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Abstract 

 The trading activities along the pas¬sageway of Bangkokian has contributed the unique-

ness and place identity for the Bangkok Street for a very long time. It expresses lively atmosphere 

from social practices with animate movement of people. On the other hand, this situation 

creates lots of problems in terms of urban environments such as inconvenience for pedestrians, 

complication of space usage between street venders and passersby. Therefore, this research 

is to explore the way to manipulate the Bangkok street market for revising problems in terms 

of urban environment but still preserving the distinc¬tive characters of the place.The framework 

of the research refers two main theories which are directly related tosocial activities of Bangkok 

people; 1) Urban Rhythms and 2) Rhythm Analysis. Then, the mentioned theories are developed 

as the Encounter Analysis which is complemented by types of relations and the nature of 

encounter. The first one is to discover relationship between space and time of users in Bangkok 

street market. The second one is to identify each relationship that represents whether as 

problematic or beneficial for the place by considering the situation of encoun-ter. All factors are 

considered and the research finally offers the design proposals both in physical and temporal 

approaches. The proposals would fully preserves distinctive characters of the place with better 

ambience and more manageable uses of space and time in the passageway of Bangkok 

street market.
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บทคัดย่อ 

 การค้าขายบนพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำาให้ถนน ทางเท้า

และบริเวณโดยรอบมีความหลากหลายตามกิจกรรมที่ปรับเปลีย่นตลอดทุกช่วงเวลา ซึง่ส่งผลต่อ

คุณลักษณะเฉพาะและความมีชวีติชวีาของพ้ืนที ่แต่ในทางกลับกนักจิกรรมดงักล่าวกส่็งผลเสียตอ่สภาพ

แวดล้อมเมือง (Urban Environment) เช่นเดียวกัน เช่น การทับซ้อนระหว่างพื้นที่ค้าขายและทางสัญจร 

ความแออัดของผูค้นและยวดยานพาหนะ เป็นต้น ดงัน้ัน งานวจิยันีจ้งึจดัทำาข้ึนเพ่ือศกึษาวธีิการวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกลุม่ต่างๆในพืน้ที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครโดยอ้างอิงทฤษฎีหลัก

สองทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีจังหวะของเมือง (Urban Rhythms) และ 2) ทฤษฎีการวิเคราะห์ความ

สอดคล้อง(Rhythm Analysis) ซึง่มีความเกีย่วข้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ทางสัญจรในกรุงเทพมหานคร 

โดยงานวิจัยจะพัฒนาสองทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นหลักการการวิเคราะห์การเผชิญหน้า (Encounter 

Analysis) ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชง้านวา่มีผลกระทบต่อกันในทางพ้ืนที ่(Spatial Relations) หรือชว่งเวลา (Tem-

poral Relations)และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเชิงบวกหรือเชิงลบ บทสรุปของงานวิจัยจะได้วิธีการจัดการ

การค้าขายและการสัญจรบนพื้นที่สาธารณะทั้งในแง่การจัดสรรช่วงเวลา (Temporal Manipulation) และ

การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design) ที่มีการใช้สอยพื้นที่ที่ดียิ่งขึ้น และยังคงรักษากิจกรรมและ

วิถีชีวิตเดิมซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่

Keywords (คำาสำาคัญ): Urban Rhythm (ทฤษฎีจงัหวะของเมือง), Rhythm Analysis (ทฤษฎีการวเิคราะห์

จงัหวะ), Urban Environment (สภาพแวดล้อมเมือง), Encounter Analysis (การวเิคราะหก์ารเผชญิหนา้), 

Spatial and Temporal Relations (ความสัมพันธ์ทางช่วงเวลาและพื้นที่)

1. Introduction

  The research was started from the 

query about the current characteristic and 

situation of the street market in Bangkok, which 

simultaneously contains negative and positive 

aspects. In general, pavements are the 

common area for the congregations of 

shoppers and street vendors with a variety of 

trading, storing, and retailing instead of only 

walkable area. (Sernsuksakul & Suksakulchai 

2011). Without restricted control, many problems 

usually arise in terms of urban environment; 

untidy street-scenery, inconvenience for 

pedestrians, the complication of space 

administration and so on. On the other hand, 

street market contains uniqueness and sense 

of place which are the attractive ambience of 

the city for international tourists and even for 

locals. Moreover, it serves variety of purchases 

for people and effectively elevates local 

business. 

  As positive and negative circumstances 

which are existed in Bangkok street market as 

discussed in above paragraph, the research 

aims to create the specific urban analysis for 

the street market in Bangkok.This analysis 
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expansion based on the river and canal system. 

The main waterways were freely used as the 

transport arteries with the trading activities on 

the water (Askew, 2002, p.30).  Askew (2002) 

stated that, in 1911, Salvatore Besso, an 

Italian visiting Bangkok, described this capital 

city as “Venice of the far East” (p. 41). After 

1960, the majority of canals in Bangkok were 

filled and replace by the road construction 

(Askew, 2002, p. 54). The previous ecology 

had been spontaneously developed to the 

present; the older water routes determined 

the road layout and urban landscape of the 

modern Bangkok (Askew, 2002, p.30). 

Furthermore,the independently everyday 

practices in the past reflected to the present; 

spatial manipulation and temporal activities 

along the passageway and public spaces 

characterize today’s Bangkok cityscape 

(Askew, 2002, p.15). Consequently, the space 

usages are disordered and the manipulation 

of them are naturally created and varied by the 

condition of time.In conclusion, the interac-

tively social practices along the passageway 

are the background of ‘distinctive character’ 

of the Bangkok. It is noticeable that the 

uniqueness of Bangkok street market is always 

engaged with independent movement and 

liberal usage through the public space.

2.2  Rhythm Analysis and Urban Rhythms

  It is clearly seen that the specific 

character of Bangkok urban place; spaces 

are varied by timeline of social practices, 

would fundamentally supports the proper 

design methodto preserveessential character 

of the place and also address some of the 

problems in terms of urban environment.

2.  Research methodologies

  Firstly, literature reviews are necessary 

to find out the factors which simultaneously 

contribute the distinctive character of Bangkok 

street market and uncomfortable environment. 

Secondly, exploring the theories which could 

be applied to mentioned constituentsin terms 

of “urban design”. Finally, creating the analysis 

method for Bangkok street market.

 

2.1  Background of the place identity and  

  urban environment of Bangkok   

  Street Market

  According to general character of 

Bangkok as discussed in the introduction, 

the background of the place uniqueness is 

necessarily explored. It is the fundamental 

knowledge to understand how the essential 

character and urban problems currently 

belong to the street markets in Bangkok. These 

would be the proper approach to create design 

principlewhich is enable to preserve characters 

of the Bangkok street market as well as revise 

problems in it. Bangkok urban landscape has 

been unmanageably processed by historic 

geography and traditional living for a very long 

time before official planning was regulated. 

The early settlement of Bangkokians both in 

transport infrastructure and commercial 
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correspond to the many theories of “Rhythms”.

The relationship between time and space 

are presented as a definition of rhythm. 

Lefebvre (2004) disclosed that “(E) verywhere 

where there is interaction between a place, a 

time, and an expenditure of energy, there is 

rhythm” (p.1 5). Wunderlich (2005) found that 

rhythms in a spatial context involve interactions 

between people, and interaction between 

people and spaces, which react to displaced 

objects and the morphology of the spaces 

(p. 92). Therefore, rhythm of everyday lives 

vary the urban space; the spontaneous 

actions as walking patterns of shoppers, the 

congregations of street vendors, the rush hour 

of commuters and the lifestyles of locals. 

Likewise, the timetabled activities also 

influence the uses of public space such as 

openings and closing of shops, transport 

schedules and office hours as well as the 

progressive rhythms through the day and 

night (Edenser, 2006, p. 4). All rhythms affect 

to the character and people’s perception of 

the place. Wunderlich (2008) discovered that 

there are seven categories of rhythms which 

usually happen in public space and also 

characterize urban places. They represent as 

the form of social, cultural, natural, sound, 

smell, and dynamic and static spatial rhythms 

(p. 103-4). According to literature review’s 

findings about place identity of Bangkok, 

there are two rhythms are obviously existed 

to reveal distinctiveness of Bangkok Street 

Market which are social rhythm and spatial 

rhythm. Firstly, Social rhythms are particular 

social and spatial events/activities/practices, 

with specific durations, taking place repeatedly 

over the day or daily, weekly, monthly, seasonally 

or yearly (Wunderlich 2005). Examples in 

Bangkok street market are various such as 

people at the bus stop for going to school, 

workplace for early in the morning and late 

evening, tourist or visiting groups always 

stopping at the in similar area along the street, 

people are gathering around the shops at noon 

time and along the street at night time, shops 

opening and closing at pre¬cise times, street 

vendors locating their stalls in particular space 

and so on. Secondly, spatial rhythms are dy-

namic rhythms such as movements, direction 

of circulation, intensities of flows of people or 

cars with particular speed and frequency, such 

as the fast or slow rate of people walking or 

passing, the amount of people during different 

period of time, groups of people stopping at 

zebra crossing, instability of people at the 

similar speed and direction for recognized 

pe¬riods of time (Wunderlich 2005, p. 105). It 

is clearly seen that mentioned rhythms control 

the progressive exercise of people which ex-

press the specific characteristic of the place, 

meanwhile, they also make trouble for urban 

structure as well. Therefore, the specific 

analysis of Bangkok street market should be 

related with the relations of users in the area 

both in space and time. 
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2.3  Encounter Analysis 
 

Figure 1. Diagram of Relationship between Rhythm 

   analysis and Encounter analysis

  As above content, the approach of 

analysis focuses on the two constituent aspects 

of the place ‘ambience’: spatial and temporal; 

they are key elements to contribute uniqueness 

as well as problems for the street market 

in Bangkok. In addition, the way of people 

interaction with space and time for environ-

mental creation are needed to be considered. 

They therefore identify indicative relations 

of rhythms which represent in any case as 

negative (conflicted, problematic, competitive) 

or positive (cooperative, beneficial, attractive). 

From my perspective, I would combine them 

together and name the analysis method 

as the ‘Encounter analysis’. In conclusion, this 

analysis would be the important step for 

leading the regeneration of urban spaces 

which is not considered only the physical 

design but also time manipulation to enrich 

the experiential quality of urban space as very 

comprehensively. 

Figure 2. Diagram of comparison between general 

   urban design and special one with temporal 

   manipulation

2.4 Framework of encounter analysis

  As discussed in above content, the 

analysis should be contributed by three main 

parts. 

2.4.1 Spatial relations, to consider influences 

of the space to another one(s). Analysed 

factors are about the space measure; to 

identify how the space affects to others , and 

how much amount of people in given space 

is “acceptable”, “too much” or “too few” in 

terms of ambience of the street.

Figure 3.  The analysed factors of spatial relations

2.4.2 Temporal relations, this relationship is 

about the sequences of events which 

happened in the space. To analyse how the 

period of time lead the activity to happen.
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Figure 4. Analysed factors of temporal relations

2.4.3 Nature of encounter; is the important 

factor which can generate the ambience of the 

place. It can represent indicative relations of 

rhythms which would express as positive 

(beneficial, attractive) or negative (problematic, 

competitive) aspects. Therefore, this factor 

could indicate design proposals for whether 

remaining or revising urban environment of the 

place.

  In conclusion, the first two parts of the 

analysis framework assist to separate the 

design strategies whether to be physical or 

temporal design. While the last one is to decide 

to remain or revise the circumstance in each 

relation.

2.5  Site selection 

  Selected site must contains all attributes 

which relate to the research approaches. 

Distinctiveness of the place should be 

represented both in physical elements and 

intangible features. It should also contains 

diversity of formal and temporal activities. 

Moreover, daily living of locals which represents 

characteristic of the place should be existed 

in the area. All characteristics as discussed 

are fully contained in the biggest Bangkok 

street market which is called Yaowarat Road. 

Although, this area is attractive in terms of 

diversity and lively environment, this area 

lack of good public space for people, the uses 

of the space and sidewalks are disordered 

by unstable time management. Therefore, this 

site is suitable for research interest which is 

about spatial manipulation in terms of relation-

ship between urban design and rhythm of the 

space.

  

Figure 5.  Good and bad ambience of the study site 

   (Yaowarat Road)

3. Research Findings

  The analysis is separated by the period 

of time which contains different activities 

that vary urban spaces. During one era of 

time, involvements of users are the factors 

for considering relationship of them both in 

space and time. Additionally, type of each 

user’s confrontation needs to be identified as 

whether positive or negative for guiding design 

proposals.    

  Example: Encounter analysis from 

9 o’clock in the morning to 5 o’clock in the 

afternoon (see table 1). Description of situation: 

During noon time, some part of the footpath 

turns into the location of many types of 

temporary stalls and pushcarts for selling 

things as drinks, roasted chestnut, lotteries 
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and magazines. There are more street vendors 

and people at around popular shops than 

other spaces. These situations act as barriers 

for people who transit through the street. are 

act ive ly so ld .  Magaz ines’  s ta l l s  are 

dropped leisurely by Thai pedestrians as well 

as lotteries sellers.

  Involvements: 1) passersby, 2) street 

venders, 3) shoppers. Spatial relations: On 

footpath, shoppers and street vendersmeet 

each other’s for active trading activities. 

  While location of stalls obstruct fluidity 

of pedestrians. 

  Therefore, nature of encounter for 

spatial relations on sidewalk are identified 

into two aspects; cooperative (street vendors 

and shops) and conflicted (street vendors and 

passersby).

  Temporal relations: People need to go 

to the shops while they are opening (during 

noon time). Likewise, drinks, lotteries, maga-

zines are considerably sold in the same period 

of time. In other words, opening time of shops 

encourage selling rate of street vendors. It is 

obviously seen as cooperative relationship in 

terms of nature of encounter. 

4. Research Conclusion

  According to all research, we can 

understand fundamenta l ly about the 

contributed factors for distinctiveness of 

Bangkok street market. They are the relation-

ships between space uses and timeline of 

everyday practices or “spatial and temporal 

relations” respectively. These relations not only 

express the unique character of street market 

in Bangkok but they also generate many 

problems in terms of urban structure. 

 

Table 1.  Example of encounter analysis (9.00am-5.00 pm)
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Figure 6. Diagram of relationship between encounter 
   analysis and design strategies of Bangkok 
   street market.

  Therefore, the proper design strategy 

for Bangkok street market needs to consider 

about the relationship of social activities 

on public area both in space and time. 

Consequently, the data collection and analysis 

considered spatial and temporal relationships 

in the selected site. They are necessary to 

propose the design principle both in physical 

design and time manipulation (programming). 

Furthermore, the “Nature of encounter” is 

another factor for indicating each situation 

that needs to be whether rearranged or 

remained in the site. The nature of encounter 

which contains overlapped uses of space 

and time between two or three activities with 

no benefits or acts negatively to each other’s 

such as conflicted, competitiveness, problems. 

These are considered as negative encounter. 

On the other hand, the relationship between 

two activities which are beneficial to each 

other’s to be considered as positive encounter. 

Finally, after recording these relationships and 

categorising them, we can then consider ways 

of manipulating them both in physical and 

temporal aspects to achieve a more desirable 

quality of street ambience.
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บทคัดย่อ 

 การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกมีอิทธพิลทำาให้ชุมชนเมืองชายฝัง่ตกอยู่ในสภาวะเสีย่ง โดยมี

แนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กิดการกัดเซาะชายฝัง่ทีร่นุแรงมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดแนวโน้มความรุนแรงอนัจะทำาให้

ความเสียหายในระดับท้องถิน่ที่มากเพิม่สูงขึน้ ในขณะเดียวกันความอ่อนไหวหรือความไวจากการ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนปัจจัยเร่งให้ชุมชนมีความไวหรือความ

อ่อนไหวต่อความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้สถานะ

ความเส่ียงของชมุชนเมืองชายฝัง่เปล่ียนไป แต่การดำาเนินการเพ่ือรับมือกับความเส่ียงดงักล่าวน้ันยงัไม่

สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องว่างระหว่างกลไกการวางแผนระดับ

ทอ้งถ่ินกับนโยบายภาครัฐ ดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนทำาใหส้ถาบันในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีมี่อทิธิพล

ต่อการตัดสินใจในพืน้ที่ศึกษาไม่สามารถสนองตอบต่อการปรับตัวและรับมือกับความเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวได้ ดังนั้นการวางแผนกลไกสถาบันที่เหมาะสมเพื่อควบรวมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศในการวางแผนพัฒนาเมือง โดยมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของ

ภาครัฐ 2) ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และ 3) วางแผนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางภายใต้การกำากับดูแลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยมีหน้าที่และอำานาจในการจัดการเชิงพืน้ที่ที่เหมาะสมจะทำาให้ชุมชน

สามารถควบรวมประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเมืองใน

ระยะยาว
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Abstract 

 Global climate change has already had observable effects on the local climate environ-

ment in the coastal urban area where exposed with risk of climate related risk impact. The 

study area has been driven by the sensitivity as urban development policy which might lead 

the socioeconomic and environmental change. Risk profile of coastal urban community will be 

changed by climate and non-climate risk which affected to this study area. Nowadays, there 

are some gaps between local and central government in term of local policy for climate change 

adaptation. The findings indicated that institutional arrangement of this study area was as 

follows 3 adaptive pathways 1) Local government should have position to act and potential to 

cooperate between organizations. 2) Local government should improve their longer-term climate 

change adaptation strategies such as financial support for local capacity building to those risk 

area. And 3) established the local agency/organisation under the local administration for coping 

with future risk management especially in spatial development scales. These can also help to 

overcome the limited conceptualisation of climate change adaptation which continues to be 

framed as a primarily technical rather than a social political and urban planning agenda and 

also support mainstreaming climate change adaptation into urban development policy and plan.

คำาสำาคัญ (Keywords): สถานะความเส่ียง (Risk Profile), การปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ 

(Climate Change Adaptation), กลไกสถาบัน (Institutional Arrangement)

1.  บทนำา

1.1  ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

   การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกมีอิทธิพล

ทำาให้ชุมชนเมืองชายฝั ่งตกอยู ่ในสภาวะเสีย่ง 

โดยมีแนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กิดการกัดเซาะชายฝัง่ที่

รุนแรงมากขึน้ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มความรุนแรง

ของอันจะทำาให้ความเสียหายในระดับท้องถิน่ที่

มากเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดยีวกันความออ่นไหวหรือ

ความไวจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

และสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนปัจจัยเร่งใหช้มุชน

มีความไวหรือความออ่นไหวต่อความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ประการนี้ จะทำาให้สถานะ

ความเสีย่ง (risk profile) ของชุมชนเมืองชายฝั่ง

เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน โครงสร้างสถาบันของ

ท้องถิน่ในพืน้ที่ศึกษา การดำาเนินการเพือ่รับมือ

กับความเสีย่งดังกล่าวนัน้ยังไม่สามารถดำาเนิน

การได้อย่างเป็นรูปธรรมเนือ่งจากในปัจจุบันมี

ช่องว่างระหว่างกลไกการวางแผนระดับท้องถิน่ 

ก ับนโยบายภาครัฐ ทำาให้สถาบันในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในพืน้ที่ศึกษาไม่สามารถสนองตอบต่อการปรับ

ตัวและรับมือกับความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้จงึ

เป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่

ทีม่แีนวโน้มไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองสูง ดังนัน้การ

วางแผนกลไกสถาบันที่เหมาะสมเพือ่ควบรวม



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2557  
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014

361

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการ

วางแผนพัฒนาเมือง โดยวางแผนแนวทางการ

จัดการจากหน่วยงานส่วนกลางภายใต้การกำากับ

ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยมีหน้าที่

และอำานาจในการจัดการเชิงพืน้ที่ที่เหมาะสมจะ

ทำาให้ชุมชนสามารถควบรวมประเด็นการปรับตัว

ต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศลงในการวางแผน

พัฒนาเมืองในระยะยาวได้

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1) เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่

มีผลให้ภาวะเสีย่งของเมืองชายฝั่งเปลีย่นแปลง

ไปในอนาคต

  2) เพือ่ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์

และช่องว่างระหว่างกลไกการวางแผนระดับ

ท้องถ่ินของชุมชนเมืองชายฝ่ัง กับนโยบายภาค

รัฐ โดยผ่านสถาบันท้องถิน่ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในพื้นที่ศึกษา 

  3) เสนอกลไกสถาบัน ( inst i tut ional 

arrangement) เพือ่ควบรวมการปรับตัวต่อการ

เปลีย่นแปลงภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนา

เมือง

1.3  สมมติฐานของการวิจัย

  ความอ่อนไหวหรือความไวต่อผลกระทบ

หรือความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

(sensitivity) ของเมืองชายฝัง่เป็นเสมือนปัจจยัเร่ง

ทำาให้เมืองชายฝั่งได้รับผลกระทบที่เร็วขึน้ ทำาให้

สถานะความเสี่ยง (risk profile) ของพื้นที่ศึกษา

เปลีย่นไป รวมถึงโครงสถาบันในปัจจุบันไม่

สามารถสนองตอบต่อการปรับตัวและรับมือกับ

แนวโน้มที่ชุมชนเมืองชายฝั่งจะเผชิญกับสภาวะ

เสีย่งของผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมิ

อากาศและการพัฒนาของเมือง ทำาใหช้มุชนเมือง

ชายฝั่งเกิดความเสี่ยงในระยะยาว

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

  1)  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทำาการศกึษาใน

เร่ืองของกลไกสถาบันเพ่ือควบรวมการปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศในการวางแผนพัฒนา

