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 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอัตลักษณ์ของเรอืนแถวบริเวณย่านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุม ซึ่งจะ
ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลจากผู้ เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรง โดยใช้เครื่องมือการวจิัยดงันี้คือ 
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ ใช้บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ และเครื่องมือ
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกความคดิเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างในด้านอัตลักษณ์ของเรอืนแถว 
ซึ่งใชก้รอบแนวคิดหลัก 2 กรอบ ได้แก่กรอบแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) ประกอบไปด้วยทฤษฎกีาร
นิยามลักษณะเด่นของตนเองซึ่งอาจมีได้หลายอย่าง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความเป็นตัวตน
และความเป็นมาของชาวชุมชนนครชุม และศึกษาการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองต่อบุคคลอื่น ทั้งในบุคคล
กลุ่มเดียวกันและบุคคลต่างกลุ่ม รวมถึงทฤษฎีสัมพัทธ์นิยมของอัตลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด ใน
การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ที่เปลีย่นแปลงตามบริบท เวลา และสถานการณต์่างๆ และกรอบแนวคิดเรื่องการ
ส านึกในถิ่นที่ (Sense of place) เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ในจติส านึกที่แทจ้รงิของคนในชุมชน ทั้งนี้
เพื่อศึกษาถึงความหลากหลายของอัตลกัษณ ์ดังนั้นจึงก าหนดให้มีประชากรตัวอย่างในการศกึษาทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มคนในชุมชนนครชุมเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ซึง่เปน็ผู้ใกล้ชิดกับวฒันธรรมโดยตรง กลุ่มเทศบาล
เป็นตัวแทนของผู้มีอ านาจในการบริหารและพัฒนาพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นตัวแทนของคนนอกซึ่ง
เป็นผู้ที่สัมผัสวัฒนธรรมเพียงแค่ภายนอกเท่านัน้  
 ผลจากการเก็บข้อมูลนั้นพบว่าประชากรตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีมุมมองด้านอัตลักษณ์แตกต่างกัน 
ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้มุมมองของแต่ละบุคคลต่างกันออกไป เช่น ปัจจัยด้านประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของแต่ละบุคคล ปัจจัยด้านความทรงจ าของแต่ละบุคคล หรือ
ปัจจัยการเลือกรับรู้ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าคนในชุมชนสามารถรับรู้อัตลักษณ์
ของตนเอง และสามารถน า อัตลักษณ์นั้นๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสมเช่นกันเมื่ออยู่ในบริบทต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงเมื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเรือนแถวนั้นยังพบว่าประชากรตัวอย่างแต่ละกลุ่มต่างก็มีภาพความทรงจ า
เกี่ยวกับเรือนแถวที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้นจึงท าให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
เรือนแถวแตกต่างกัน อาจสรุปได้ว่าอัตลักษณ์เรือนแถวย่านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุมนั้น เป็นภาพความทรงจ า
ที่เกิดจากความคุ้นชินของผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งยังเกิดจากประสบการณ์ในการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่ง
จากผลการศึกษานั้นปรากฏว่าชุมชนให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา หรือบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาปัจจุบันด้วยนั่นเอง  
 การศึกษาอัตลักษณ์ที่ผ่านมานั้น ท าให้ได้ข้อสังเกตว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ลื่นไหล ไม่มีข้อก าหนด
ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ 
ทั้งตัวแปรภายในบุคคลเอง และตัวแปรจากภายนอก ดังนั้นในการกล่าวถึงลักษณะของอัตลักษณ์นี้จึงต้อง
กล่าวถึงตัวแปรซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายถึงความหลากหลายนี้ด้วย 
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 This study aims at studying the identity of row houses near the historical area of 
Nakhonchum. The data were collected directly from the locals by using interviews to elicit the 
aspects of identity and a questionnaire to collect the participants’ opinions of the identity of the 
houses based on two conceptual frameworks: Identity and sense of place. First, the conceptual 
framework of identity consists of The theory defining characteristic of its own which was used to 
study the identity, background of Nakhonchum people and how they presented their identity to 
others within the same identity group and elsewhere. Also, the theory of relativism is included in 
this framework to study the changing identity according to contexts, time, and situations. Second, 
the conceptual framework concerning the sense of place was applied to examine the perceptions 
of the locals. In order to study the diversity of the identity, the samples were divided into three 
groups as follows: 1. Nakhonchum people representing the locals who were close to the cultures, 
2. Municipal authorities who represented people in charge of the management and the 
development of the locality, and 3. Visitors representing the outsiders who knew the cultures on a 
superficial level. 
 Findings revealed that the samples from each group showed different views of identity 
due to several factors. These factors included individual experiences, how long they had lived in 
the locality, individual recollections, and individual perceptions towards the identity. Thus, it can 
be seen that identity was flexible. There was no fixed condition of what is regarded as identity. 
Identity can be changeable depending on situations and suitability. The present study found that 
the locals recognized their own identity and applied their identity appropriately in different 
contexts. Moreover, the study of the identity of the houses revealed that each sample group 
yielded different recollections which might have caused varied opinions towards the identity of 
the houses. It can then be concluded that the identity of the houses near the historical area of 
Nakhonchum was the recollections created from the familiarity of the participants as well as the 
individual experiences to perceive information. It was also found that the locality put emphasis on 
the change of identity due to time and current situations.  
 In conclusion, based on the findings from this study, identity was what people use to 
present who they are as appropriate, and identity was various depending on individual factors and 
external factors. Therefore, when considering the characteristics of the identity, several factors 
must be taken into account in order to explain such variety. 
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 การศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเรือนแถวย่านประวัติศาสตร์
ชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ .เมือง จ .ก าแพงเพชร ” ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจน ามากล่าวได้ทั้งหมด  ผู้มีพระคุณท่านแรกท่ีผูว้ิจัยใครข่อกราบขอบพระคุณ
คือ ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์  ผู้ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษา  ให้ค าแนะน า  ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอน เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด  อีกท้ังยังมีกลุ่ม
นักวิจัยในท้องถิ่นต าบลนครชุม นักปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการในท้องถิ่น หรือคนในชุมชนนครชุม 
อาทิเช่น คุณบริบูรณ์ ปัญจศิริ คุณ วีราวุธ กรงทอง คุณตังกวย แซ่เล้า คุณละเมียด แป้นเกตุ และคุณ
สันติ อภัยราช เป็นต้น ทีพ่ร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมถึง
คุณไพฑูรย์ ใจผ่อง เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลนครชุม ที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
เช่นกัน ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณชาวชุมชนนครชุม และนักท่องท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาด
ย้อนยุคชุมชนนครชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม รวมถึงข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จได้ 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ ที่อยู่เบื้องหลังในความส าเร็จ คอย ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจ  ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ค าแนะน าและเป็น
ก าลังใจเช่นเดียวกัน จนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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