เมือง โดยอาศัยแนวคิดด้านการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงภูมอิากาศ และแนวคดิความสัมพันธ์

ของโครงสร้างสถาบันกับการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

  2)  ขอบเขตพ้ืนทีศ่กึษา ทำาการศกึษาพ้ืนที่

ครอบคลุมเทศบาลตำาบลพระสมุทรเจดีย์และ

เทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า เน่ืองจากท้ัง 2 เทศบาล 

มีความเป็นเมืองชายฝั่งที่มีความเสีย่งจากการ

เปลีย่นแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองที่สูง 

ภายใต้เขตการปกครองของอำาเภอพระสมุทรเจดยี ์

จังหวัดสมุทรปราการ

1.5  วิธีการวิจัย

  การดำาเนินการวิจัยครัง้นี ้ ระเบียบวิธีการ

วิจัยที ่ ใช้ในการศึกษาเป็นแบบผสม (mixed 

methods) ประกอบด้วยระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) และระเบียบวิจัยเชิง

คณุภาพ (qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใชว้ธีิการศกึษาเอกสาร แนวคดิทฤษฎี รายงาน

การวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก (in-depth interview) ทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชนโดยผู้นำาชุมชนที่เกีย่วข้อง ผ่านแบบ 

สอบถามสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ค่าน้ำาหนัก

ความสำาคัญในแต่ละตัวชี้วัดความเปราะบางของ

ท้องถิน่ ด้วยกระบวนการการตัดสินใจลำาดับชั้น

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: 

AHP) โดยใช้แบบสอบถามแบบ Pairwise Analysis 

เป็นเคร่ืองมือวจิยั ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (non-participant observation) ข้อมูลเชงิ

คุณภาพที่ได้จะวิเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎี 

สรุปผลการศึกษาตามประเด็นการวิจัยและนำา
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เสนอ โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่อำานาจการ

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1  แนวคิดความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยน

  แปลงภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง

   การศึกษาความเสีย่งจากการเปลีย่น 

แปลงระดับน้ำาทะเลที่มีแนวโน้มสงูขึน้โดยงาน

วจิยัชิน้น้ีไดศ้กึษาผา่นผลจากงานวจิยัเร่ือง Mean 

Sea Level Rises in the Gulf of Thailand ของ 

รศ. ดร. อทิธิ ตริสิรสิตัยวงศ ์พบวา่ ระดบัน้ำาทะเล

สูงขึน้มากกว่าค่าเฉลีย่ของโลก โดยมีค่าปีละ 4 

มิลลิเมตร ทางด้านเหนือของอ่าวไทย และเนื่อง

ดว้ยอทิธพิลของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศที่เร่ง

รุนแรงมากขึน้ จึงคาดว่าการเพิม่ระดับน้ำาทะเล

เป็นปีละ 10 มิลลิเมตร ซึง่จะทำาให้การกัดเซาะ

ชายฝัง่ในพ้ืนทีศ่กึษารุนแรงมากข้ึน (Trisirisataya-

wong et al, 2011) กอรปกับการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐสังคมอันเนือ่งมาจากการกลายเป็นเมือง

ของพืน้ที ่ศึกษาซึง่เป็นพืน้ที ่ในปริมณฑลของ

กรุงเทพมหานคร โดยสภาวะการณ์ปัจจุบันของ

การกลายเป็นเมืองและการเปลีย่นแปลงโครง 

สรา้งทางเศรษฐสังคมของพืน้ที่ศึกษากำาลังอยูใ่น

สภาวะของการกลายเป็นเมือง และการขยายตัว

ของพ้ืนทีเ่มืองและส่ิงปลูกสร้างในเขตชานเมืองใน

พื้นที่ลุ่มต่ำาอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ง (พันธ์ทิพย์  

จงโกรย,  2551) หากไม่มีกลไกหรือแนวทางใด ๆ  

เพ่ือการปรับตัวและรับมือของการเปล่ียนแปลงดงั

กล่าว อาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบต่อ

ชุมชนเมืองชายฝั่งของพื้นที่ได้ในอนาคต

2.2  แนวคิดความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิง

  สถาบันกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยน

  แปลงภูมิอากาศ

  แนวคิดนีไ้ด้วิเคราะห์ความสัมพันธ์และ

ช่องว่างระหว่างกลไกการวางแผนระดับท้องถิน่

ของชุมชนเมืองชายฝั่ง กับนโยบายภาครัฐ โดย

ผา่นสถาบันทอ้งถ่ินทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจใน

พื้นที่ศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด Top-down และ 

Bottom-up โดยทั้ง 2 มิตินีม้ีส่วนเชื่อมกันโดย

อาศัยกลไกระดับนโยบายเป็นหลัก

 

(ที่มา: Dessai & Hulme, 2004)

รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up 

  เพือ่ใช้ในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิ

  อากาศ

  นโยบายดังกล่าวได้กำาหนดให้เพือ่เป็น

แผนและนโยบายในการปรับตัวต่อภูมิอากาศ 

(climate adaptation policy) ซ่ึงการขับเคล่ือนกลไก

ในระดับนโยบายจึงเป็นสิง่ที่ท้าทายสำาหรับงาน

วิจัยชิ้นนี ้ เนือ่งจากในปัจจุบันแผนหรือนโยบาย

สำาหรับการปรับตัวเพ่ือรับมือต่อการเปล่ียนแปลง

ภูมอิากาศของทอ้งถ่ินในประเทศไทย ไม่สามารถ

สนองตอบกับนโยบายดังกล่าว เนือ่งจากมีช่อง
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วา่งระดบัปฎิบตัริะหวา่งนโยบายภาครัฐส่วนกลาง

กับส่วนท้องถิน่ทำาให้หน่วยงานในท้องถิน่ขาด

อำานาจการจัดการเชิงพืน้ที่เพือ่รับมือกับปัจจัย

เสี่ยงแบบองค์รวม (Carmin et al., 2013) รวมทั้ง

ขาดการบังคับตามกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างเข้มงวดในพื้นที่ลุม่ต่ำา และเสีย่งต่อการกัด

เซาะจากระดับน้ำาทะเลขึน้ลงที่มีแนวโน้มถีข่ ึน้

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ ขาดงบ

ประมาณสนับสนุนในด้านการปรับตัวและรับมือ

กับผลกระทบจากความเสีย่งที่มีแนวโนมการเกิด

ผลกระทบสูงและรุนแรงมากขึน้ และขาดความ

ตระหนักรูแ้ละการรับมือกับผลกระทบจากความ

เสีย่งที่จะกระทบกับชุมชนเมืองชายฝั่งในระยะ

ยาว จึงนำามาซึ่งการอาศัยแนวคิดนี้มาเพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และช่องว่างระหว่าง

ชุมชนเมืองชายฝั่ง กับนโยบายภาครัฐ โดยผ่าน

สถาบันทอ้งถ่ินทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจในพ้ืนที่

ศึกษา

  โครงข่ายความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิง

สถาบัน (The Web of Institutionalisation) เป็นอีก

ประเด็นแนวคิดที ่ในงานวิจัยชิ ้นนีไ้ด้หยิบยก

ประเด็นบางประเด็นภายใต้กลุม่มิติบางกลุม่มา

อธิบายโครงข่ายความสัมพันธ์ของโครงสร้าง

สถาบันกับการปรับตัวเพือ่รับมือต่อการเปลีย่น 

แปลงภูมิอากาศของสถาบัน ได้แก่ ประเด็นเรื่อง

งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุน (resource) 

ประเด็นนโยบายและการวางแผน (policy and 

planning) และประเดน็อำานาจหน้าทีแ่ละความรับ

ผิดชอบของหน่วยงาน (mainstream location of 

responsibility) เพือ่ศึกษาและวิเคราะห์กรอบ

นโยบายที่เกีย่วข้องกับการรับมือต่อผลกระทบ

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศใน

ระยะยาว

(ที่มา: ผู้วิจัยดัดแปลงจาก Caren Levy, 1999)

รูปที่ 2  โครงข่ายความสัมพันธ์ของโครงสร้างสถาบัน

  ระดับท้องถิน่ภายใต้การปรบัตัวต่อการเปลีย่น

  แปลงภูมิอากาศ

3. ผลการศึกษา

  จากการวิเคราะห์ข ้อมูลของสถาบันที ่

ออกนโยบายและแผนของภาครัฐและท้องถิน่ที่

เกีย่วข้องกับการรับมือกับการเปลีย่นแปลงภูมิ

อากาศและกระบวนการการตัดสินใจลำาดบัชัน้เชงิ

วิเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาค

รัฐ ท้องถิ่น และชุมชนชายฝั่ง พบว่า การจัดการ

พ้ืนทีเ่ส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการ

พัฒนาเม ืองยังม ี ช่องว่างระหว่างกลไกการ

วางแผนระดับท้องถิ่น กับนโยบายภาครัฐ ทำาให้

สถาบันในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีม่อีทิธิพล

ต่อการตัดสินใจในพืน้ที่ศึกษาไม่สามารถสนอง

ตอบต่อการปรับตัวและรับมือกับความเปลีย่น 

แปลงดังกล่าวได้ จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนกลไก 

สถาบันเพือ่ควบรวมการปรับตัวต่อการเปลีย่น 

แปลงภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเมืองเข้าไป

ไว้ในแผนพัฒนา ข้อกำาหนดหรือเทศบัญญัติของ

เทศบาล เพ่ือใหอ้ำานาจทอ้งถ่ินในการควบคุมและ

จัดการกับพื้นที่เสี่ยงได้โดยตรง

  ผลจากการวางแผนกลไกสถาบันเพ่ือควบ

รวมการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศใน

การวางแผนพัฒนาเมือง โดยวางแผนการจัดตัง้

หน่วยงานส่วนกลางภายใต้การกำากับดูแลของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่สามารถเอื้อต่อ

การจัดการเชิงพืน้ที่และการวางแผนพัฒนาเมือง

ในระยะยาวได้สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้

   1. ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของ

ภาครัฐ ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด

สมุทรปราการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทัง้ระดบันโยบาย

และการปฎิบตัใินมิตกิารปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงภูมิอากาศที่จะทำาให้สถานะความ

เสี่ยงของพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว 

  2. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่เก ีย่วข้องกับ

กลไกเชงิสถาบันทีเ่อ้ือต่อการจดัการเชงิพ้ืนทีแ่ละ

การวางแผนพัฒนาเมืองเพ่ือใหต้อบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงเชิงพืน้ที ่ในระยะยาวโดยการให้

อำานาจท้องถิน่ในการออกแผนหรือเทศบัญญัติ

เพ ือ่ ร ับม ือก ับผลกระทบจากแนวโน ้มการ

เปลีย่นแปลงภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนเมืองชายฝั่ง

โดยการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

  3. จัดตัง้หน่วยงานส่วนกลางภายใต้การ

กำากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่

เป็นเสมือนเหมือนหน่วยงานประสานระหว่าง

ภาครัฐและทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นกรอบการกำาหนดแผน

พัฒนาทอ้งถ่ินที่ควบรวมประเดน็เร่ืองการปรับตัว

เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศในระยะ

ยาว

  ภาครัฐควรสนับสนุนผ่านหน่วยงานส่วน

กลางที่ตั้งขึ้นภายใต้การกำากับดูแลของ อปท. ให้

มีการออกเทศบัญญัต ิข้อบัญญัตทิอ้งถ่ิน เพ่ือเป็น

กลไกการสร้างกติกาของชุมชนเมืองชายฝั่งเพือ่

เอื้อให้การดำาเนินการปรับตัวทั้งในระดับชุมชน

และระดับท้องถิน่ รวมทั้งจัดการงบประมาณ

ดา้นการรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ โดย

การจัดตัง้หรือพัฒนากลไกทางการเงินสำาหรับ

สนับสนุน การปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหน้าที่และ

อำานาจในการจดัการเชงิพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมจะทำาให้

ชุมชนสามารถควบรวมประเด็นการปรับตัวต่อ

การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศลงในการวางแผน

พัฒนาเมืองในระยะยาว
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บทคัดย่อ 

 การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้การคมนาคมขนส่งมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนา

เมืองซ่ึงจำาเป็นต้องมีการบูรณาการในการวางแผนการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีใหเ้กิดประสิทธิภาพใน

การเชือ่มต่อในทกุรูปแบบของการเดนิทางใหส้ามารถเป็นทางเลือกในการบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดใน

ปัจจุบัน งานวิจัยนีไ้ด้ทำาการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพของพืน้ที่รอบสถานีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมทางพืน้ที่อันประกอบด้วย ระยะห่างจากสถานี

รถไฟฟ้า ลกัษณะของเส้นทางรถไฟฟ้าที่พาดผ่าน ขนาดแปลงทีด่ิน กรรมสิทธิใ์นที่ดิน ราคาที่ดิน 

ข้อกำาหนดการใช้ที่ดิน สถานะของที่ดิน สภาพพื้นที่ กรรมสิทธิ์ในโครงการ ความสามารถในการพัฒนา

โครงการในอนาคต และระยะหา่งจากศนูยก์ลางกิจกรรมอืน่ๆ รวมทัง้ระยะเวลาทีร่ถไฟฟ้าเปิดใหบ้ริการ 

โดยใช้เทคนิคการให้ค่าคะแนนเกณฑ์และปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบ

สถานี ผลการศึกษาทราบถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี 10 สายในอนาคต

ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและสามารถเป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่บริเวณ

รอบสถานีให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บริเวณรอบสถานีและเกิดทิศทางใน

การพัฒนาเมืองตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอนาคตเพือ่ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

Abstract 

 The rapid urbanization resulting in an enhancing of transportation role for facilitate the 

development of transit station area which required an integrated planning approach to be 
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effectively connected all modes of travel.This development would be an alternative means of 

transportation to alleviate traffic congestion at present. This research attempted to analyze the 

physical factors of the station area in several aspects by considering: distance from station, 

characteristics of rail passes,plot size, land ownership, land prices, land use regulation,status 

of the land,conditionarea, ownership of the project , projects development potential in the future 

and distance from the activity center including period the train service.Using the rating criteria 

and analyzed the potential development area around the station, the result of studycould 

demonstrate the potential areas for development around the stations of 10 line project along 

the rapid transit system network. The finding can be adopted to support the area development 

around the station as an integrated rapid transit system for the future in complying with the 

suitable land use development.

คำาสำาคัญ (Keywords): การพัฒนาพ้ืนทีร่อบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD), 

ระบบขนส่งมวลชนแบบรางกรุงเทพมหานคร (Bangkok Mass Transit System: BTS), 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ (Suitability Analysis)

1. บทนำา

  เนือ่งด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองปัจจุบัน มี

ความเร่งรีบ มีการแข่งขันที่สูง ประชาชนต้อง

อาศัยการเดนิทางที่รวดเร็วเพ่ือแข่งกับเวลา ดงัน้ัน

การคมนาคมจงึเป็นปัจจยัทีส่ำาคญัของการดำาเนิน

ชีวิตในแต่ละวัน โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า (BTS) ถือได้ว่าเป็น

ทางเลือกที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ซึง่ยังเป็น

การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ในการเชื่อมต่อพืน้ที ่แหล่งงานและที่อยู ่อาศัย 

ทำาให้บริเวณที ่อยู ่ตามแนวรถไฟฟ้ามีทั้งที ่อยู ่

อาศัย แหล่งงานและพืน้ที่พาณิชยกรรม ดังนัน้

แนวโน้มในอนาคตจึงทำาให้พืน้ที่ตามแนวโครง

ข่ายนัน้มีราคาที่สูงขึน้ นักธุรกิจและนักอสังหา- 

ริมทรัพย์ต่างๆ จับจองเพือ่การพัฒนาศักยภาพ

พืน้ที ่บร ิ เวณรอบสถานีตามเส ้นทางแนวรถ

ไฟฟ้าให้คุ้มกับศักยภาพท่ีมีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

พาณิชยกรรม หรือที่พักอาศัย เป็นต้น โดยงาน

วิจัยนีไ้ด้ทำาการศึกษาด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ 

การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี เช่น ปัจจัยใน

การให้คะแนน (ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 

ลักษณะของเส้นทางรถไฟฟ้าที ่พาดผ่าน ข้อ

กำาหนดในการใช้ที่ดิน เป็นต้น) ตลอดจนการให้

ค่าคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ

ปัจจัย ข้อดีคือทราบถึงค่าปัจจัยที่มีความสำาคัญ

ที่แตกต่างกันตามค่าคะแนนในการศึกษานีไ้ด้

ทำาการเลือกพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งพื้นที่

ทั ้งหมดอยู ่ในขอบเขตของโครงข่ายระบบรถ

ไฟฟ้า 10 สาย ที่เป็นโครงการในอนาคต ผลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปัจจัยที่มีการให้ค่า

คะแนน จะถูกนำาไปสูก่ารวิเคราะห์ศักยภาพการ

พัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบสถานีรวมไปถึงจัดลำาดับ

พ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาบริเวณรอบสถานี



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2557  
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014

367

2. วัตถุประสงค์

  1. รวบรวมปัจจัยในการให้ค่าคะแนนที่มี

ผลต่อศกัยภาพการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณรอบสถานี

  2.  วิเคราะห์เกณฑ์ค่าคะแนนน้ำาหนักของ

แต่ละปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่

บริเวณรอบสถานี

  3.  สรุปผลและจดัลำาดบัพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพ

ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

3. กรอบงานวิจัย

  1. ทบทวนปัจจัยที ่ใช้ในการวิเคราะห์

ศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบสถานีตาม

แนวโครงการ 10 สาย ดังนี ้ สายสีเขียวอ่อน 

(พรานนก-สมุทรปราการ), สายสีม่วง (บางใหญ่-

ราษฎร์บูรณะ), สายสีชมพู (ปากเกร็ด-สุวินทวงศ์), 

สายสีแดงอ่อน (ตล่ิงชนั-สุวรรณภูม)ิ, สายสีน้ำาเงนิ 

(วงแหวนรอบในและช่วงท่าพระ-บางแค), สายสี

แดงเข้ม (รังสิต-มหาชัย), สายสีเขียวเข้ม (สะพาน

ใหม่-บางหว้า), สายสีส้ม (บางกะปิ-บางบำาหรู), 

สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำาโรง) และสายสีฟ้า 

(ดินแดง-สาทร)

  2. การกำาหนดเกณฑ์ในแต่ละปัจจัยเพือ่

ความน่าเชื ่อถือในการวิเคราะห์ศักยภาพการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

  3. การให้ค่าน้ ำาหนักคะแนนของแต่ละ

ปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่

บริเวณรอบสถานี

  4. ประเมินศักยภาพพืน้ที ่บร ิเวณรอบ

สถานีตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 สาย

ในอนาคต

  5.  สรุปผลวิเคราะห์และจัดลำาดับพื้นที่ที่

มีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบ

สถานี

4. ทบทวนวรรณกรรม

  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที ่รอบสถานีขนส่ง

มวลชน (TOD) เป็นการพัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบ

สถานีรัศมี 500 เมตร เพือ่ให้พืน้ที่บริเวณรอบ

สถานีมีศักยภาพและก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์

ของพืน้ที่บริเวณรอบสถานี ทั้งนีส้ิง่ที่ทำาให้เกิด

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เพราะผลกระทบจาก

ความแออัดและความวุ่นวายที่เกิดจากการเพิม่

ขึน้ของกจิกรรมมนุษย์ ทำาให้ต้องมกีารจัดการ

และมีการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณรอบสถานี ทัง้น้ีการ

พัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบสถานีเป็นการวางแผน

บูรณาการการใช้ที่ดินและการดำาเนินการขนส่ง

เป็นเครือ่งมือที่มีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดการ

พัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบสถานีเป็นแนวคิดที่ได้รับ

การวิจัยอย่างกว้างขวางและเป็นกลยุทธ์สำาหรับ

การวางแผนพืน้ที่บริเวณรอบสถานี (Cervero, 

1994) อย่างไรก็ตาม การนำาแนวคิดการพัฒนา

พืน้ที ่บร ิเวณรอบสถานีและการส่งเสร ิมจะมี

ประสิทธิภาพมากที ่สุดก็ต่อเมือ่มีทรัพยากรที ่

จำากัดและมีการวางแผนการพัฒนาพืน้ที่บริเวณ

รอบสถานีอย่างครอบคลุมและก่อให้เกิดความ

สมดุลระหว่าง 3 ปัจจัยคือ ประสิทธิภาพ สภาพ

แวดล้อมและความเที่ยงตรง (Transportation 

and Growth) Management [TGM], 2003) โดย

ขึน้อยู ่กับเกณฑ์ที ่แสดงให้เห็นว่าลักษณะบาง

อย่างของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น เช่น ความน่า

สนใจของสถานที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการเดิน

ทางของผูค้น แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณรอบ

สถานีทีมี่ประสิทธิภาพควรพิจารณาจากการเช่ือม

โยงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างภายในพืน้ที่บริเวณ

รอบสถานีเพ่ือกระตุ้นใหเ้กิดการเช่ือมต่อการเดนิ

ทางสาธารณะตลอดจนการเข้าถึงในดา้นของการ

เดินทาง ระยะทางและเวลาในการเดินทางแสดง

ใหเ้หน็วา่อาจจะไดรั้บอทิธิพลจากสภาพแวดล้อม
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ที่สร้างขึน้ เช่น ความหลากหลายของรูปแบบ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เครือข่ายถนน เป็นต้น 

(Iamtrakul, 2013)

5. ผลการศึกษา

5.1  การวเิคราะหเ์กณฑ์และค่าคะแนนน้ำาหนกั

  ของแต่ละปัจจัยทีม่ีผลต่อศักยภาพการ

  พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

  สิง่ที่จะทำาให้ปัจจัยสามารถนำามากำาหนด

พื้นที่เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาตาม

หลักการ TOD คือ เกณฑ์ในการประเมินปัจจัย 

โดยจะมีความแตกต่างกันขึน้อยู่กับคุณลักษณะ

ของปัจจัย และความต้องการของผลประเมินใน

พื้นที่ ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ปัจจยัและเกณฑใ์นการวเิคราะหศ์กัยภาพการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

ปัจจัย เกณฑ์การประเมิน

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก

สถ
าน

ีรถ
ไฟ

ฟ
้า 

สถ
าน

ีรถ
ไฟ

ฟ
้า 1. น้อยกว่า 500 เมตร(ระยะเดิน)

2. 500-3,000 เมตร(ใช้จักรยานได้)

3. มากกว่า 3,000 เมตร

เส
้นท

าง
รถ

 

รถ
ไฟ

ฟ
้าท

ี่พ
าด

ผ่า
น

1. ผ่าน 2 เส้นทางขึ้นไป มีสถานีเชื่อม

ต่อ

2. ผ่าน 2 เส้นทาง ไม่มีสถานีเชื่อมต่อ

3. ผ่าน 1 เส้นทาง ไม่มีสถานีเชื่อมต่อ

ขน
าด

แป
ลง

ที่ด
ิน

1. มากกว่า 100 ไร่

2. 50 - 99 ไร่

3. น้อยกว่า 49 ไร่

กร
รม

สิท
ธิ์ใ

น

ที่ด
ิน

1. เป็นของ กคช.

2. เป็นของ รฟม.

3. เป็นของ เอกชน

รา
คา

ที่ด
ิน 1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ต่ำากว่า 50,000 บาท/ตร.ว.

3. สูงกว่า 50,000 บาท/ตร.ว.

ข้อ
กำา

หน
ดก

าร
ใช

้

ที่ด
ิน

1. สร้างเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่

อาศัยได้

2. สร้างที่อยู่อาศัยได้เท่านั้น

3. ไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้

 ส
ถา

นะ
ขอ

ง

ที่ด
ิน

1. สร้างโครงการได้เต็มพื้นที่

2. สร้างโครงการได้บางส่วนของพื้นที่

3. สร้างโครงการบนพื้นที่ไม่ได้
สภ

าพ
พ

ื้นท
ี่ 1. มีการถมที่และสาธารณูปโภคพร้อม

2. มีการถมที่และไม่มีสาธารณูปโภค

3.ไม่มีการถมที่และไม่มีสาธารณูปโภค

กร
รม

สิท
ธิ์

โค
รง

กา
ร 1. ผู้ซื้อสามารถซื้อขาดได้

2. ผู้ซื้อสามารถเช่าซื้อระยะยาวได้

3. ผู้ซื้อสามารถเช่าได้อย่างเดียว

กา
รพ

ัฒ
นา

โค
รง

กา
รใ

น

อน
าค

ต 1. สามารถขยายโครงการได้รอบด้าน

2. สามารถขยายโครงการได้ด้านเดียว

3. ไม่สามารถขยายโครงการได้

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก

ศูน
ย์ก

ลา
ง

ย่า
นธ

ุรก
ิจ 1. น้อยกว่า 500 เมตร (ระยะเดิน)

2. 500 - 3,000 เมตร (ใช้จักรยานได้)

3. มากกว่า 3,000 เมตร

ปีท
ี่รถ

ไฟ
ฟ

้า

เป
ิดใ

ช้บ
ริก

าร 1. เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2557-2559

2. เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562

3. เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2572

5.2  การวิเคราะห์ค่าน้ำาหนักของแต่ละปัจจัย

  ท่ีมผีลต่อศักยภาพการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณ

  รอบสถานี

   จากการกำาหนดปัจจัยและเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์ทำาให้ได้แนวทางในการคัดเลือกพืน้ที่

ที่มีศักยภาพของโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สาย
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ในอนาคต แต่ยังเป็นการประเมินในเชิงคุณภาพ 

และเพือ่ให้เกิดความน่าเชื่อถือที่สูงสุด จึงได้มี

การกำาหนดค่าน้ำาหนักในการประเมินปัจจัยเป็น

เชิงปริมาณเพือ่ให้แนวทางการคัดเลือกมีความ

แม่นยำาสูงสุด และเกิดความผิดพลาดในการ

ประเมินน้อยที่สุด โดยค่าน้ำาหนักในการประเมิน

ปัจจัยได้มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ เพือ่ให้มีความ

สอดคล้องกับเกณฑ์ในการประเมินที ่ได้มีการ

กำาหนดเป็น 3 เกณฑ์ในแต่ละปัจจัย โดยค่าน้ำา

หนักทั้ง 3 ระดับเรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย

ดังนี้

    คา่น้ำาหนักเทา่กับ 3 หมายถึง เป็นพ้ืนที่

    ที่มีศักยภาพสูงที่สุด

		  คา่น้ำาหนักเทา่กับ 2 หมายถึง เป็นพ้ืนที่

     มีศักยภาพปานกลาง

		  คา่น้ำาหนักเทา่กับ 1 หมายถึง เป็นพ้ืนที่

    ที่มีศักยภาพต่ำาที่สุด

5.3  ผลการวิเคราะห์การจัดลำาดับด้วยค่าน้ำา

  หนักทีม่ีศักยภาพการพัฒนาพื้นทีบ่ริเวณ

  รอบสถานี

  จากการให้ค่าคะแนนการประเมินศักย-

ภาพของปัจจัยต่างๆ ในแต่ละพืน้ที ่ตามแนว

เส้นทางโครงการของระบบรถไฟฟ้า 10 สายใน

อนาคต เป็นการใช้ค่าน้ำาหนักจากการประเมิน

ปัจจัยจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 50 คน มาทำาการ

ให้คะแนนกับพื้นที่ของ กคช. และ รฟม. ซึ่งพื้นที่

ที ่มีศักยภาพจากการประเมินปัจจัยทั้งหมดที่มี

คะแนนรวมสูงทีสุ่ดจะเป็นพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพสูงสุด 

การจัดลำาดับจากค่าคะแนนเป็นการจัดลำาดับใน

เชิงปริมาณ และจะได้พืน้ที่ที่มีศักยภาพในเบือ้ง

ต้นโดยเรียงลำาดบัพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพัฒนา

พืน้ที่บริเวณรอบสถานีจากค่าคะแนนมากสุดไป

น้อยสุดดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลค่าน้ำาหนักของแต่ละพื้นที่

พื้นที่
รวม 

(1คะแนน)

การเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง 0.861

ลำาลูกกา คลองสอง 0.805

ถนนสรงประภา 0.777

ประชานิเวศน์ 2 นนทบุรี 0.75

ถนนบางขุนเทียน 3 0.75

รังสิต คลองสี่ 0.75

การเคหะบางพลี 0.722

รังสิต คลองสิบ 0.722

บางบ่อ 0.722

ปทุมธานี (ลำาไทร) 0.666

ถนนประชาพัฒนา 0.666

การเคหะบางปู 0.666

แสมดำา 0.666

กระทุ่มแบน 0.666

วัดพระเงิน บางใหญ่ 0.638

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 0.638

ไร่ขิง 0.611

กระทุ่มล้ม 0.611

พรพระร่วงประสิทธิ์ 0.611

วัดนครชื่นชุ่ม พุทธมนฑลสาย 4 0.583

  

  จากการวิเคราะห์ พบว่า พืน้ที่ที่มีค่าน้ำา

หนกัคะแนนศักยภาพสูงสดุในการพัฒนาพืน้ที่

บริเวณรอบสถานีคอื การเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง 

มีขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 340.42 ไร่ มีระยะหา่งจาก

สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีทับช้าง 

ประมาณ 4.5 กิโลเมตรและห่างจากสถานี

รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีน้อมเกล้า ประมาณ 4.0 

กิโลเมตร ลักษณะของเส้นทางรถไฟฟ้าที่พาด

ผา่น มีจำานวน 2 สาย ไดแ้ก่ Airport Rail Link และ
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สายสีส้ม โดยระยะห่างจาก CBD ศูนย์กลางทาง

ด้านพาณิชยกรรมที่อยู่ใกล้พืน้ที่ที่สุด คือ ย่าน

นิคมลาดกระบังที ่มีทั้งศูนย์การค้าและตลาด

ขนาดใหญ่ ซึง่อยู ่ห่างจากพืน้ที ่ประมาณ 3.0 

กิโลเมตรตลอดจนการเข้าถึงสะดวก 

  จากสภาพแวดล้อมทั้งหมดบริเวณรอบ

พื้นที่ พบว่า ทิศทางการพัฒนาพื้นที่โครงการใน

อนาคตอาจเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ตอบสนอง

ต่อคนวัยทำางานรุน่ใหม่และอาจมีพืน้ที่พาณิชย-

กรรมที่สามารถรองรับระบบกิจกรรมของคนใน

พืน้ที ่ตลอดเวลาเพือ่ตอบสนองต่อพฤติกรรม

การทำางานและการอยู่อาศัยในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่

มีศกัยภาพน้อยสุดในการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณรอบ

สถานี ได้แก่ วัดนครชื่นชุ่ม พุทธมณฑลสาย 4 

ลักษณะของเส้นทางรถไฟฟ้าทีพ่าดผา่น มีจำานวน 

1 สาย ได้แก่ สายสีชมพู โดยระยะห่างจาก CBD 

ศูนย์กลางทางด้านพาณิชยกรรมที่อยู่ใกล้พืน้ที่

ที ่สุด คือ ย่านนิคมสีม่ณฑลอุตสาหกรรมและ

ตลาด ซ่ึงอยูห่า่งจากพ้ืนทีป่ระมาณ 10.0 กิโลเมตร

ตลอดจนการเข้าถึงสะดวก ได้แก่ ถนนกระทุ่มล้ม 

9 ถนนกระทุม่ล้ม 10  จากสภาพแวดล้อมทัง้หมด

บริเวณรอบพืน้ที ่ พบว่า บทบาทของพืน้ที ่ใน

ปัจจุบันคือ ด้านการศึกษา ด้านศาสนสถาน และ

ด้านที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ตลอดจนอยู่

รัศมีใกล้กับพืน้ที่แหล่งงานอุตสาหกรรมจึงทำาให้

กิจกรรมบริเวณรอบพื้นที่มีลักษณะซบเซา ดังนั้น

ทิศทางการพัฒนาพืน้ที่โครงการในอนาคตอาจ

เป็นพ้ืนทีเ่ปิดโล่ง สวนสาธารณะพักผอ่น หรืออาจ

มีพืน้ที ่พาณิชยกรรมที ่สามารถรองรับระบบ

กิจกรรมของคนในพืน้ที่ในบางส่วนและเพือ่รอง 

รับการเติบโตของเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า

ในอนาคตให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พืน้ที่

โดยรอบสถานี

6.  บทสรุป

  จากการศึกษาวิจัยเร ือ่งการวิเคราะห์

ศกัยภาพการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณรอบสถานี (Tran-

sit Oriented Development) ตามเส้นทางโครงข่าย

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยหลักในการพัฒนา

ศักยภาพพืน้ที่บริเวณรอบสถานีนัน้ต้องคำานึงถึง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมบริเวณรอบพืน้ที่

และองค์ประกอบอื่นๆ ซึง่มีผลต่อการเปลีย่น 

แปลงหรือพัฒนาศกัยภาพพ้ืนทีบ่ริเวณรอบสถานี

ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ

เมืองและโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว
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บทคัดย่อ 

 หมูบ่้านศาลาแดงเหนือเป็นหมูบ่้านชาวมอญที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเฉพาะควรค่าแก่

การอนุรักษ์ไว้ การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุนการค้นหามรดกทางวัฒนธรรมตามความหมาย

ของคนในหมู่บ้าน โดยใชแ้ผนทีว่ฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างการมีสว่นร่วม บนแนวคดิมรดกทาง

วัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกตามช่วงอายุ คือ ผู้สูงอายุ วัยกลางคน หนุ่มสาว และเยาวชน เพื่อ

ค้นหาการให้ความสำาคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละวัยที่ต่างกัน บนแนวคิดการมีส่วนร่วมนำามาสู่

วธีิการถ่ายภาพโดยคนในหมู่บ้านเอง และการเขียนแผนทีร่ว่มกันระหวา่งชาวบ้านและนักวจิยั อนันำามา

ซึง่ความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ตามมุมมองของชาวมอญบ้าน

ศาลาแดงเหนือเป็นสำาคัญ

Abstract 

 The Saladaeng Nua village, where the Mon have their unique culture and architecture 

should be conserved. The study is aimed to find Mon’s cultural heritage from the villagers’ 

perspectives through cultural mapping. It is a tool that helps the community participation to be 

happened. On the concept of cultural heritage, the elderly, middle-aged, young are selected 

from different age ranges to give meanings of cultural heritage. On the concept of community 

participation, it leads to field work methods such as photo elicitation and mapping between 

villagers and the researcher. These lead to understand tangible and intangible culture heritage 

on villagers’ perspectives.

คำาสำาคัญ (Keywords): หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ (Saladaengnua Village), มรดกทางวัฒนธรรม 

(Cultural Heritage), การมีส่วนร่วม (Participation), แผนที่วัฒนธรรม(Cultural Mapping), 

การถ่ายภาพ (Photography)
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1. บทนำา

  หมูบ่้านศาลาแดงเหนือ เป็นหมูบ่้านชาว

มอญที่เข้ามาตั้งฐานริมน้ำาแม่น้ำาเจ้าพระยาตั้งแต่

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีวิถีชีวิตและวัฒน-

ธรรมที่เกีย่วข้องกับสายน้ำา ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี รวมทั้งการประกอบ

อาชีพการทำามาหากินที่ใช้เรือเป็นพาหนะหลัก

ในการค้าขาย อย่างไรก็ตามตัง้แต่มีนโยบายการ

พัฒนาประเทศอย่างจริงจังใน พ.ศ. 2504 โดย

ทางรัฐบาลไดเ้น้นการพัฒนาการคมนาคมทางบก

เป็นสำาคญั  การใชร้ถยนต์เข้ามาแทนการใชเ้รือส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่

หมู่บ้านศาลาแดงเหนือทีท่ำาอาชพีคา้ขายทางเรือ 

หลายครอบครัวต้องเปลีย่นอาชีพไป ปัจจุบันใน

หมูบ่้านศาลาแดงเหนือนีไ้ม่มีการค้าขายทางเรือ

อีกแล้ว วิถีชีวิตทางน้ำาอันเป็นเอกลักษณ์ของ

หมูบ่้านก็กำาลังจะสูญหายไป  รวมถึงมรดกทาง

วัฒนธรรมและสิ่งเก่าแก่ที่มีคุณค่าอีกหลายอย่าง

กก็ำาลังถูกหลงลืมไปจากความทรงจำาของชาวบ้าน 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำาคัญในการค้นหา

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในหมูบ่้านศาลาแดง

เหนือ จากมุมมองของคนในหมูบ่้านเอง เพือ่

สำารวจความตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมดัง

กล่าวนีแ้ละนำาข้อมูลที่ได้มานัน้ไปสนับสนุนการ

พัฒนาวฒันธรรมของหมู่บ้านในเชงิอนุรกัษ์ตอ่ไป

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

 เพือ่ค้นหามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

และจับต ้องไม ่ได้ที ่ควรค่าแก ่การอนุรักษ ์ใน

หมูบ่้านศาลาแดงเหนือผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมโดยมีแผนที่วัฒนธรรมเป็นเครือ่งมือในงาน

วิจัย

3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดมรดกทางวฒันธรรม (ธนากร, 2550)

3.1.1  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

  คือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และเครื่องมือเครื่องใช้

3.1.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

  คือ ภาษา ขนบธรรมเนียมและประเพณี

3.2  แนวคิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบ 

   (ไพรัตน์, 2527; Toker, 2007)

3.2.1  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการค้นหา

ปัญหา 2) ขั้นตอนการวางแผนการดำาเนินงาน 3)

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 4) ขัน้ตอนการประเมิน

ผลงาน 

3.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการออกแบบ

  แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการมี

ส่วนร่วมมากคือการมีคนในชุมชนทำางานร่วมกัน

ในทุกขัน้ตอน 2) ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง

คอืการทำางานร่วมกันระหวา่งชุมชนกับนักวจิยั 3)

ระดับการมีส่วนร่วมน้อยคือ การทำางานที่เน้น

ผู้วิจัยเป็นหลัก 

4. วิธีการ

  วิธีการที่ใช้ในงานวิจัยมี 2 วิธีการ ได้แก่ 

  วิธีที่ 1 การดึงข้อมูลจากภาพถ่าย (photo 

elicitation)(Clark-lbanez, 2004)

  วิธีที่ 2 การทำาแผนที่วัฒนธรรมร่วมกัน 

(cultural mapping) (Somesh Kuma, 2002)

5.  ขั้นตอนการวิจัย

  ขัน้ตอนท่ี 1 กำาหนดกลุ่มตัวอยา่งตามชว่ง

อายุได้แก่ ผู้สูงอายุ (61 ปีขึ้นไป) วัยกลางคน (26-

60 ปี) หนุ่มสาว (18-25 ปี) และเยาวชน (12-18ปี) 
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เพือ่ตรวจสอบการให้ความสำาคัญต่อมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ต่างกัน

  ข้ันตอนท่ี 2 เก็บข้อมูลเบ้ืองต้นภาคสนาม

ด้วยวิธีดึงข้อมูลจากภาพถ่าย โดยการแจ้งหัวข้อ 

“วิถีมอญของเรา” และนำากล้องกระดาษ ให้กลุ่ม

ตัวอยา่งชว่ยถ่ายภาพตามหวัข้อภายในระยะเวลา 

1 สัปดาห์

   ข้ันตอนท่ี 3 นำารูปถ่ายทีไ่ดข้องแต่ละกลุ่ม

กลับไปสัมภาษณ์เพือ่หาความหมายหรือความ

สำาคัญของภาพนั้นๆ ในมุมมองของผู้ถ่ายภาพ

  ข้ันตอนท่ี 4 สรุปประเดน็ทีไ่ดจ้ากการถ่าย

ภาพ จะเป็นข้อมูลเบือ้งต้น ที่ช่วยให้ทราบถึง

มรดกทางวัฒนธรรมของตัวแทนคนในหมูบ่้าน 

เพื่อนำาไปสู่การทำาแผนที่วัฒนธรรม 

  ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบเครือ่งมือการทำา

แผนที่วัฒนธรรมกับนักศึกษาปริญญาโท คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลง

เก็บข้อมูลที่หมูบ่้านศาลาแดงเหนือในวิชาเรียน 

ก่อนลงพืน้ที่จริงเพือ่หาข้อปรับปรุงและพัฒนา

เคร่ืองมือใหส้มบูรณม์ากยิง่ข้ึน โดยจะแจกปากกา

สีเป็นสัญลักษณ์ว่าคนใดเป็นคนวาดหรือเขียน

สิง่ใดลงในกระดาษเพือ่ความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลในการทดสอบเครื่องมือครั้งนี้

  ข้ันตอนที ่6 เก็บข้อมูลโดยการเขียนแผนที่

ทางวฒันธรรมร่วมกับคนในหมู่บ้าน (ข้ันตอนน้ีอยู่

ในระหว่างการดำาเนินการเนือ่งจากเงื่อนไขของ

เวลา ดังนั้นขั้นตอนนี้ยังไม่รวมในการอภิปราย)

6.  ผลการวิจัย

  ผลการวจิยัไดท้ำาการเก็บข้อมูล 2 ข้ันตอน

คือ การเก็บข้อมูลเบือ้งต้นโดยวิธีการดึงข้อมูล

จากภาพถ่าย และการทดสอบเครือ่งมือการทำา

แผนที่วัฒนธรรม ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้

6.1 การเก็บข้อมูลเบือ้งต้นโดยการดึงข้อมูล

  จากภาพถ่าย

  จากการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายได้ผลการ

ถ่ายภาพทั้งหมด 4 ชุดจากกลุม่ตัวอย่าง 4 คน

ไดแ้ก่ ผูส้งูอาย ุวยักลางคน หนุ่มสาวและเยาวชน 

ได้ผลดังนี้

  ภาพถ่ายชุดที่ 1 ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายภาพ 

แต่เนื่องด้วยมีข้อจำากัดจึงมีผู้ช่วยในการถ่ายภาพ 

ได้ภาพถ่ายทั้งหมด 28 ภาพ ส่วนมากผู้ถ่ายตั้งใจ

จะสือ่ให้เห็นถึงการดำาเนินชีวิตของชาวบ้านที่ยัง

คงใช้ชีวิตแบบชาวชนบทอยู่

 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายชุดที่ 1 เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน

  ภาพถ่ายชุดที ่ 2 วัยกลางคนเป็นผู้ถ่าย

ภาพ ได้ถ่ายภาพทั้งหมด 24 ภาพ ได้แก่ ภาพ

บรรยากาศริมแม่น้ำาเจ้าพระยาขณะที่เกิดเหตุ-

การณ์น้ำาท่วมในตอนกลางวันและตอนกลางคืน

 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายชุดที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำาท่วม
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  ภาพถ่ายชุดที ่ 3 วัยหนุม่สาวเป็นผู้ถ่าย

ภาพ ได้ถ่ายภาพทั้งหมด 25 ภาพ ภาพถ่ายเกี่ยว

กับหมูบ่้านอาจสือ่ถึงความภาคภูมิใจในหมูบ่้าน

ของตน

 

รูปที่ 3  ภาพถ่ายชุดที่ 3 เกี่ยวกับหมู่บ้าน

  ภาพถ่ายชุดที่ 4 เยาวชนเป็นผู้ถ่ายภาพ 

ได้ถ่ายภาพทั้งหมด 20 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายใน

บริเวณวัดสือ่ได้ถึงวิถีชีวิตที ่มีศาสนาเป็นที ่ยึด

เหนี่ยวของชาวบ้าน  

รูปที่ 4 ภาพถ่ายชุดที่ 4 เกี่ยวกับบริเวณวัด

5.2  การทดสอบเครื่องมือการทำาแผนที่

  วัฒนธรรม 

  ผู้วิจัยทำาการทดสอบเครือ่งมือการทำา

แผนที่วัฒนธรรมในมุมมองของบุคคลภายนอก

หมู่บ้านโดยอ้างองิข้อมลูมรดกทางวฒันธรรมจาก

การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและเพื่อหาข้อปรับปรุงนำา

ไปพัฒนาเคร่ืองมือการทำาแผนทีใ่นงานวจิยั ไดผ้ล

การทดสอบโดยนักศึกษาแต่ละคนได้วาดสถานที่

ต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 5 แผนที่ที่วาดโดยกลุ่มทดสอบ

  นกัศึกษาคนท่ี 1: แม่น้ำา ถนนและซอยใน

หมูบ่้านเพือ่กำาหนดขอบเขต บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่

จอดรถในวัดเสาหงส์ ร้านค้า บ้านเก่า 150 ปี 

(7 สถานที่)

  นกัศึกษาคนท่ี 2: ถนนริมน้ำา, ศาลาริมน้ำา 

โซนบ้านเก่า โซนบ้านใหม่ พื้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์

เจดีย์และสนามเด็กเล่น (7 สถานที่)

  นักศึกษาคนที ่ 3: วัดศาลาแดงเหนือ 

(จุดศูนย์กลาง) รายละเอียดรอบๆ วัด เมรุ โซน

บ้านเก่า โซนบ้านใหม่ (5 สถานที่)

  นกัศึกษาคนท่ี 4: กระต็อบร้าง โรงเก็บเรือ 

ตู้กรองน้ำา บ้านเก็บของเก่าและโบสถ์ (5 สถานที่)

  นักศึกษาคนที่ 5: ทางเข้าเมือง หอพระ

ไตรปิฎก ต้นไม้และบ้านท่ีกำาลังสร้างอยู่ (4 สถานท่ี)

  นักศึกษาคนที่ 6: บ้าน 1 หลัง (1 สถานท่ี)

  นักศึกษาคนที่ 7:  เจดีย์ในวัด (1 สถานที่)

6.  อภิปรายผล

6.1 อภิปรายผลวิธีการดึงข้อมูลจากภาพถ่าย

 ตามแนวคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม

6.1.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง: กุฏิพระ

อาจารย์บุญนาค ปทุมโม ศาลาธรรม เสาหงส์ 

เจดีย์มอญ ศาลาการเปรียญ ป้ายวัดศาลาแดง

เหนือ ศาลาริมน้ำาบริเวณวัด หอระฆัง พิพิธภัณฑ์
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เรือ หอพระไตรปิฎกอนุสรณ์และจารึกพระอาจารย์

บุญนาค ปทุมโม ที่เก็บอัฐิ บ้านเรือนมอญ เรือ 

กระแชงโบราณ ถ้วยโอ

6.1.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 

พระบิณฑบาต การทำาบุญตักบาตรและการใชเ้รือ

6.2 อภิปรายผลวิธีการดึงข้อมูลจากภาพถ่าย

  ตามแนวคิดการมสีว่นร่วมในการออกแบบ 

6.2.1 ข้ันตอนการมีสว่นร่วม จากกลุ่มตัวอยา่งคอื 

ผู้สูงอายุ วัยกลางคน หนุ่มสาวและเยาวชน มีผล

ดังนี้

  ขั้นตอนการค้นหาปัญหา: ข้อจำากัดด้าน

เวลาและสถานการณน้์ำาทว่มจงึทำาใหตั้วแทนบาง

คนไม่สามารถถ่ายภาพให้ได้ตามที ่กำาหนดไว้

  ขั้นตอนการวางแผนการดำาเนินงาน: 

วางแผนโดยการให้มีผู้ช่วยถ่ายภาพ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: ถ่ายภาพตาม

หัวข้อ “วิถีชีวิตมอญของเรา” 

  ขั้นตอนการประเมินผลงาน: การนำารูป

ที ่กล ุม่ต ัวอย่างได้ถ ่ายกลับไปสัมภาษณ์ราย

ละเอียดเพิ่มเติม

6.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการออกแบบ ในวิธี

การดึงข้อมูลจากภาพถ่ายโดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 

คนอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก เพราะตัวแทน

ทั้ง 4 มีการคัดเลือก วางแผนและตัดสินใจเองใน

เกือบทุกขัน้ตอนรวมทัง้มีความกระตือรอืรน้และ

เอาใจใส่ในกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

6.3 อภิปรายผลวิธีการทดสอบเครือ่งมือการ

  ทำาแผนที่วัฒนธรรม 

6.3.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้: ศาลาริม

น้ำา โซนบ้านเก ่า โซนบ้านใหม่ พ ืน้ที ่สร ้าง

พิพิธภัณฑ์เรือ เจดีย์ วัดศาลาแดงเหนือ โรงเก็บ

เรือ หอพระไตรปิฎก

6.3.2 มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได ้ไม่มกีาร

เขียนหรือวาดลงในแผนที่

6.4 อภิปรายผลวิธีการทดสอบเครือ่งมือการ

  ทำาแผนท่ีวฒันธรรมตามแนวคิดการมีสว่น

  ร่วมในการออกแบบ

6.4.1 ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมในการออกแบบ

  แผนที่วัฒนธรรม 

  ขัน้ตอนการค้นหาปัญหา: กลุ่มนักศึกษา

ไม่รู้วา่จะเร่ิมวาดแผนทีโ่ดยเร่ิมจากอะไรก่อนและ

ปากกาสีไม่พอ 

  ขั้นตอนการวางแผนการดำาเนินงาน: มี

การวางแผนกันโดยเร่ิมจากส่ิงทีเ่ป็นจดุศนูยก์ลาง

ของหมูบ่้านก่อนและคนที่ไม่มีปากกาสีจะเป็นผู้

ช่วยแสดงความเห็น 

  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน: วาดสถานท่ีต่างๆ 

ที ่ตนนึกถึงและเห็นว่าเป็นสถานที ่สำาคัญของ

หมู่บ้าน

  ขั้นตอนการประเมินผลงาน: หลังจาก

วาดสถานที ่ลงบนแผนที ่ เสร ็จแล ้ว จึงม ีการ

ประเมินผลโดยการทบทวนว่ายังไม่ได้วาดสถาน

ที่ใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่ได้วาดสถานที่นัน้จึงมีการ

เพิ่มเติมลงไป

6.4.2 ระดบัการมีส่วนร่วมในการออกแบบ ในการ

ร่วมกันทำาแผนที่วัฒนธรรม กับกลุ่มนักศึกษาอยู่

ในระดับการมีส่วนร่วมมาก เพราะนักศึกษาได้

ลงมือวาดสถานที่ต่างๆ เองรวมทั้งมีการแสดง

ความเห็นกันภายในกลุม่ถือเป็นการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นซึง่แสดงได้ถึงการมีส่วนร่วมของทุก

คนที่มาเขา้ร่วมกิจกรรมการทดสอบเครือ่งมือนี้

7.  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

  จากผลอภิปรายเกีย่วกับมรดกทางวัฒน-

ธรรมด้วยวิธ ีการทั ้ง 2 วิธ ีจากมุมมองคนใน
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หมู่บ้านกับคนภายนอกสรุปไดว้า่ การคน้หามรดก

ทางวัฒนธรรมที ่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มี

ความเห็นตรงกันอยู่ 6 สิ่งด้วยกัน ได้แก่

  สถานทีท่ี ่1 เจดยีม์อญ สัญลักษณข์องชาว

มอญ

  สถานที่ที่ 2 วัดศาลาแดงเหนือ จุดศูนย์ 

กลางของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ

   สถานที่ที่ 3 ศาลาริมน้ำา สถานที่ที่สื่อถึง

บรรยากาศริมแม่น้ำาเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

  สถานทีท่ี ่4 พิพธิภัณฑเ์รือหรือโรงเก็บเรือ 

แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน

  สถานที่ที่  5 หอพระไตรปิฎกเป็นโบราณ

สถานทีไ่ดรั้บการบำารุงรักษาใหค้งอยูจ่นถึงปัจจบัุน

  สถานทีท่ี ่6 บ้านเรือนมอญ บ้านไม้ยกพ้ืน

สูงเหมาะกับการตั้งถิ่นฐานริมน้ำา

  ส่วนข้อเสนอแนะสามารถแบ่งตามวธีิการ

ที่ใช้ในการวิจัยได้ 2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้

  วธีิการดงึข้อมูลจากภาพถ่าย ปัญหาทีพ่บ

ในการใชว้ธีิคอื ข้อจำากัดทางดา้นบุคคล (ผูส้งูอายุ

ไม่มคีวามสามารถในการใชก้ล้องถ่ายรูปจงึต้องมี

ผู้ช่วยถ่าย) และข้อจำากัดด้านเวลา (สถานการณ์

น้ำาท่วมทำาให้กลุม่ตัวอย่างไม่สะดวกในการทำา

กิจกรรมทีก่ำาหนดไว)้ ข้อเสนอแนะคอื ควรมีเคร่ือง

มือในการเก็บข้อมูลที่สามารถให้กลุม่ตัวอย่าง

ทุกคนหรือทุกวัยใช้งานได้สะดวกกว่านี ้ และควร

มีการศึกษาเกีย่วกับพืน้ที่ที่จะลงภาคสนามอย่าง

ละเอียดเกีย่วกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ เช่น 

สถานการณ์น้ำาท่วมน้ีจะเกิดข้ึนในทุกๆ ปี ดังน้ันควร 

สอบถามกับคนในหมู่บ้านก่อนจะลงเก็บข้อมูล

  วิธีการทดสอบเครือ่งมือการทำาแผนที ่

วัฒนธรรม ร่วมกันเป็นกลุ่ม ควรมีผู้ช่วยในการใช้

กล้องบันทึกภาพหรือกล้องวิดีโอเพือ่ให้ได้ข้อมูล

ที่ครบถ้วนและสามารถกลับมาย้อนดูได้อีกครัง้

เพือ่เก็บรายละเอียดเพิม่เติมได้ และจากการ

ทดสอบนีม้ีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม

เกิน 7 คนที่ได้เตรียมปากกาสีไว้ ดังนั้นควรแจก

อุปกรณ์ในการทำากิจกรรมให้ครบถ้วน เช่น การ

แจกปากกาสีควรแจกให้ครบทุกคน และการใช้

แผนที่วัฒนธรรมเป็นเครือ่งมือในการค้นมรดก
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ธรรมที่จับต้องได้เท่านัน้ ดังนัน้จึงควรหาเครือ่ง

มือเพ่ิมเติมในการคน้หามรดกทางวฒันธรรมทีจ่บั
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในการ

ประเมินคุณค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการของการกำาหนดคุณค่ามรดกวัฒนธรรม สำารวจและเก็บข้อมูล

เบื้องต้นอาคารที่มีคุณค่าในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เพื่อใช้เป็นบัญชีในการปกป้อง และคุ้มครอง รวมทั้ง

สำารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าอาคาร เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของการ

ประเมินคุณค่าอาคารและสามารถนำาไปสูก่ารปรับปรุงแผนอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าความสำาคัญของ

พ้ืนที ่เพ่ือสร้างการรับรู้สาธารณะอนันำาไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ของทกุภาคส่วน จากการศึกษา

พบว่า ช่องว่างของทั้งสองโครงการที่มีความแตกต่างกันคือในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของอาคาร เกณฑ์ใน

เรือ่งของอายุสมัยที่ใช้ในการพิจารณาที่ต่างกัน และวิธีการในการประเมินคุณค่าที่มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ต่างกัน จึงนำามาสูข่้อเสนอแนะเพือ่ลดช่องว่างดังกล่าวคือควรมีการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการประเมินดว้ย ส่วนเกณฑใ์นเร่ืองของอายทุีแ่ตกต่างกันน้ันควรมีการ

ปรับวธีิการใชเ้กณฑใ์นการประเมินคณุคา่อาคาร ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการประเมินคณุคา่อาคารในชมุชน

อื่น ๆ ด้วย

Abstract 

 The research “Guidelines for conservation management between agencies and the 

public to appraise the significant buildings in Rattanakosin area “ is a qualitative research. The 

objective is to study the evolution of defining cultural heritage value. Preliminary surveys of the 

heritage building in the Rattanakosin area was conducted to take into the coverage, surveys of 

opinion of stakeholders has also been undertaken to compliment the valuation of the building 
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that contribute to the effective action plan. Hopefully, the conservation plan will raise public 

awareness of the importance of the area, leading to the participation among all sectors. From 

the research, it was found that the property ownership, the age criterion consideration, and 

value evaluation which provide people for taking part have a difference of two comparative 

official conservation proposals. All of these problems lead to the recommendation in order to 

reduce the valuation gap as follows: The organizations should provide platform for people to 

participate in heritage value assessment. Age criterion should be clearly specified in order to 

make a consistent understanding. For next value evaluation, the building of community should 

be further studied.

คำาสำาคัญ (Keywords): การอนุรักษ์ (Conservation), การประเมินคุณค่า (Appraise), 

พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Area)

1.  บทนำา                                                        

1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา                       

  พ้ืนทีก่รุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันน้ันมีการ

ขยายตัวอยา่งรวดเร็วก่อใหเ้กิดการทำาลายอาคาร

และส่ิงก่อสร้างทีม่คีณุคา่ทางวฒันธรรม เพ่ือสร้าง

อาคารที ่ตอบแทนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ทีม่ากกวา่โดยมิไดค้ำานึงถึงความสำาคญัและคณุคา่

ของอาคารที่มีอยู่ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ นัน้

มองเห็นความสำาคัญของการประเมินและจัดทำา

บัญชีอาคารและสิง่ก่อสร้างที่มีคุณค่าควรแก่การ

อนุรักษ์ โดยได้มีหน่วยงานที่ทำาการระบุอาคารที่

มีคุณค่าในพืน้ที่กรุงรัตนโกสินทร์คือมีการจัดทำา

บัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณค่าที่จัดทำาโดย คณะ

กรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

และเมืองเก่า ในปี พ.ศ. 2521-2525 นอกจากน้ียัง

มีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม ซึง่ได้รับมอบหมายจากคณะ

รัฐมนตรีให้ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ

ดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมศลิปกรรมของประเทศในปี 

พ.ศ.2545-2548 ซึง่ได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลเดนมาร์ค ในการดำาเนินโครงการโดยเน้น

การมีสว่นร่วมของชมุชนจากข้อมูลการจดัเก็บราย

ชื่ออาคารและสิง่ก่อสรา้งที่มีคุณค่าควรแก่การ

อนุรกัษ์ของทัง้สองแหล่งข้อมูลน้ันไดมี้การจดัเก็บ

ข้อมูลของอาคารและสิง่ก่อสร้างที่มีคุณค่าที่แตก

ต่างกันในบางส่วน จงึเกิดเป็นประเดน็คำาถามทีว่า่

เกณฑ์การประเมินคุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

ในเรือ่งใดบ้างที่หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องและ

ประชาชน ได้ให้ความสำาคัญที่แตกต่างกัน

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1) ศึกษาวิวัฒนาการของการกำาหนด

คุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม

  2) สำารวจและเก็บข้อมูลเบือ้งต้นอาคาร

และส่ิงก่อสร้างทีม่คีณุคา่ในพ้ืนทีก่รุงรัตนโกสินทร์

เพ ือ่ใช้ เป ็นบ ัญชีในการจัดการปกป ้องและ

คุ้มครอง 

  3) สำารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่ว 

ข้องกับการประเมินคุณค่าอาคาร

  4) เสนอแนวทางในการระบุอาคารที่มี

คุณค่าและความสำาคัญอย่างครอบคลุม 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย

  1) ขอบเขตด้านเนือ้หาคือศึกษาประวัติ-

ศาสตร์ความสำาคัญของพืน้ที ่กรุงรัตนโกสินทร์ 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่วข้องในการอนุรักษ์โดย

เฉพาะคุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยในการ

ศึกษาครัง้นีไ้ม่นับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(intangible heritage)

  2) ขอบเขตพืน้ที่ศึกษา ในการศึกษาจะ

ทำาการศึกษาพืน้ที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบด้วย 2 

บริเวณด้วยกันคือ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 

และบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก

1.4 วิธีการวิจัย

  1)  รูปแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยได้มี

การศึกษาหลักการ ข้อจำากัดและแนวทางในการ

ให้คุณค่าเพือ่ทำาการอนุรักษ์อาคารและสิง่ก่อ 

สร้างทีม่คีวามสำาคญั ทัง้ในมุมมองของประชาชน 

และในมุมมองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และ

ทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพือ่เสนอแนวทาง

การประเมินอาคารที่มีคุณค่าอย่างครอบคลุม

  2)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บ

ข้อมูลได้กำาหนดกลุม่ตัวอย่างสำาหรับสัมภาษณ์

เป็นการเลือกแบบเจาะจงโดยกลุม่ตัวอย่างนัน้

เป็นหน่วยงาน และตัวแทนชุมชนที่มีส่วนเกีย่ว 

ข้องกับโครงการแผนที่ชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ 

และโครงการจัดทำารายการสิง่ก่อสร้างที ่ควร

อนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

เพือ่เตรียมการฉลองครบรอบ 200 ปี ของกรุง

รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 โดยมีรายชื่อหน่วยงาน

และชมุชน  ดงัน้ี กรมศลิปากร สำานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สำานัก

ผังเมืองกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตพระนคร 

และตัวแทนชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

14 ชุมชน

  3) การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นประมวลผล

นั้นใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาและการเปรียบ

เทียบ

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการ

  ของกรุงรัตนโกสินทร์

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ถึงปัจจบัุน การก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง

ตึกแถว ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

เริ่มเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย เป็นยุคที่กรุง

รัตนโกสินทร์มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

ปัญหาที่ตามมาคือ ชุมชนแออัด การจราจร การ

รุกล้ำา และทำาลายโบราณสถาน ตลอดจนสถานที่

สำาคัญ ส่งผลให้จำาเป็นต้องมีการวางแผนการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็น

ระบบเพือ่ให้ดำาเนินการสอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียว

2.2  นิยามและประเภทของค ุณค ่ามรดก

  วัฒนธรรม

  (ICOMOS, 2002) ได้ให้นิยามมรดกทาง

วฒันธรรม คอืการแสดงออกของรูปแบบของการ

ใช้ชีวิตที่พัฒนาโดยชุมชนและผ่านจากรุน่สูร่ ุน่

รวมทั้งประเพณีปฏิบัติ สถานที่ วัตถุ มรดกทาง

วัฒนธรรมมักจะแสดงในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่

นัน่คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดก

วฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได ้ดว้ยข้อจำากัดในเร่ืองของ

ระยะเวลาและข้อมูล ทางผูว้จิยัจงึไดท้ำาการศกึษา

ที่เน้นในส่วนที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้

เป็นหลัก
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2.3  แนวค ิดเกี ่ ยวกับค ุณค ่าแหล ่งมรดก

  วัฒนธรรม

  ในการประเมินคุณค่าแหล่งมรดกวัฒน-

ธรรมนัน้มีเกณฑ์ในการพิจารณาเพือ่ตัดสินว่า

อะไรคือส ิง่ที ่มี คุณค่าซ ึง่ เก ีย่วข ้องก ับคุณค่า

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความงาม 

2.4  เหตุผลในการอนุรักษ์

  การอนุรักษ์เมือง ชุมชนเก่า หรือย่าน

ประวัติศาสตร์ในเมือง (Sanoff, 1978, pp. 44-45 

อ้างใน ยงธนิศร์, 2556, น. 37-40) ได้ให้เหตุผล

ของการอนุรักษ์ไว้ดังนี้

  1. เพ ือ่ ก าร ร ั กษาความทรงจำ าทาง

วัฒนธรรม 

  2. เพือ่ร ักษาปฏิสัมพันธ์ในชุมชนและ

ความแน่นแฟ้นทางสังคม

  3. เพือ่ให้คงไว้ซึง่ความหลากหลายของ

สภาพแวดล้อม 

  4. เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

2.5  การประเมินคุณค่า

  การประเมินจะพิจารณาจาก 2 ปัจจัย 

ใหญ่ ๆ คือ 

  1.  คุณภาพของอาคารที ่มี คุณค่า คือ 

ระดับของความแท้พิจารณาโดยพิจารณาจาก 

วัสดุ รูปแบบ ฝีมือช่าง และสภาพโดยรอบ 

  2.  ความเสี่ยงต่อการสูญสลาย คือ ระดับ

ของบูรณภาพ (Integrity) ที่พิจารณาจากลักษณะ 

2 ประการ ได้แก่ การรักษาองค์รวม (wholeness) 

และการไม่ถูกรบกวน (intactness) โดยพิจารณา

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

2.6  กฎหมายและกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการ 

  อนุรักษ์ในพื้นทีก่รุงรัตนโกสินทร์ มีดังนี้

  1) Washington Charter 1987

  2)  UNESCO Recommendation on the 

Historic Urban Landscape 2011

  3) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณ

วตัถุ ศลิปวตัถุ และพิพธิภัณฑสถานแหง่ชาติ พ.ศ. 

2504 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

2.7  กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ

  กรณีศึกษาของชุมชนป้อมมหากาฬถือ

เป็นกรณีที่มีความแตกต่างทางด้านมุมมองของ

ความคิดระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนที่

อาศัยในพืน้ที่ซึง่เป็นกรณีที่มีความคล้ายคลึงกับ

การให้คุณค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง บริเวณพื้นที่

รัตนโกสินทร์ที่มีความแตกต่างกัน

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  จากการทบทวนงานวิจัยของจิรพร แสง

ศิลป์ (2527) และวิภา กิจสัมนางกูร (2551) ทำาให้

ทราบปัญหาคอื ในการประเมินคณุคา่ส่ิงทีค่วรคา่

แก่การอนุรักษ์นั้นใครเป็นผู้ตัดสิน

3. ประเด็นเปรียบเทียบการประเมินคุณค่า

 แหล่งมรดกวัฒนธรรม

  จากการศึกษาข้อมูลของทั้งสองโครงการ

พบว่า มีประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรม 3 

ประเภทดว้ยกันทีมี่การจดัเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน

นัน่คือ ประเภทท่าน้ำาและคลอง นัน้ทางคณะ

กรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

ไดมี้การจดัเก็บข้อมูลแต่ทางโครงการแผนทีช่มุชน

กรุงรัตนโกสินทร์นั้นไม่ไดมี้การจดัเก็บข้อมูล และ

อกีส่วนคือ โครงการแผนทีช่มุชนกรุงรัตนโกสินทร์

น้ันไดมี้การจดัเก็บข้อมูลอาคารของชุมชนแต่ทาง
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คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์นัน้ไม่ได้มีการจัด

เก็บข้อมูลจึงส่งผลให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน 

และนอกจากในเร่ืองของอาคารของชมุชนทีม่กีาร

กำาหนดคณุคา่ทีแ่ตกต่างกัน ยงัพบวา่มีในเร่ืองของ

อายุสมัยที่ใช้ในการประเมินที่ไม่เหมือนกัน

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณค่า

 แหล่งมรดกวัฒนธรรม

  1) ความคิดเห็นของชุมชนเก ีย่วก ับ

ประเมินคุณค่าอาคารและสิง่ก่อสร้าง จากการ

สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำา

แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่า ทุกคนมีความ

ต้องการในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในการ

ประเมินคณุคา่ของอาคารและส่ิงก่อสร้างในพ้ืนที่

กรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งต่อ ๆ  ไปที่จะเกิดขึ้น โดย

รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ต้องการมีคือการรับ

ทราบข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น สำาหรับข้อจำากัดในการอนุรักษ์นัน้

ส่วนใหญ่มองว่ากรรมสิทธิเ์ป็นปัญหาที่สำาคัญ

เพราะแต่ละคนนั้นมีมุมมองเกีย่วกับการอนุรักษ์

ทีแ่ตกต่างกัน และรองลงมาคอืปัญหาในเร่ืองของ

การจัดการด้านกฎหมายที่ไม่มีการจัดการอย่าง

เข้มแข็ง 

  2) ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ประเมิน

ร่วมกับชมุชนในการจดัทำาแผนทีช่มุชนน้ันไดมี้การ

ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกับหน่วยงานในการให้

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

อาคาร และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนในพื้นที่ สำาหรับข้อจำากัดคือข้อมูล

นัน้ยังไม่ได้มีการนำาไปใช้เนือ่งจากติดขัดในเรือ่ง

ของงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการ และปัญหา

ในเรื่องของการทับซ้อนของอำานาจหน้าที่

  3) ความคิดเห็นของหน่วยงานที่จัดทำา

บัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณค่าในการจัดทำาบัญชี

รายชื่ออาคารที่มีคุณค่ารายการสิง่ก่อสร้างที่ควร

อนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

เพือ่เตรียมการฉลองครบรอบ 200 ปี ของกรุง

รัตนโกสินทร์ พบว่า การให้คุณค่านั้นเน้นในส่วน

ของอาคารที่เป็นของราชการ ประเภทวัด วัง 

อาคารของสำานักงานทรัพย์สิน โดยไม่ได้ดูใน

เรือ่งของชุมชนโดยจะใช้เกณฑ์ในเรือ่งของช่วง

อาคารและส่ิงก่อสร้างทีส่ร้างในชว่งรัชกาลที ่5 ข้ึน

ไปถ้าเป็นอาคารทีก่อ่สร้างหลังจากน้ันจะไม่ไดใ้ห้

ความสำาคัญ สำาหรับการให้ประชาชนเข้ามาร่วม

นั้นยังไม่มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ

เป็นไปได้ยาก เพราะถ้าประชาชนไม่ได้รับความ

เดือดร้อนจะไม่ให้ความร่วมมือ 

  4) ความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีส่วน

เก่ียวข้องในการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน จากการ

สัมภาษณ์หน่วยงาน พบว่า ในการขึน้ทะเบียน

โบราณสถานนัน้ต้องมีการสำารวจและจะต้องขอ

อนุญาต หากเจ้าของไม่อนุญาตจะไม่สามารถ

เข้าไปสำารวจได้ โดยการขึ้นทะเบียนนั้นจะมีคณะ

กรรมการในการตัดสินว่าสมควรขึน้ทะเบียนหรือ

ไม่ สำาหรับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนัน้

คือมกีารสมัภาษณ์เกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมา

ของอาคาร นอกจากน้ี ประชาชนยงัสามารถเสนอ

เข้ามาไดห้ากเหน็วา่อาคารไหนมีความสำาคญัแล้ว

หน่วยงานจะทำาการสำารวจ ส่วนความแตกต่าง

ของโบราณสถานที ่ขึน้ทะเบ ียนก ับไม ่ได้ข ึน้

ทะเบียนนัน้คือข้อจำากัดและบทลงโทษที ่หนัก 

เบาต่างกัน ข้อดขีองการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน

คือ การปกป้องคุ้มครองโดยมีกฎหมายเป็นตัว

ควบคุม ส่วนข้อเสียคือการขึน้ทะเบียนคือการ

ริดรอนสิทธิข์องเจ้าเพราะต้องขออนุญาตหากมี

การซ่อมแซมปรับปรุง
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5.  สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1  ความแตกต่างในการประเมนิคุณค่าแหล่ง

  มรดกวัฒนธรรม

  ความแตกต่างในเร ือ่งของกรรมสิทธ ิ ์

เนื่องจากแต่เดิมนั้นการจัดทำารายการสิ่งก่อสร้าง

ที่ควรอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์ในบริเวณกรุงรัตน-

โกสินทร์ตามผลการศึกษาและตรวจสอบของ

คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพือ่

ฉลองครบรอบ 200 ปี นัน้ได้มีการพิจารณาแต่

อาคารที ่เป็นของราชการ และของสำานักงาน

ทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ เนือ่งจากในสมยั

น้ันไม่ไดมี้การใหค้วามสำาคญักับชมุชนและอาคาร

ของเอกชน และความแตกต่างเกณฑ์ในเรื่องของ

อายุสมยันัน้ทั้งสองโครงการมีการพิจารณาเรือ่ง

ของอายทุีเ่หมือนกัน แต่มคีวามเข้าใจทีไ่ม่ตรงกัน

ในเร ือ่งของเกณฑ์อายุที ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมิน

5.2 ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณค่าแหล่ง

  มรดกวัฒนธรรม

  -  เน่ืองจากเกณฑใ์นเร่ืองของอายน้ัุนยงัไม่

ได้มีการกำาหนดที ่ตรงกันจึงควรมีการกำาหนด

เกณฑ์ที่ชัดเจน เพือ่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงของ

ทุกหน่วยงาน

  -  เดมิน้ันการใหค้ณุคา่น้ันส่วนใหญ่จะเป็น

อาคารของทางราชการ และของสำานักงานทรัพย์ 

สินส่วนพระมหากษัตริย ์ควรมีการใหค้วามสำาคญั

กับอาคารที่เป็นของชุมชน และเอกชนด้วย เพื่อ

ให้เกิดความกลมกลืนของพืน้ที ่ไม่ใช่ว่าให้แต่

ความสำาคัญกับอาคารที่เป็นแต่ของราชการ โดย

ไม่สนใจในเรื่องของชุมชนและเอกชน

  -  ข้อมูลในการจัดทำาการประเมินต่าง ๆ 

นัน้ไม่ได้มีการเปิดเผยหรือเผยแผร่ข้อมูลไปสู ่

ประชาชนเท่าที่ควร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทน

ของชุมชนพบว่า บางคนไม่ทราบด้วยซ้ำาว่าใน

ชมุชนของตนน้ันมีอาคารทีม่คีณุคา่ ดงัน้ันจงึควร

มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่าง

ทั่วถึง 

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ 

 จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พบวา่ ประเทศไทย

เป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นปัญหาที่ตามมา ซึ่งในปัจจุบัน 

สังคมไทยมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง อาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำานวนน้อยมาก 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผูส้งูอาย ุและเน่ืองจากสังคมไทยใหค้วามสำาคัญและความเคารพ

ต่อผู้สูงอายุสูงกว่าวัฒนธรรมของประเทศอื่น ส่งผลให้อาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุที่คำานึงถึงการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำาคัญ งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ

ผูส้งูอายภุายในประเทศไทยในปัจจบัุน และเสนอแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยสำาหรับผูสู้งอายุ

โดยคำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม การสังเกตการณ์ และ

การสัมภาษณ์ พื้นที่ศึกษาภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบอาคารพักอาศัย

สำาหรับผูส้งูอายทุีค่ำานึงถึงการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม มีผลดต่ีอผูส้งูอาย ุทัง้ในเร่ืองของสภาพจติใจ และ

การใช้ชีวิตประจำาวันของผู้สูงอายุเอง โดยปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำาคัญ ได้แก่ กิจกรรมในชีวิตประจำาวันของ

ผู้สูงอายุ และการจัดสรรพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ

Abstract 

 Office of the National Economic and Social Development Board of Thailand showed that 

Thailand became aging society since 2004. There are various types of problem relating to elder’s 

life. Member of family who have to leave home for working does not have time to take care 

their elder. The number of elderly residential building at present does not match with the needs 

of the market today. The current elderly residential in Thailand did not take into consideration 

about social relations. The objectives of this research were to (1) Study on the subject of social 

and cultural conditions of the elder in Thailand (2) Design guidelines and development of 

elderly housing considering social interaction. The instruments were interview, observation and 
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questionnaire in central Thailand. The research results showed that residential buildings designed 

for the elderly, taking into consideration social relations, is good for the elder than existing 

residential buildings. Relevant factors are culture of Thailand that affects the everyday activities 

of the elder and the allocation of appropriate use of the elder

คำาสำาคัญ (Keywords): สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society), อาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ (Elderly 

Housing), ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction), สถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

(Adaptive Architecture)

1. บทนำา

  เนือ่งจากประเทศไทยเริม่เข้าสูส่ังคมผู้สูง

อายุตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์ในปี 2567 หรืออีก 11 ปีข้างหน้า ตาม

นิยามของสหประชาชาติ เม ือ่ประเทศใดมี

ประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 

10 หรืออายุ 65 ปีขึน้ไป เกินร้อยละ 7 ถือว่า

ประเทศนัน้ได้ก้าวเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged Society) เมื่อสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 20 หรือสัดส่วนของผู้ที่อายุมากกว่า 65 

ปีมากกว่าร้อยละ 14  สำาหรับประเทศไทยเกณฑ์

การเกษียณอายุโดยทั่วไปคือ 60 ปี และใน พรบ.

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ให้คำานิยามไว้ว่าผู้สูงอายุ

คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   

  จากอัตราการตายทีล่ดลงเพราะการแพทย์

ทีท่นัสมัยในปัจจบัุน ทำาใหจ้ำานวนของผูส้งูอายน้ัุน

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต โดยสามารถคาดการณ์

ได้จากพีระมิดประชากรของแต่ละจังหวัด ปัญหา

ทีต่ามมาก็คอืสภาพการใชช้วีติของผูส้งูอาย ุซ่ึงใน

ปัจจุบัน สังคมไทยมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง 

เน่ืองจากทกุคนในครอบครัวต้องออกจากบ้านไป

ทำาหน้าที่ของตน โดยสามารถดูแนวโน้มได้จาก

ตารางมาตรวัดการสูงอายุทางประชากรศาสตร์ 

พบว่าอัตราส่วนศักยภาพการเกือ้หนุนลดลง

อยา่งรวดเร็วจนอยูใ่นระดบัทีน่า่กังวล ทัง้น้ีเพราะ

พบว่า อัตราดังกล่าวลดจาก 6 คน เหลือเพียง 2 คน 

เท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ อีก 20 ปีข้างหน้าจะ

มีคนในวยัแรงงาน 2 คนทีต่อ้งรับภาระในการดแูล

ผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่คนใน

วยัแรงงานจะมีภาระในการทีต่อ้งใหก้ารเก้ือหนุน 

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน ยังมีบ้านพักผู้สูงอายุ

ที ่สามารถรองรับผู้สูงอายุที ่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได ้แต่ไม่มีลูกหลานคอยดแูลค่อนข้างน้อย 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้สูงอายุ

ในปัจจบัุน จงึเป็นโอกาสของเอกชนทีจ่ะเข้ามาทำา

ธุรกิจอาคารพักอาศัยทีเ่น้นในการรองรับผูสู้งอายุ

ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

  จากเหตุผลข้างต้นทำาใหผู้ว้จิยัมีความสนใจ

ทีจ่ะวจิยัในหวัข้อแนวทางการออกแบบอาคารพัก

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ได ้โดยมีเอกชนเป็นเจา้ของโครงการ และเน้นการ

ออกแบบให้รองรับความต้องการของผู้สูงอายุให้

มากทีส่ดุ และคำานึงถึงการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม 

เพราะอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ใน

ประเทศไทยในปัจจบัุน ยงัไม่ไดต้ระหนักถึงการนำา

พืน้ที่ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการ

ออกแบบตัวอาคารเลย 
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2. กิจกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ

  ก ิจกรรมส ำาหร ับผู ้สูงอายุไม ่ควรเป ็น

กิจกรรมทีห่กัโหมหรือแข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรม

ที่สร้างความสนุกสนานรืน่เริงบันเทิงใจ และเป็น 

การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ได้แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกำาลัง

กาย กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงาน

อดิเรก จากการศึกษาของ ศจี วิสารทศจี (2554) 

ได้ทบทวนและแบ่งหมวดหมูก่ิจกรรมสำาหรับผู้สูง

อายุไว้ 7 ประเภท ดังนี้

2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย  

  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย 

แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

  1.  กิจกรรมบริหารร่างกาย ได้แก่ โยคะ 

แอโรบิค วิ่งเหยาะ เดินเรว็ รำามวยจีน ไทเก๊ก 

เป็นต้น 

  2.  กิจกรรมปรนนิบัติร่างกาย ได้แก่ การ

นวด การอบสมุนไพร ธรรมชาติบำาบัด เป็นต้น

2.2 กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การทำาบุญ ฟัง

ธรรม ฝึกสมาธิ

2.3  กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา  ไดแ้ก่ การ

เล่นเกมส์ใช้สมองต่างๆ เช่น บิงโก จับคู่ภาพ

ปริศนา อ่านหนังสือ หมากฮอส หมากรุก การ

ทายภาพ เรียนรู้เพิ่มเติม การใช้อินเตอร์เน็ต

2.4 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ การร้อง

เพลง การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง ร้องเพลง

คาราโอเกะ

2.5 กิจกรรมส่งเสริมสังคม ได้แก่ การพบปะ

สังสรรค์ตามโอกาสต่างๆ พูดคุย กิจกรรมตาม

เทศกาลวันสำาคัญ

2.6 กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ

ภูมิปัญญา ได้แก่ การทำางานศิลปะ การปั้น การ

เล่นดนตรี งานช่าง งานฝมืีอ ดแูลต้นไม้ เล้ียงสัตว์

2.7 กิจกรรมพิเศษอืน่ๆ ได้แก่ กิจกรรมอาสา

สมคัร การบำาเพญ็ประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ การดูนก ชมธรรมชาติ  เป็นต้น

3.  การปฎิสัมพันธ์ทางสังคม

  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การที่

พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ทัศนคติซึง่กันและกัน ในลักษณะที่มีการตอบโต้

และมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลสองคน และความสัมพันธ์จะมาก

หรือจะน้อย ข้ึนกับความผกูพันธ์ระหวา่งตัวบุคคล 

เช่น คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์มากกว่า

บุคคลที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นาน

3.1  ระดับความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอายุ

  ไทย

  ระดับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุไทยต่อผู้

อื่น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุต่อผู้

สูงอายุด้วยกัน ระดับนีเ้ป็นระดับที่ผู้สูงอายุจะ

ต้องพบเจอบ่อยที่สุดในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมในชีวิตประจำาวันหรือกิจกรรมนันทนา 

การ พื้นที่กิจกรรมที่มีความสำาคัญต่อปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุและผู้สูงอายุด้วยกัน

จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย ได้แก่ พื้นที่กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย พืน้ที่กิจกรรม

เสริมทักษะทางปัญญา พืน้ที่กิจกรรมเพือ่ความ

บันเทิง พืน้ที่กิจกรรมส่งเสริมสังคม และพืน้ที่

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา 

เพราะพืน้ที่ดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะ
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ต้องทำาร่วมกัน เพราะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่

ทำาเป็นกลุม่ หรือไม่สามารถทำาคนเดียวได้ เช่น 

การพบปะสังสรรค์ การเล่นหมากฮอส การเล่น

บิงโก เป็นต้น

  2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุต่อเจ้า

หน้าที ่ผู้ให้บริการ ระดับนีเ้ป็นระดับที ่มีความ

สำาคัญเป็นอันดบัสอง เพราะเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้ริการ

จะเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือ เมือ่ผู ้สูงอายุมี

ปัญหาในการใช้ชีวิตประจำาวัน  พื้นที่กิจกรรมที่มี

ความสำาคญัต่อปฏิสมัพันธ์ทางสังคมระหวา่งผูส้งู

อายุและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากการเก็บข้อมูล

ของผู้วจิยั ไดแ้ก่ พ้ืนทีก่จิกรรมส่งเสริมสุขภาพทาง

ด้านร่างกาย และพืน้ที่กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และภูมิปัญญา โดยกิจกรรมที่เกิดขึน้

ภายในพืน้ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่เจ้าหน้าที่

มีความสำาคัญ ได้แก่ การนวด การอบสมุนไพร 

เป็นต้น เพราะกิจกรรมดังกล่าวผู้สูงอายุมีความ

จำาเป็นที ่จะต้องร ับบริการจากเจ้าหน้าที ่ ไม่

สามารถทำาคนเดียวได้ ส่วนกิจกรรมที่เกิดขึน้

ภายในพืน้ที่กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

และภูมปิัญญา ได้แก่ งานช่าง งานฝีมือ ที่ผูส้งู

อายุควรจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่

อยา่งใกล้ชดิ เพราะเป็นกิจกรรมทีต่อ้งใชอ้ปุกรณ์

เครือ่งมือ ซึง่ถ้าหากไม่ระวังหรือไม่มีเจ้าหน้าที่

ควบคุมหรือคอยให้ความช่วยเหลือ ก็อาจจะเป็น

อันตรายแก่ผู้สูงอายุได้

  3) ความสัมพันธร์ะหวา่งผูส้งูอายตุ่อบุคคล

ในครอบครัว แม้ว่าครอบครัวจะเป็นสถาบันที่

ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุด มีความสำาคัญต่อภาวะ

จติใจของผูส้งูอาย ุเป็นสถาบันทีใ่หค้วามรัก ความ

อบอุ่น ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ และยังเป็น

แหล่งพึง่พิงที่สำาคัญในการดูแล แต่เมือ่ผู้สูงอายุ

มาอยู่ในอาคารพักอาศัยสำาหรับสูงอายุแล้วคน

ในครอบครัวจะเป็นผู้ที่ผู้สูงอายุมีความถีใ่นการ

พบปะน้อยทีส่ดุ โดยพ้ืนทีก่จิกรรมทีม่คีวามสำาคญั

ต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุและ

บุคคลในครอบครัวจากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย

ก็คือ พื้นที่กิจกรรมส่งเสริมสังคม เพราะกิจกรรม

ทีเ่กิดข้ึนภายในพ้ืนทีน่ี้ ไดแ้ก่ การพบปะสร้างสรรค ์

และกิจกรรมต่างๆทีเ่กิดข้ึนตามเทศกาลวนัสำาคัญ 

เป็นกิจกรรมที่ญาติพีน่้องของผู้สูงอายุมารวมตัว

ทำาก ิจกรรมร ่วมกัน โดยกิจกรรมจะมีหลาย

ประเภทเกิดข้ึนทัง้ภายในตัวอาคาร และภายนอก

อาคาร

4.  กรณีศึกษา

  การศึกษาครัง้นี ้ เป็นการศึกษาถึงปฏิ-

สัมพันธ์ทางสังคมตามวัฒนธรรมไทยของผู้สูง

อายทุีอ่าศัยอยูใ่นอาคารพักอาศัยสำาหรับผูสู้งอาย ุ

เพื่อทำาความเข้าใจถึงปัญหาความต้องการของ

ผู้สูงอายุภายในอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยในปัจจบัุน เพ่ือนำาผลการวเิคราะห์

มาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบอาคาร

พักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุโดยคำานึงถึงการมีปฏิ-

สัมพันธ์ทางสังคมตามวัฒนธรรมไทย โดยมีผล

การสำารวจทั้งหมด 2 กรณี คือ

4.1  สวางคนิเวศ อาคารชุดพักอาศัยเพื่อผู้สูง

  อายุ โครงการของสภากาชาดไทย 

  สรุปไดว้า่ โครงการสวางคนิเวศ อาคารชดุ

พักอาศัยเพือ่ผู้สูงอายุ โครงการของสภากาชาด 

ไทยเป็นอาคารที่ออกแบบมาให้เพือ่ผู้สูงอายุที่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะ มีพื้นที่ทำา

กิจกรรมร่วมกันหลายแหง่ เชน่ หอ้งดหูนัง เวททีำา

กิจกรรมสันทนาการ สระว่ายน้ำา ห้องออกกำาลัง

กาย เป็นต้น แต่ห้องสมุดและห้องพระยังมีการ

ออกแบบที่ไม่ดี เพราะมีการใช้งานร่วมในพืน้ที่

เดียวกัน อาจจะเกิดเสียงรบกวนเมือ่มีผู้ใช้งาน
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พร้อมๆ กัน ส่วนการวางผังของอาคารยังไม่ได้

คำานึงถึงการมีปฎิสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล เน่ืองจาก

มีการวางผังเป็นแนวยาว ไม่มีพืน้ที่ทำากิจกรรม

ร่วมกันทีท่กุอาคารสามารถเดนิทางมาทำาไดอ้ยา่ง

สะดวก และลานทีเ่ป็นสนามหญ้ายงัไม่มทีางเดนิ

เชื่อมที่มีหลังคาปกคลุมทำาให้ผู ้สูงอายุไม่มีแรง

จงูใจในการเดนิไปยงัลานกิจกรรมในวนัทีแ่ดดร้อน 

รวมไปถึงการจัด Landscape พื้นที่รอบอาคารได้

ไม่ดีพอ ทำาให้เสียพืน้ที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ใน

การทำากิจกรรมร่วมกันไปอย่างน่าเสียดาย

  สรุปกรณีศึกษาสวางคนิเวศ 

  1)  มีจุดเด่นในเรือ่งของพืน้ที ่กิจกรรมที่

หลากหลาย มีจำานวนกิจกรรมใหผู้ส้งูอายเุลือกทำา

ตามความต้องการมากมาย 

  2)  จุดด้อยของโครงการนีก้ ็ คือ พ ืน้ที ่

กิจกรรมต่างๆ ยังไม่ได้คำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล เพราะพืน้ที่กิจกรรมแต่ละพืน้ที่มี

การจัดวางในลักษณะกระจัดกระจาย ไม่มีความ

เชื่อมโยงซึง่กันและกัน ทำาให้ผู้สูงอายุพบปะกับ

บุคคลอื่นน้อยลง ส่งผลให้ความถีท่ี่ผู้สูงอายุทำา

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นน้อยลงไปด้วย

4.2  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง  

  อายุบ้านบางแค (บ้านบางแค) 

  สามารถสรุปกจิกรรมที่เกิดขึน้ประจำาวัน

ของผู้สูงอายุ แบ่งตามช่วงเวลา ได้ดังนี้ 

  1.  ในช่วงเวลา 04:01-08:00 น. พืน้ที่

กิจกรรมของผู้สูงอายุ จะอยู่บริเวณภายในตัว

อาคารเกือบทั้งหมด ได้แก่ ภายในอาคารสุขสันต์ 

อาคารพิบลูสุข อาคารหอพัก และอาคารบังกะโล 

ยกเวน้กิจกรรมออกกำาลังกายเทา่น้ัน ทีอ่ยูบ่ริเวณ

พื้นที่กิจกรรมนอกอาคาร

  2.  ในช่วงเวลา 08:31-11:00 น. พืน้ที่

กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ที่ภายในอาคารพัก

อาศยั และอาคารพยาบาลสำาหรับกายภาพบำาบัด

หรือผู้ที่ป่วย พื้นที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ 

คือ พืน้ที่กิจกรรมอาชีวะบำาบัดในอาคารสุขสันต์ 

พื้นที่นันทนาการในแต่ละอาคาร พื้นที่ทางเชื่อม

ระหว่างอาคารพักอาศัยไปยังอาคารพยาบาล 

และพื้นที่ภายในอาคารพยาบาล

  3.  ในชว่งเวลา 11:01 - 16:30 น. หลังจาก

ผู้สูงอายุแยกย้ายจากโรงอาคารของแต่ละอาคาร 

ผู้สูงอายุก็จะใช้พืน้ที่กิจกรรมบริเวณที่พักอาศัย 

เพราะว่าอากาศร้อน ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการทำา

กิจกรรมและการสัญจรนอกอาคารของผู้สูงอายุ

  4.  ในช่วงเวลา 16:31 - 21:00 น. จะเป็น

เวลาทีผู่ส้งูอายรัุบประทานอาหารเยน็ และก็แยก

ย้ายไปทำากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชมโทรทัศน์ เดิน

เล่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ นอนพักผ่อน เป็นต้น 

การใช้พื้นที่ในช่วงเวลานี้สำาหรับผู้สูงอายุ เกิดขึ้น

บริเวณโรงอาหารประจำาอาคาร พืน้ที่กิจกรรม

อาชีวะบำาบัด สวนพักผ่อนนอกอาคาร และพื้นที่

สำาหรับอาศัยภายในตัวอาคาร

  สรุปกรณีศึกษาบ้านบางแค  

  1)  มีจุดเด่นในเร่ืองการพยายามท่ีจะนำาเอา 

กิจกรรมที่มีความเกีย่วข้องกันเข้ามาทำาในพืน้ที่

เดียวกันส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลเพิ่มมากขึ้น สามารถพบปะกับบุคคลอื่นๆ 

ในการทำากิจกรรมที่คล้ายกันได้ตลอดเวลา 

  2)  จดุดอ้ยของโครงการน้ีคอืทางเดนิเชือ่ม

ระหวา่งพ้ืนทีก่จิกรรมไม่มอีะไรปกคลุม ทำาใหเ้วลา

กลางวนั ผูส้งูอายเุลือกทีจ่ะอยูท่ำากิจกรรมภายใน

อาคาร ไม่ออกไปทำากิจกรรมกลางแจง้หรือเดนิไป

ยังที่อื่น เพราะเหตุผลในเรือ่งของสภาพอากาศ 

และแสงแดดที่ส่องลงมา 
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ตารางที ่ 1 กิจวัตรประจำาวันของผู้สูงอายุภายในบ้าน

บางแค

5.  ผลการวิจัย

  จากการศกึษาพบวา่ การออกแบบอาคาร

โดยคำานงึถึงการมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมนัน้ คือ

การออกแบบพ้ืนทีอ่าคาร ทัง้ภายในและภายนอก 

เพื่อให้บุคคลสองคนขึ้นไป ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน 

ซึง่ในที่นีห้มายถึงผู้สูงอายุในการทำากิจกรรมร่วม

กับผู้อืน่ ไม่วา่จะเป็นผูส้งูอายดุว้ยกันเอง ผูส้งูอายุ

และเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุและญาติพี่น้อง โดย

สามารถแบ่งออกเป็นพ้ืนทีส่องประเภท คอื พ้ืนที่

ที่ทำากิจกรรมประจำาวันของผู้สูงอายุ และพืน้ที่

ส่วนอาศัยของผู้สูงอายุ

5.1 การออกแบบพื้นที่กิจกรรมของผู้สูงอายุที่

มุ่งเน้นในเร่ืองการตอบสนองปฏิสมัพนัธ์ของผู้

สูงอายุให้ได้มากทีสุ่ด ได้แก่ พืน้ที่กิจกรรม 6 

ประเภทซึง่สามารถสรุปเป็นตารางความสัมพันธ์

ระหว่างกิจกรรมและความสัมพันธ์ได้ดังตาราง 

โดยมีแนวทางการออกแบบพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้

ตารางท่ี 2 ระดบัความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้งูอายไุทย

ในพื้นที่กิจกรรมที่แตกต่างกัน

5.1.1 พื้นที่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้าน

  ร่างกาย

  พืน้ที ่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้าน

ร่างกายของผูสู้งอายน้ัุนเม่ือมองจากตารางระดบั

ความสัมพันธ์ทางสังคม ก็จะพบว่ามีระดับความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุในระดับ 3 

เนือ่งจากผู้สูงอายุจะทำากิจกรรมทางด้านสุขภาพ

ด้วยกัน โดยจะเป็นกิจกรรมบริหารร่างกาย ได้แก่ 

โยคะ แอโรบิค วิ่งเหยาะ เดินเร็ว รำามวยจีน ไท

เก๊ก เป็นต้น การออกแบบพืน้ที ่กิจกรรมส่ง

เสริมสุขภาพทางด้านร่างกายที่ดีนัน้ จะต้องให้ผู้

สูงอายุรูส้ึกเกิดภาวะในการอยากออกกำาลังกาย 

และสามารถรวมกลุม่ออกกำาลังได้โดยมีความสุข 

โดยใช้ปัจจัยส่งเสริม ดังนี้

  1.  การสร้างความร่มรืน่ร่มเย็นและภาวะ

รูส้ึกสบายเป็นการออกแบบที่ใช้ความเย็นเข้ามา

ภายในพืน้ที ่ และป้องกันความร้อนจากดวง

1 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนภายในพ้ืนท่ีกิจกรรม

นั้นๆ ที่มีระดับต่ำาสุด โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะและทำากิจกรรมร่วมกัน

2 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนภายในพ้ืนท่ีกิจกรรม

นั้นๆ ที่มีระดับปานกลาง โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะและทำากิจกรรมร่วมกัน

3 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนภายในพ้ืนท่ีกิจกรรม

นั้นๆ ที่มีระดับสูงสุด โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะและทำากิจกรรมร่วมกัน
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อาทิตย์ไม่ให้เข้ามายังพืน้ที่กิจกรรม เพือ่ให้ผู้สูง

อายุ มีความสุขและอยากที่จะมาทำากิจกรรมร่วม

กันภายในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีวิธีดังนี้

   1.1 เทคนิคการใช้การระเหยของน้ำา

   1.2 เทคนิคการใช้ลมเย็นพัดผ่าน

   1.3 เทคนิคการใชต้้นไม้และพืชคลุมดนิ

  2.  การใชเ้นิน และความลาดเอยีงของพ้ืน

จะเป็นการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมีความต้องการที่

จะเดิน และเพิม่ความเพลิดเพลิน สามารถออก

กำาลังกายได้นานขึ้น ถ้าหากเป็นบันได ก็ควรที่จะ

เป็นบันไดที่เดินสบาย

  3.  การสร้างจุดสนใจเพ่ือกระตุ้นใหเ้กิดการ

เคล่ือนไหว ของผูส้งูอายทุีท่ำากิจกรรมภายในพ้ืนที่

นี้ เช่น

   3.1 ออกแบบพืน้ที่โดยเพิม่สีสันของ

ต้นไม้และดอกไม้

   3.2 มีการสร้างเสียงธรรมชาติ โดยมา

จากน้ำาตก โมบาย หรือเสียงนกร้อง

   3.3 สรา้งบรรยากาศของพ้ืนทีโ่ดยกล่ิน

ของดอกไม้ตามธรรมชาติ

   3.4 ออกแบบทางเดินให้คดเคี้ยว ไม่

เป็นเส้นตรง เพ่ือสร้างแรงดงึดดูและความน่าสนใจ

ของพืน้ที่ เป็นแรงกระตุน้ให้มีความอยากออก

กำาลังกายมากขึ้น

  4.  ทางเดินมีลักษณะวนรอบ ไม่มีทางตัน 

ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นพืน้ที่ออกกำาลังกายโดย

รวมทั้งหมดได้ และมีพืน้ที ่กิจกรรมอยู่บริเวณ

ใจกลางของทางเดิน มีทางเชื ่อมสามารถเดิน

เข้าไปยงัพ้ืนทีก่จิกรรมอยา่งงา่ยดาย ส่งผลใหผู้ส้งู

อายุสามารถทำากิจกรรมร่วมกับผู ้อื่นได้อย่าง

สะดวก

  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุต่อ

เจา้หน้าทีจ่ากการวจัิยพบวา่อยูใ่นระดบั 3 เชน่กัน 

เพราะมีความจำาเป็นทีผู่ส้งูอายจุะต้องอยูใ่นความ

ควบคุมของเจ้าหน้าที ่ และบางกิจกรรม เช่น 

กิจกรรมปรนนิบตัริา่งกาย ไดแ้ก่ การนวด การอบ

สมุนไพร ธรรมชาติบำาบัด ยังเป็นกิจกรรมที่ผู้สูง

อายุไม่สามารถทำาด้วยตัวเองได้ จึงต้องมีเจ้า

หน้าที่เข้ามาภายในพืน้ที่กิจกรรม และเข้ามาให้

บริการผู้สูงอายุ ดังนัน้จึงมีความจำาเป็นในการ

ออกแบบ ดังนี้

  5. พืน้ที ่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมี

ความจำาเป็นที ่จะต้องอยู ่ใกล้กับที ่พักของเจ้า

หน้าที ่และเจา้หน้าทีส่ามารถดแูลไดต้ลอดเวลาที่

ผู้สูงอายุทำากิจกรรมนั้นๆ

  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุต่อ

ญาติพี่น้องจากการวจิยัจะพบวา่อยูใ่นระดบั 1 คอื

มีความสัมพันธ์ภายในพืน้ที่กันน้อยมาก เพราะ

ญาติพีน่ ้องจะเป็นกลุม่ที ่มีความห่างไกลที ่สุด 

เพราะไม่ได้อยู ่กับผู ้สูงอายุตลอดเวลาเหมือน

เพือ่นผู้สูงอายุด้วยกัน และเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลผู้สูง

อายุ

5.1.2  กิจกรรมทางศาสนา 

  พืน้ที่กิจกรรมทางศาสนา เป็นพืน้ที่เดียว

ที่ไม่จำาเป็นต้องเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ

และบุคคลอื่นเหมือนพืน้ที่อื่นๆ เพราะค่อนข้าง

เป็นพืน้ที่ส่วนตัว และขึน้อยู่กับคติความเชื่อของ

ผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 

  จากการวิจัยพบว่าระดับความสัมพันธ์

ระหว่างผู ้สูงอายุต่อผู ้สูงอายุด้วยกันเองจะอยู่

เพียงระดับที่ 2 คือมีการใช้พื้นที่ด้วยกัน แต่ไม่มี

การเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขึน้ภายในพืน้ที ่

มากมายนัก เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

นีจ้ะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว 

และขึน้อยู่กับความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละ

บุคคล เช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ

และญาติพีน่้อง ซึง่อาจจะมีบ้างในพิธีจากวัน



แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุโดยคำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ฉัตรชนินทร์ หวังภัทราวานิช390

สำาคัญในเทศกาลต่างๆ เช่นวันวิสาขบูชา วัน

มาฆบูชา เป็นต้น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคืออาจจะ

มีการนัง่สมาธิด้วยกันเมือ่กลับมาจากการทำาบุญ

นอกสถานที่ ซึง่ในหนึง่ปีจะมีกิจกรรมเกิดขึน้ใน

ห้องนีเ้พียงไม่กีว่ันเท่านัน้ การออกแบบพืน้ที ่

กิจกรรมทางศาสนาเพือ่ให้รองรับปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งผูส้งูอายดุว้ยกัน และระหวา่งผูส้งูอายแุละ

ญาติพี่น้อง จะต้องออกแบบให้รองรับศาสนาทั้ง

สามศาสนาหลักของประเทศไทย คอื ศาสนาพุทธ 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยออกแบบ

ให้เป็นพืน้ที่ส่วนตัว มีช่องเปิดขนาดพอเหมาะ 

ระดบัหน้าต่างสูงจากพ้ืน 50 ซม.ข้ึนไป ส่วนขนาด

ของหน้าต่างขึน้อยู่กับทิศที่ตัง้ของพืน้ที่กิจกรรม

ทางศาสนา  อากาศสามารถระบายไดด้ ีเน่ืองจาก

อาจจะมีการจดุธูปหรือเทยีนข้ึนภายในหอ้งแต่ยงั

คงมีความจำาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สามารถ

ดูแลความปลอดภัยได้สะดวก พืน้ที่กิจกรรมทาง

ศาสนาควรอยูใ่กล้กบัทีพ่กัของเจา้หน้าที ่และอาจ

จะประยุกต์ใช้วัสดุที่มีความโปร่งใส เพือ่ให้เจ้า

หน้าทีส่ามารถมองเข้าไปในตัวพ้ืนทีไ่ดโ้ดยสะดวก 

เช่น นำากระจกเข้ามาใช้ในการออกแบบผนังกัน้ 

เป็นต้น

5.1.3 กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา

  กิจกรรมสร้างเสริมทกัษะทางปัญญา เป็น

กิจกรรมที่อยู่ในที่ร่ม ตัวอย่างเช่น การเล่นเกมส์

ใช้สมองต่างๆ เช่น บิงโก จับคู่ภาพปริศนา อ่าน

หนังสือ หมากฮอส หมากรุก การทายภาพ การ

ใชอ้นิเตอร์เน็ต ตามตารางจะเหน็ไดว้า่ระดบัความ

สัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ

ด้วยกันในพืน้ที ่กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทาง

ปัญญาจะอยู่ในระดับ 3 คือระดับความสัมพันธ์

สูงที ่สุด เพราะกิจกรรมที ่เกิดขึน้ภายในพืน้ที ่

หลายๆ กิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ทำาเป็นคู่หรือ

สองคนขึน้ไป การออกแบบพืน้ที่กิจกรรมเสริม

ทกัษะทางปัญญาจะต้องออกแบบใหอ้ยูใ่นส่วนที่

ไดรั้บแสงสวา่งตลอดวนัแต่ไม่มแีดด เชน่ ทศิเหนือ 

เพ่ือใหผู้ส้งูอายมีุความต้องการทีจ่ะมาทำากิจกรรม

ร่วมกัน บานหน้าต่างควรอยู่สูงจากพืน้ไม่เกิน 

50 ซม. เพื่อให้แสงเข้าได้ดี และสามารถมองเห็น

ทิวทัศน์นอกอาคารได้ มีระบบระบายอากาศที่ดี 

พืน้ที ่กิจกรรมแต่ละส่วนสามารถเดินสัญจรได้

อยา่งสะดวก และมีทางเดนิทีเ่ป็นลักษณะทางเดนิ

วนรอบ เพือ่ให้ผู้สูงอายุสามารถพบปะพูดคุยได้

อย่างทั่วถึง ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูง

อายตุ่อเจา้หน้าที ่และผูส้งูอายตุ่อญาติพี่น้อง จะ

อยู่ในระดับ 1 คืออยู่ในระดับที่มีความสัมพันธ์

และมีกิจกรรมร่วมกันในระดับที ่ต่ ำาที ่สุด การ

ออกแบบพ้ืนทีก่จิกรรมเสริมทกัษะทางปัญญา จงึ

มุง่หมายให้ออกแบบเพือ่รองรับความสัมพันธ์

และกิจกรรมระหวา่งผูส้งูอายดุว้ยกันเป็นประเดน็

สำาคัญ

5.1.4 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง

  กิจกรรมเพือ่ความบันเทิง ได้แก่กิจกรรม

การร้องเพลง การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง 

เป็นต้น ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูง

อายุและผู้สูงอายุอยู่ในระดับ 3 คือระดับความ

สัมพันธ์ท่ีสูงที่สุด จะต้องออกแบบให้มีลักษณะ

การเข้าถึงทีเ่ชญิชวนแก่การใชง้าน มีการออกแบบ

ทางเดินเป็นลักษณะทางเดินวนรอบ เพื่อให้ผู้สูง

อายสุามารถพบปะพูดคยุและสามารถทำากิจกรรม

ร่วมกันได้อย่างทั่วถึง พืน้ที่กิจกรรมแต่ละส่วน

สามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวก เช่นเดียวกับ

พ้ืนทีก่จิกรรมประเภทเสริมทกัษะทางปัญญา โดย

สิง่ที่พืน้ที่กิจกรรมเพือ่ความบันเทิงมีความแตก

ต่างจากพ้ืนทีก่จิกรรมเสริมทกัษะทางปัญญา ก็คอื 

พ้ืนท่ีกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงจะเน้นความบันเทิง
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เป็นหลัก ทำาใหเ้กิดโปรแกรมการร้องเพลง การชม

ภาพยนตร์ เป็นต้น สิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีเจ้า

หน้าที่คอยดูแลอยู่เป็นระยะ เพือ่อำานวยความ

สะดวกแก่ผู้สูงอาย ุระดบัความสัมพันธ์ทางสังคม

ของผู ้สูงอายุต่อเจ้าหน้าที ่จึงอยู ่ในระดับที ่ 2 

มากกว่าภายในพืน้ที ่กิจกรรมเสริมทักษะทาง

ปัญญา ซึ่งอยู่ในระดับที่ 1 การออกแบบเพื่อให้

รองรับระดบัความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้งูอายุ

ต่อเจ้าหน้าที่จึงต้องออกแบบให้มีพืน้ที่ที่รองรับ

กิจกรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ด้วย และจำาเป็นที่จะ

ต ้องวางโปรแกรมให้อยู ่ ในพืน้ที ่ ที่ เจ้าหน้าที ่

สามารถเดนิมาทำากิจกรรมร่วมกับผูส้งูอายไุดโ้ดย

สะดวก และผู้สูงอายุสามารถที่จะขอความช่วย

เหลือจากเจ้าหน้าที่ได้สะดวกเช่นเดียวกัน ส่วน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้สูงอายุต่อญาติพีน่ ้อง

ภายในพืน้ที่กิจกรรมเพือ่ความบันเทิง จะอยู่ใน

ระดับ 1 คือ อยู่ในระดับที่มีความสัมพันธ์และมี

กิจกรรมร่วมกันในระดับที่ต่ำาที่สุด การออกแบบ

พืน้ที ่กิจกรรมเพือ่ความบันเทิงจึงออกแบบให้

รองรับปฏิสมัพันธ์ระหวา่งผูส้งูอายดุว้ยกัน และผู้

สูงอายุต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น

5.1.5  กิจกรรมส่งเสริมสังคม

  กิจกรรมส่งเสริมสังคม ได้แก่ การพบปะ

สังสรรค์ตามโอกาสต่างๆ พูดคุย กิจกรรมตาม

เทศกาลวันสำาคัญ ระดับความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุต่อ

ญาติพีน่้องจะอยู่ในระดับ 3 เพราะเป็นพืน้ที ่

กิจกรรมที่มีการทำาร่วมกันภายในครอบครัวหรือ

เพ่ือฝงูมากกวา่ทีท่ำาร่วมกับเจา้หน้าที ่ระดบัความ

สัมพันธ์ทางสังคมต่อเจ้าหน้าที่จึงอยู่ในระดับที่ 1 

การออกแบบพืน้ที ่กิจกรรมส่งเสริมสังคมควร

ออกแบบพืน้ที่ให้เป็นลักษณะโล่ง กว้าง รองรับ

กิจกรรมหลากหลาย ควรมีพื้นทีก่จิกรรมทัง้ภายใน

อาคาร และภายนอกอาคาร ถ้าเป็นพ้ืนทีภ่ายนอก

อาคารควรมีหลังคาปกคลุมพืน้ที ่บางส่วนเพือ่

ป้องกันความร้อนจากดวงอาทติยแ์ละสามารถให้

แสงธรรมชาติเข้ามาภายในพื้นที่ได้ สามารถที่จะ

ใชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งดเียีย่ม ไม่วา่ผูใ้ชง้านน้ันจะ

เป็นผู้สูงอายุหรือญาติที่มาทำากิจกรรม พื้นที่บาง

ส่วนอาจจะออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมทีส่ามารถ

ปรับเปลีย่นได้ (Adaptive Architecture) เพือ่ให้

เกิดความเหมาะสมระหว่างโปรแกรมที่มีความ

แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ในพื้นที่เดียวกันได้ อีก

ทัง้ยงัสามารถชว่ยสร้างปฏิสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล

มากกว่าการแยกพืน้ที่กิจกรรมโดยที่ต่างคนต่าง

ทำากิจกรรมนั้นๆ ในพื้นที่ของตนเอง

5.1.6  กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ  

  ภูมิปัญญา

  กิจกรรมส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์และ

ภูมิปัญญา ได้แก่ การทำางานศิลปะ การปั้น การ

เล่นดนตรี งานช่าง งานฝมืีอ ดแูลต้นไม้ เล้ียงสัตว ์

เป็นต้น จากตาราง ระดบัความสัมพันธ์ทางสังคม

ของผูส้งูอายไุทย จะเหน็ไดว้า่ระดบัความสัมพันธ์

ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุ และผู้สูง

อายุต่อเจ้าหน้าที่ จะอยู่ในระดับ 3 ซึ่งก็คือ ระดับ

ความสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด เม่ือดกิูจกรรมทีเ่กิด

ขึน้ในพืน้ที่กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

และภูมิปัญญา จะพบว่ากิจกรรมต่างๆ นัน้จะมี

ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกับกิจกรรมเสริม

ทักษะทางปัญญาและกิจกรรมเพือ่ความบันเทิง 

แต่จะมีบางกิจกรรมบางอยา่งทีเ่ป็นกิจกรรมกลาง

แจ้ง การออกแบบพืน้ที่จะต้องออกแบบโดยใช้

แนวคิดที่ใกล้เคียงกับพืน้ที ่กิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพทางดา้นร่างกาย คอืจะเป็นกิจกรรมกลางแจง้

แต่สามารถที่จะดึงดูด และทำาให้ผู้สูงอายุมีแรง
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กระตุน้ในการทำากิจกรรมมากขึน้ ต้องออกแบบ

พืน้ที ่ให้เกิดความร่มรืน่ร ่มเย็นและภาวะรูส้ ึก

สบายโดยใช้ความเย็นเข้ามาภายในพื้นที่ อาจจะ

ออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับ

เปลี่ยนได้ (Adaptive Architecture) เช่นเดียวกับ

พืน้ที่กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสิง่ที่สำาคัญคือ

การออกแบบทางเดินควรมีลักษณะวนรอบ ไม่มี

ทางตัน ผูใ้ชง้านสามารถมองเหน็พ้ืนทีก่จิกรรมส่ง

เสริมความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาโดยรวม

ทั้งหมดได้ และมีพื้นที่กิจกรรมอยู่บริเวณใจกลาง

ของทางเดิน มีทางเชื่อมพืน้ที่กิจกรรมกับอาคาร

พักอาศยัของผูส้งูอาย ุทำาใหผู้ส้งูอายสุามารถเดนิ

เข้าไปยังพืน้ที่กิจกรรมอย่างง่ายดาย ส่งผลให้

สามารถทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสะดวก 

ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายตุ่อญาติ

พี่น้อง จะอยู่ในระดับ 1 คืออยู่ในระดับที่มีความ

สัมพันธ์และมีกิจกรรมร่วมกันในระดับที่ต่ำาที่สุด 

การออกแบบพืน้ที ่กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรคแ์ละภูมปิญัญา จงึมุ่งหมายใหอ้อกแบบ

เพือ่รองรับความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่าง

ผู้สูงอายุด้วยกัน และผู้สูงอายุต่อเจ้าหน้าที่เป็น

ประเด็นสำาคัญ

ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการออกแบบพื้นที่กิจกรรมของ

ผู้สูงอายุที่มุง่เน้นในเรือ่งการตอบสนองปฏิสัมพันธ์ของผู้

สูงอายุเบื้องต้น

5.2   การออกแบบพื้นที่ส่วนอยู่อาศัยของ

   ผู้สูงอายุ

5.2.1 ห้องนอน

  ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความต้องการการพัก

ผ่อนอย่างเพียงพอ ดังนัน้ ห้องนอนจึงจำาเป็นที่

จะมิดชิด และเงียบสงบ เพราะถ้าหากมีเสยีง

รบกวน ผู้สูงอายุจะตืน่ได้ง่าย ทำาให้พักผ่อนไม่

เพียงพอ เตียงนอนยาวไม่นอ้ยกวา่ 180 ซม. และ

มีพื้นที่ว่าง 90 ซม.รอบเตียงทั้งสามด้าน มีพื้นที่

สำาหรับเตียงเสริมเมือ่ลูกหลานมาเยี่ยม พืน้ที ่

ใชส้อยภายในหอ้งนอนควรมีขนาดทีก่วา้งพอทีจ่ะ

พักผอ่นและทำากิจกรรมส่วนตัวไวใ้นหอ้งเดยีวกัน 

เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น

5.2.2 ห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหาร

  ห้องนัง่เล่น คือ ห้องที่มีกิจกรรมที่หลาก

หลายในพืน้ที่เดียวกัน และเป็นพืน้ที่ที่มีการใช้

งานของผูส้งูอายมุากทีส่ดุในแต่ละวนั หอ้งน่ังเล่น

จึงจะต้องเป็นห้องที่สามารถรองรับปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งผูสู้งอายแุละผูอ้ืน่ไดม้ากทีสุ่ด ไม่วา่จะเป็น

เพือ่นผู้สูงอายุด้วยกัน หรือลูกหลานญาติพีน่้อง 

หอ้งน่ังเล่นจำาเป็นต้องอยูท่างทศิเหนือของอาคาร 

เพือ่ให้ได้รับแสงสว่างตลอดวัน แต่ไม่มีแสงแดด

เข้ามาทำาใหไ้ม่รอ้น มีชอ่งเปิดอยา่งน้อยสองดา้น

เพือ่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกยามที่ไม่ได้เปิด

เครื่องปรับอากาศ ทางเดินมีขนาด 1.2 เมตรขึ้น

ไป เพือ่รองรับรถเข็น และการออกแบบจะต้อง

คำานึงถึงการเชื ่อมต่อกับพืน้ที ่ส่วนอื ่นๆ ของ

อาคาร เช่น ห้องนอน เป็นต้น สิ่งสำาคัญอีกอย่าง

หน่ึงก็คอื พ้ืนทีว่า่งเพียงพอทีส่ามารถทำากิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น การอ่านหนังสือร่วม

กัน หมากฮอส เล่นบิงโก เป็นต้น หอ้งน่ังเล่นส่วน

ใหญ่จะมีพืน้ที่สำาหรับรับประทานอาหารภายใน

ตัวเลย และจะมีโซนจัดเตรียมอาหาร เพื่อให้ผู้สูง
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อายุและลูกหลานสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได้ 

โดยระดับของโต๊ะและเคาน์เตอร์อยู่ที่ความสูง

ประมาณ 80 ซม. มีแสงสว่างจากธรรมชาติและ

แสงไฟแสงสวา่งเฉพาะจดุ เพ่ือป้องกันอบัุตเิหตุที่

สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำาอาหาร

5.2.3 ห้องน้ำา

  ห้องน้ำาเป็นหอ้งทีเ่ส่ียงต่อการเกิดอบัุตเิหตุ

มากที่สุดสำาหรับผู้สูงอายุ ซึง่มีความเสีย่งที่จะ

ลืน่ล้มและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ขนาดของ

ห้องน้ำาไมค่วรกว้างหรือแคบจนเกินไป ควรมี

ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตรโดยประมาณ 

ประตูเป็นแบบเปิดออก พืน้จะต้องเป็นวัสดุผิว

หยาบ และมีราวจับที่มั่นคงตลอดแนวห้องน้ำาไป

จนถึงประตูทางออก

ตารางท่ี 4 ระดบัความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้งูอายไุทย

ในพื้นที่ส่วนอยู่อาศัย

1 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นภายใน

พื้นที่กิจกรรมนั้นๆ ที่มีระดับต่ำาสุด โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะและ

ทำากิจกรรมร่วมกัน

2 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นภายใน

พื้นที่กิจกรรมนั้นๆ ที่มีระดับปานกลาง โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะ

และทำากิจกรรมร่วมกัน

3 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นภายใน

พื้นที่กิจกรรมนั้นๆ ที่มีระดับสูงสุด โดยอ้างอิงจากความถี่ในการพบปะและ

ทำากิจกรรมร่วมกัน

ตารางที่ 5 สรุปแนวทางการออกแบบพื้นที่ส่วนอยู่อาศัย

ของผู้สูงอายุที่มุง่เน้นในเรือ่งการตอบสนองปฏิสัมพันธ์

ของผู้สูงอายุเบื้องต้น

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

คอื แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศยัสำาหรับ

ผู้สูงอายุโดยคำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ทีส่ามารถรองรับความต้องการของผูส้งูอาย ุและ

ผู้ใช้งานอาคารได้มากที่สุด
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บทคัดย่อ 

  บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาถึงการออกแบบและสร้างระบบความสัมพันธ์ของพืน้ที่

ศูนย์รวมชุมชน ผู้ศึกษาหมายถึงศูนย์การค้าแบบเปิด ซึง่ปัจจุบันมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก 

โดยมุ่งประเด็นไปที่ระดับความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยใช้ระบบทางสัญจรเป็น

เครื่องมือในการออกแบบ โดยจะทดลองออกแบบในพื้นที่ที่มีศักยภาพแตกต่างกัน 2 แห่ง ด้วยการใช้

วธีิวางผงัอาคาร 2 วธีิ คอื การวางผงัแบบรวมกลุ่มและการวางผงัแบบกระจายตัว และใชร้ะบบทางสัญจร 

2 ระบบ คือ ทางสัญจรแบบเส้นตรงและทางสัญจรแบบวงจรเป็นเครื่องมือในการทดลอง การทดลองนี้

จะได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งหมด 8 กรณี แล้วนำามาเปรียบเทียบกับลักษณะศูนย์การค้าแบบเปิดในปัจจุบัน 

ซึง่จะนำาไปสูจุ่ดมุง่หมายในการทดลอง เพือ่สร้างระบบโครงร่างภายนอกใหม่ขึน้ เพือ่นำาไปสูก่าร

พัฒนาการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น  

Abstract 

 This article aims to study the design and creation of relationship system of the 

community space which is meant  open-air shopping center, which, at present, is very similar, 

by concentrating on  private level and access to utilities by using the circulation system as 

designing tools by testing designing 2 different potential areas using 2 building planning 

methods, namely, merge planning and split planning and using 2 circulation systems, namely, 

linear circulation and loop circulation as tools used in testing. This test provided 8 cases of 

output in comparison with the nature of the current open-air shopping center, leading to the 

testing objectives so as to create new configuration and leading to developing and designing 

the new configuration to be in response with the utilizers more than ever.  

คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่ศูนย์รวมชุมชน (Community Space), เครื่องมือทางสถาปัตยกรรม 

(Architectural Tools), ระบบความสัมพันธ์ภายใน  (Internal Relationship System)
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1. บทนำา

  พื้นที่ศูนย์รวมของชุมชน คือ พื้นที่ที่ใช้ใน

การติดต่อสือ่สารกันของคนภายในชุมชน ซึง่ใน

ทีน่ี้ผู้ศกึษาหมายถึง ศนูยก์ารคา้แบบเปิด พ้ืนทีด่งั

กล่าวนัน้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับห้างสรรพ

สินค้าทั่วไปในแง่ของพืน้ที่ใช้สอยคือ จะมีการ

รวบรวมกิจกรรมการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ที่อำานวย

ความสะดวกให้กับคนในชมชุนเข้ามาอยู่ในพืน้ที่

เดยีวกนั เชน่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้ ร้านอาหาร 

คลินกิ และโรงเรียนสอนพิเศษ เป็นต้น แต่ลกัษณะ

ทางกายภาพของศูนย์การค้าแบบเปิดนีจ้ะแตก

ต่างจากห้างสรรพสินค้าตรงที่พืน้ที่ภายในและ

ทางสัญจรจะเป็นลักษณะเปิดโล่งจะมีการปิดล้อม

เฉพาะในส่วนของพื้นที่ร้านค้าเท่านั้น แต่ถ้าลอง

ต้ังข้อสงัเกตดแูล้วน้ันจะเหน็ไดว้า่ พ้ืนทีด่งักล่าวน้ี

จดัวา่เกิดข้ึนมาต้ังแต่ในอดตี ซ่ึงอาจจะแฝงตัวอยู่

ในชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงชุมชนขนาด

ใหญ่ เช่น ร้านกาแฟที่คนในชุมชนใช้เป็นพืน้ที่

สำาหรับน่ังคยุแลกเปล่ียนความคดิกัน หรือกระทัง่

ลานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สร้างกิจกรรม ได้

อย่างหลากหลาย เช่น เล่นกีฬา จัดงานรืน่เริง 

ตลาดนัด ฯลฯ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับ

เวลา และโอกาส ซึง่กจิกรรมตา่งๆ และพืน้ที่ที่

กล่าวมานัน้จะมีจุดที่เหมือนกันอยู่ก็คือ พืน้ที ่

นัน้ๆ จะถูกใช้เป็นศูนย์รวมการใช้งานโดยผู้ใช้ที่

หลากหลาย และเกิดปฏิสมัพันธ์กนัระหวา่งผูใ้ชใ้น

แต่ละกิจกรรม จากที่ลักษณะของพืน้ที่ศูนย์รวม

ของชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น ถ้ามองลึกลงไปถึง

กายภาพของพื้นที่นั้น จะเห็นได้ว่านอกจากพื้นที่

ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการแล้ว ยังมีพื้นที่

หรือความสัมพันธ์บางอย่างภายในที่มองไม่เห็น

อกี เชน่ พ้ืนทีส่ว่นทีเ่ป็นส่วนตัว พ้ืนทีส่ว่นรวม วธีิ

การเข้าถึง การเลือกใช้งานแต่ละพืน้ที่หรือความ

ต่อเนือ่งและความสัมพนัธ์ของพืน้ที่ต่างๆ ตาม

ความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกัน 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพือ่

ศึกษาถึงการออกแบบและสร้างระบบความ

สัมพันธ์ในศูนย์การค้าแบบเปิด ซึง่กำาลังเป็นที่

นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เห็นได้จากการ

ผดุข้ึนมาเป็นจำานวนมากของศูนยก์ารค้าทัง้หลาย

เหล่านีต้ามแหล่งชุมชน ซึง่ในแต่ละที ่นัน้จะมี

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนทีท่างสถาปัตยกรรม

ที ่คล้ายคลึงกัน พืน้ที ่ใช้สอยหลักเหมือนกัน 

จะต่างกันตรงที่ลักษณะภายนอกที่สร้างมาเพือ่

เป็นจดุดงึดดูใหกั้บลูกคา้ในแต่ละทีจ่ะแตกต่างกัน 

จึงเกิดเป็นสมมติฐานตัง้ต้นขึน้ว่า ทำาไมศูนย์การ 

ค้าแบบเปิดที่เกิดขึน้นีถ้ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ผูศ้กึษาสามารถออกแบบศนูยก์ารคา้แบบเปิดโล่ง

ให้มีลักษะแตกต่างจากเดิมได้หรือไม่ ถ้าจะปรับ

เปลีย่นควรจะปรับเปลีย่นเป็นอย่างไร เพือ่ให้

พื้นที่ศูนย์รวมนี้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

งานในชมุชนไดอ้ยา่งตรงความต้องการมากยิง่ข้ึน

รูปที่ 1 ลักษณะของศูนย์การค้าแบบเปิดในปัจจุบัน

2. เนื้อความหลัก

2.1  ประเด็นในการศึกษาเชิงออกแบบ

  พ้ืนทีภ่ายในศนูยก์ารคา้แบบเปิดประกอบ

ดว้ยหลากหลายพ้ืนทีใ่ชง้าน ซ่ึงในแต่ละพ้ืนทีย่อ่ม

มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในมิติของพืน้ที่

ทางสถาปัตยกรรม เช่น พ้ืนทีข่ายต้องมีความเป็น

สาธารณะมาก เน่ืองจากลูกคา้ต้องเข้ามาใช ้พ้ืนที่
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ส่วนตัวจึงกลายเป็นพืน้ที่พักผ่อนของพนักงาน 

พืน้ที่เก็บของและส่วนซ่อมบำารุงเป็นพืน้ที่เฉพาะ

ของโครงการไม่อนุญาตใหค้นภายนอกเข้า แต่ถา้

เป็นในมุมมองของผู้ใช้งาน พืน้ที่ร้านค้าอาจมี

ความเป็นส่วนตัวมากกว่าพืน้ที ่ส่วนกลางใน

โครงการก็เป็นได้ เนือ่งจากการใช้งานในพืน้ที่

แต่ละร้าน ลูกค้าจะไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบริบท

ภายนอก จะสนใจเพียงแต่สินค้าที่อยู่ภายในร้าน

เท่านั้น

 

รูปที่ 2  ความเป็นส่วนตัวของพ้ืนทีร่ะหวา่งการใชง้านและ

  ผู้ใช้งานในพื้นที่

  ในการศึกษาจะนำาประเด็นนีม้าใช้ทั้งสอง

มุมมอง คือ ในมิติของผู ้ใช้งานและมิติของผู ้

ใช้สอยทั่วไป ซึง่ในมิติของผู้ใช้งานนัน้พืน้ที่ที่มี

ความเป็นส่วนตัวสูง คือ พืน้ที่ที่สามารถเลือก

เข้าไปใชง้านไดด้ว้ยตนเอง ส่วนพ้ืนทีท่ีม่ีความเป็น

ส่วนตัวน้อย คือ พื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกับ

ผู้อื่น จึงเกิดเป็นประเด็นต่อมาในการใช้งานพื้นที่ 

คอื การเข้าถึงแตล่ะพ้ืนทีข่องผูใ้ช ้ซ่ึงสามารถแบ่ง

ได้เป็นพื้นที่ใช้สอยที่เข้าถึงไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเป็น

พ้ืนทีท่ีถ่กูออกแบบใหต้้องผา่นก่อนไปต่อยงัพ้ืนที่

อื่น มีความเป็นสาธารณะสูง และพื้นที่ที่ผู้ใช้งาน

มีสิทธิใ์นการเลือกเข้าไปใช้งาน เป็นพืน้ที่ที่ผู้ใช้

งานสามารถเข้าถึงได้อย่างเฉพาะเจาะจงไม่จำาเป็น

ต้องผ่านไปยังพืน้ที่อื่นก่อน ซึง่จะมีลักษณะเป็น

พื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง

 

รูปที่ 3 ลักษณะการใช้งานพ้ืนท่ีของผูใ้ชแ้ละลักษณะทาง

  กายภาพของพื้นที่

2.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงออกแบบ

        จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ศึกษา 

สนใจเร่ืองการเข้าถึงของผูใ้ช้งาน ในเร่ืองของพ้ืนที่

ที ่เข้าถึงโดยไม่ไดต้ั้งใจ และพ้ืนทีท่ีผู่ใ้ช้มีสิทธิเลือก

เข้าไปใช้เอง จึงเชื่อมโยงไปถึงประเด็นในเรือ่ง 

ความต้องการของผู้ใช้ จึงเกิดเป็นวัตถุประสงค์

ในการออกแบบขึ้น คือ ต้องการออกแบบให้ผู้ใช้

งาน สามารถเลือกการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้ตาม

ต้องการในส่วนของพื้นที่ที่มีสิทธิ์ในการเลือก แต่

ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องผ่านพืน้ที่ที่เข้า

ถึงไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความต้ังใจในการ

ออกแบบ 

รูปที่ 4  ความต้องการของผู้ใช้งานกับพื้นที่

2.3  ลำาดับความเป็นส่วนตัวของพื้นที่  

  พ้ืนท่ีใช้สอยในศูนย์การค้าแบบเปิด ถูกแบ่ง 

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ พ้ืนทีจ่อดรถ ลานกิจกรรม

อเนกประสงค์ ร้านค้าย่อยและร้านค้าขนาดใหญ่ 

ซึง่ร ้านค้าดังกล่าวจะประกอบด้วย ซูปเปอร์

มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคารและศูนย์บริการ

ต่างๆ ศูนย์สุขภาพและคลินิค ผู้ศึกษาได้นำาพื้นที่

เหล่าน้ันมากำาหนดความสัมพันธ์ลงในเงือ่นไขแรก

ทีไ่ดต้ั้งไวค้อื ส่วนทีม่คีวามเป็นสาธารณะคอื พ้ืนที่

จอดรถ และ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ส่วนพ้ืนที่

ทีม่คีวามเป็นส่วนตัวคอื พ้ืนทีร่า้นคา้ยอ่ยและร้าน

ค้าขนาดใหญ่ โดยพืน้ที่ที่ผู้ใช้จะเข้าถึงโดยไม่ได้

ต้ังใจจะเป็นพ้ืนทีล่านกิจกรรมอเนกประสงค ์แล้ว

จึงจะสามารถเข้าถึงพืน้ที่ที่มีสิทธิเลือกใช้ได้เอง 

ได้แก่ ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าขนาดใหญ่
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รูปที่ 5  ลำาดบัการเข้าถึงและความสัมพันธ์ตา่งๆ กับพ้ืนที่

  ใช้สอย

  จากประเด็นในการออกแบบที่กล่าวไว้ใน

บทก่อนหน้าน้ี ผูศ้กึษาต้องการใหพ้ื้นทีใ่นโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พื้นที่ที่ผู้ใช้งาน เข้า

ถึงโดยไม่ตั้งใจ หมายความว่า เป็นพื้นที่ใช้งานที่

ถูกบังคับให้เข้าถึงก่อนจะไปถึงพืน้ที่อื่นได้ คือ 

ลานอเนกประสงค ์ดงัน้ันพ้ืนทีส่ว่นน้ีจะเปรียบได้

กับจดุเปล่ียนถ่ายเพ่ือส่งต่อไปยงัพ้ืนทีใ่ชส้อยส่วน

อื่นต่อไป ซึง่ก็คือ พืน้ที่ที่ผู้ใช้งาน มีสิทธิเลือก

เข้าไปใช้เองได้ ซึง่ก็จะเป็นพืน้ที่ในส่วนร้านค้า

ขนาดเล็กและร้านค้าขนาดใหญ่ 

 

รูปที่ 6  ลำาดับและวิธีการเข้าในแต่ละพื้นที่

2.4  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ  

  หลังจากได้ข้อกำาหนดในการออกแบบเชิง

พ้ืนทีท่างสถาปัตยกรรมเป็นคา่คงทีใ่นการทดลอง

เบื้องต้นแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้กำาหนดตัวแปรตามมา

สำาหรับการทดลอง คอื วธีิการจดักลุ่มพ้ืนทีใ่ชส้อย

ในการออกแบบ แบ่งออกมาได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 

การวางผงัแบบ แยกพ้ืนทีอ่อกจากกันและการรวม

กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยจะมีทางสัญจรระหว่างพื้นที่

เป็นเครือ่งมือในการสร้างความสัมพันธ์ภายใน

ให้ได้ตามวิธีการที ่ตัง้ไว้ ซึง่ได้แบ่งทางสัญจร

ออกแบบเป็น 2 แบบ คอื ทางสัญจรแบบเส้นตรง 

และทางสัญจรแบบวงจร 

 

รูปที่ 7  วิธีการวางผังแบบแยกพื้นที่จากกัน

 

รูปที่ 8  วิธีการวางผังแบบรวมกลุ่มพื้นที่เข้าด้วยกัน

  จากน้ันนำาวธีิการและเคร่ืองมือดงักล่าวไป

ทดลองออกแบบลงไปพืน้ที่ตัง้ศูนย์การค้าแบบ

เปิดทีม่อียูเ่ดมิในปัจจบัุน 2 แหง่ ทีม่ศีกัยภาพของ

พ้ืนทีแ่ตกต่างกัน คอื ลา วลิล่า อารีย ์เป็นโครงการ

ที่ตัง้อยู่ติดถนนพหลโยธิน สามารถเข้าถึงได้จาก

รถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถบริการสาธารณะ 

และการเดนิเข้าโดยตรง ต้ังอยูใ่จกลางเมือง มีกลุ่ม

ลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทและผู ้ที่พักอาศัยใน

ละแวกนั้น และต้นซุง แอฟเวนิว เป็นโครงการที่

ตัง้อยู ่ติดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ที ่ตัง้ไม่ได้อยู ่

ใจกลางเมือง ไม่มรีถไฟฟ้าผา่นดา้นหน้า สามารถ

เข้าถึงได้จากรถยนต์ส ่วนตัวและการเดินเข้า

โดยตรง กลุม่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พักอาศัย

และพนักงานบริษัทในละแวกนั้น ซึ่งจะได้ผลการ

ทดลองออกมาทั้งหมด 8 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผังแบบรวม

  กลุ่ม: ทางสัญจรแบบเส้นตรง
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กรณีที่ 2 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบรวม

  กลุ่ม: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

กรณีที่ 3 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผังแบบรวม

  กลุ่ม: ทางสัญจรแบบวงจร

กรณีที่ 4 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบรวม

  กลุ่ม: ทางสัญจรแบบวงจร

กรณีที่ 5 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผังแบบแยก

  พื้นที่: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

กรณีที่ 6 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบแยก

  พื้นที่: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

กรณีที่ 7 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผังแบบแยก

  พื้นที่: ทางสัญจรแบบวงจร

กรณีที่ 8 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบแยก

  พื้นที่: ทางสัญจรแบบวงจร

 

รูปที่ 9 กรณีที่ 1 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผังแบบรวม

  กลุ่ม: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

 

รูปที่ 10  กรณีที่ 2 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบรวม

   กลุ่ม: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

 

รูปที่ 11  กรณทีี ่3 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผงัแบบรวม

   กลุ่ม: ทางสัญจรแบบวงจร

 

รูปที่ 12  กรณีที่ 4 ลา วิลล่า อารีย์: การวางผังแบบรวม

   กลุ่ม: ทางสัญจรแบบวงจร

 

รูปที่ 13  กรณทีี ่5 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผงัแบบแยก

   พื้นที่: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

 

รูปที่ 14   กรณีที่ 6 ต้นซุง ลา วิลล่า อารีย์: การวางผัง

   แบบแยกพื้นที่: ทางสัญจรแบบเส้นตรง

 

รูปที่ 15   กรณทีี ่5 ต้นซุง แอฟเวนิว: การวางผงัแบบแยก

   พื้นที่: ทางสัญจรแบบวงจร

 

รูปที่ 16  กรณีที่ 6 ต้นซุง ลา วิลล่า อารีย์: การวางผัง

   แบบแยกพื้นที่: ทางสัญจรแบบวงจร
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2.5 บทสรุป  

  จากการกำาหนดประเด็นในการออกแบบ

โดยการจัดหมวดหมูพ่ ืน้ที ่ใช้สอยภายในศูนย์

การคา้แบบเปิดและใหค้วามสำาคญักับนัยของทาง

สัญจรภายในของผูใ้ชง้าน การเข้าถึงในแต่ละพ้ืนที่

ใช้สอย ทั้งที่เข้าถึงพื้นที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจและการ

มีสิทธิเ์ลือกที่จะเข้าไปใช้งานในพืน้ที่นัน้ๆ สร้าง

ระดบัความเป็นส่วนตัวของพ้ืนทีแ่บบใหม่ขึ้น แล้ว

นำามาทดลองในเงื่อนไขที่สร้างขึน้โดยใช้วิธีการ

วางผังและเครือ่งมือทางสถาปัตยกรรมเป็นตัว

ชว่ยในการออกแบบ ตามวตัถุประสงคท์ีต่ั้งไว ้คอื 

การเปลีย่นหรือสร้างโครงร่างภายนอกของศูนย์ 

การค้าแบบเปิดขึน้ใหม่ เพือ่ให้มีการเกิดขึน้ใหม่

ของพืน้ที ่ว่างทางสถาปัตยกรรม ระบบความ

สัมพันธ์ภายใน และการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ขึ้น 

ผลลัพธ์ทีไ่ดอ้อกมาจากการทดลอง ในบางกรณก็ี

จะมีทัง้พ้ืนทีท่ีไ่ม่ไดแ้ตกต่างจากเดมิ บางกรณก็ีจะ

เกิดการใชง้านพ้ืนทีแ่บบใหม่เอือ้ใหส้ะดวกกับผูใ้ช้

งานมากขึน้ บางกรณีเกิดเป็นพืน้ที่ว่างใหม่นอก

เหนือจากพ้ืนทีใ่ชส้อยเดมิซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้าก

การทดลอง และในบางกรณเีกิดเป็นโครงร่างภาย 

นอกใหม่ซึง่สามารถนำาไปพัฒนาหรือเพิม่เติม

ปัจจัยภายนอกต่างๆ เพือ่ให้การออกแบบศูนย์ 

การค้าแบบเปิดเหล่านีต้อบสนองและตรงกับ

ความต้องของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 

  จากสถานการณใ์นปัจจบัุนทีผู่ป้ว่ยโรคมะเร็งกำาลังเพ่ิมมากข้ึน องค์การอนามัยโลกไดป้ระมาณ

เอาไว้ว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 11.4 ล้านคน งานวิจัยนี้จึงให้

ความสำาคญักับผูป้ว่ยโรคมะเร็งระยะทีส่องถึงสาม ท่ีอยูใ่นระหวา่งการรักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจบัุน และ

มีอาการผลข้างเคียงจากการรักษาที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตประจำาวัน งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์

เพือ่ศึกษาลักษณะกายภาพ การจัดพืน้ที่ของกิจกรรมบำาบัดแบบคอมพลีเมนทารี ด้วยแนวคิดในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือการฟ้ืนฟู ทีน่ำาไปใชเ้สริมร่วมกับการรักษาทางแพทยแ์ผนปัจจบัุน และเสนอ

แนวทางการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเก็บข้อมูลด้วยการ

สืบค้น การลงพื้นที่ และการสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง ควรมี

ลักษณะเป็นศนูยร์วมกิจกรรมทีใ่ชใ้นการบำาบัดโดยมีลักษณะการใชบ้รรยากาศแบบบ้าน ร่วมกับธรรมชาติ

ในการออกแบบ  

Abstract 

 World Health Organization forecast that the incidence of dying patients with cancer will 

increase up to 11.4 million by 2030, therefore this research focused on the cancer patients in 

the second to third stage who received the conventional treatments and had the side effects 

affecting their daily life. The objectives of this research are to study physical characteristics of 

space design for complementary therapy with healing environment concepts for rehabilitation 

that support the conventional treatments and to propose the design guidelines of the rehabili-

tation center for cancer patients. This study mainly used case studies. The instruments were 

documentary research, survey and questionnaire. The research results showed that the physi-

cal characteristics of the rehabilitation center for cancer patients should be a hub of activities 

for complementary therapy with creating home atmosphere and connection to nature.  
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คำาสำาคัญ (Keywords): ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Rehabilitation Center for Cancer Patients), การ

บำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี (Complementary Therapy), สภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู 

(Healing Environment)

1. บทนำา

  การศึกษาเบือ้งต้น พบว่าระยะโรคมะเร็ง 

คือ ตัวบอกความรุนแรงของโรค ซึง่แพทย์จะมี

แนวทางการรักษาในแต่ระยะของโรคแตกต่างกัน 

จากสถิตจิำานวนผูป้ว่ยโรคมะเร็งระยะลุกลามหรือ

ระยะ 2-3 เป็นกลุ่มผูป้่วยโรคมะเร็งทีม่จีำานวนมาก

ที่สุด และเป็นกลุม่ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระหว่างการ

รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีอาการผลข้าง

เคียงจากการรักษา ที่ส่งผลกระทบต่อการดำารง

ชีวิตประจำาวัน การวิจัยนี้จึงกำาหนดขอบเขตกลุ่ม

เป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท่ี 2-3 ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะอาการเจบ็ปวดจากโรค และ

ผลข้างเคียงที่ได้รับจากการรักษาโดยแพทย์แผน

ปัจจุบัน ดังนัน้ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะทำาการศึกษา

การออกแบบศูนย์ฟืน้ฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี

การบำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี 

เพือ่ฟืน้ฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการจากผลข้าง

เคียงระหว่างการรักษา ซึ่งลักษณะของการบำาบัด

แพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารีมีรูปแบบ

ของกิจกรรมที่ใช้ในการฟืน้ฟูร่างกายและจิตใจ 

ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีการใช้กิจกรรมบำาบัดแพทย์

ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี ในศนูยฟ้ื์นฟูผูป้ว่ย

โรคมะเร็ง ที ่สามารถพบได้หลากหลายทั ้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยการออกแบบศูนย์

ฟืน้ฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ศึกษาลักษณะการจัดพืน้ที่ให้เป็นศูนย์รวม

กิจกรรมบำาบัดทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี

เพือ่ให้ผู ้ป่วยสามารถเลือกการบำาบัดที่มีความ

เหมาะสมกับอาการผลข้างเคียงของตนเอง

ได้ดีที่สุด เพือ่ศึกษาลักษณะกายภาพของพืน้ที่

กิจกรรมบำาบัดที่ส่งผลต่อการฟืน้ฟูอาการผลข้าง

เคียงจากโรคมะเร็งและการรักษาด้วยการแพทย์

แผนปัจจบัุน  และเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบ

ศูนย์ฟืน้ฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งที ่มีลักษณะกิจกรรม

บำาบัดแพทย์ทางเล ือกแบบคอมพลีเมนทารี 

ที่ช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีขอบเขตการ

ออกแบบ คือ การออกแบบพื้นที่กิจกรรมบำาบัด

ด้วยแพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี ใน

ระดบัแผนผงั (schematic) ภายใต้หลักแนวคิดเร่ือง 

การออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่การฟืน้ฟูผู้ป่วย

โรคมะเร็งทางร่างกายและจิตใจ ที่จะช่วยในการ

ปรับตัวการใช้ชีวิต เข้าใจสภาวะที่จะเกิดขึน้ใน

อนาคต เพือ่ช่วยให้ผู ้ป่วยสามารถดำารงชีวิต

ประจำาวันได้ดีมากขึ้น

2. ผลข้างเคียงจากโรคมะเร็งและการรักษา

 ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน

  งานวิจัยนี้มีขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้

ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะ 2-3 ที่มีผล

กระทบจากสภาวะอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยผลข้างเคียงที่ได้รับ

จากการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ การ

ผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำาบัด ซึง่

อาการผลข้างเคียงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการ

ดำารงชีวิตประจำาวัน (สาโรจน์ วีกิจ, 2553; ชมรม

ฟืน้ฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย, 

2555; และสถาบันมะเร็งแหง่ชาติ, 2556; ศนูยว์จิยั

และบำาบัดโรคมะเร็งสถาบันวจิยัจฬุาภรณ,์ 2556; 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 

2556) จากการศกึษาวเิคราะหอ์าการผลข้างเคยีง
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ที่เกิดขึน้จากโรคมะเร็งและการรักษาทางแพทย์

แผนปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ทำาการสรุปอาการผลข้าง

เคียงที ่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างการรักษา เมือ่

วิเคราะห์อาการ พบว่าลักษณะ 8 อาการ ได้แก่ 

อาการปวด คลืน่ไส้อาเจียน อาการเวียนศีรษะ 

อาการเกีย่วกับระบบขับถ่าย อ่อนเพลีย ผมร่วง 

ปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดนิปัสสาวะ และอาการ

กลัว เป็นกลุม่อาการที่มีความเสีย่งที่จะพบมาก

ที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะที่ 2-3

3.  แพทย์ทางเลือก

  การจำาแนกการแพทยท์างเลือกน้ัน จำาแนก

ได้หลายแบบ วิธีแรกจำาแนกตามการนำาไปใช้มี 2 

ประเภท ได้แก่ การบำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบ

อัลเทอร์เนทีฟ (Alternative Therapy) คือ การแพทย์

ทางเลือกที่สามารถนำาไปใช้แทนการแพทย์แผน

ปัจจุบันได้ และการบำาบัดแพทย์ทางเลอืกแบบ

คอมพลีเมนทารี (Complementary Therapy) คือ 

การแพทยท์างเลอืกทีน่ำาไปใชเ้สริมหรือใชร่้วมกับ

การแพทย์แผนปัจจุบัน (ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, 

2552; พวงทอง ไกรพิบูลย์,  2552; สำานักแพทย์

ทางเลือก, 2556; เทวญั ธานีรตัน์, 2556) งานวจิยั

นีใ้ช้การบำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมน

ทารี ที่เป็นการรักษาเสริม เพื่อการฟื้นฟู สามารถ

ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้ 

รูปแบบประเภทการใช้การบำาบัดแพทย์ทางเลือก

แบบคอมพลีเมนทารี ได้แก่ การนวด การกดจุด 

การใช้สมุนไพร การฝังเข็ม รวมไปถึง การให้คำา

ปรึกษาและการใช้กลุม่สนับสนุน (พวงทอง ไกร

พิบูลย์, 2553; Cancer Research UK, 2012)

รูปท่ี 1 ตัวอยา่งการเลือกใชก้ารบำาบัดดว้ยแพทยท์างเลือก

 

4.  สถานการณ์การบำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบ

 คอมพลีเมนทารีกับโรคมะเร็ง

  จากการสำารวจเบ้ืองต้น 8 กรณ ีไดแ้ก่ ศนูย์

เอกชน 4 แห่ง คือ ชีวจิตโฮม อโรคยาศาล (วัดคำา

ประมง) คลินกิหวัเฉียวไทยจนี และศนูยธ์รรมชาติ

บัลวี และโรงพยาบาลแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ

จำานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยและการแพทยผ์สมผสาน และเอกชน จำานวน 

4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล

บำารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช พบวา่มีการ

เลือกใช้ก ิจกรรมบำาบัดแบบคอมพลีเมนทารี

ทัง้หมด 14 กิจกรรม โดยงานวจิยัน้ีไดท้ำาการเลือก

จากการสำารวจเบือ้งต้น 8 กรณี หาลักษณะ

กิจกรรมบำาบัดทีม่กีารใชม้ากกวา่ 3 แหง่ข้ึนไปพบ

วา่ มีจำานวนทัง้หมด 7 กิจกรรม เพ่ือใชใ้นการฟ้ืนฟู

ผูป้ว่ยโรคมะเร็งระยะที ่2-3 ไดแ้ก่ การฝงัเข็ม การ

นวดกดจดุ การออกกำาลัง การใชส้มาธิบำาบัด การ

ใช้สมุนไพร การบำาบัดสุขภาพจิต และการใช้กลุ่ม

บำาบัด สาเหตุที่มีการเลือกใช้กิจกรรมบำาบัดแบบ

คอมพลีเมนทารี่ ที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบอาการผลข้างเคียงที่หลาก

หลาย และการมีกิจกรรมบำาบัดท่ีหลากหลายผู้ป่วย

จะสามารถเลือกการบำาบัดทีม่คีวามเหมาะสมกับ

ตนเองได้ดีที่สุด
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5.  แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่

 การฟื้นฟู (Healing environment)

  แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อม

เพือ่การฟืน้ฟู หมายถึง แนวคิดในการออกแบบ

สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการฟืน้ฟูร่างกายและ

จิตใจของผู้ป่วย ผลจากการค้นคว้าพบว่า สภาพ

แวดล้อมที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถ

ฟืน้ฟูและบรรเทาอาการผลข้างเคียงที ่เกิดขึน้ 

(Wilson, 1984; Ulrich,1991; Hartig, 2003; 

Annerstedt and Wahrborg, 2011; Susan Erick-

son, 2012) 

5.1 ทฤษฎีของการฟืน้ฟ ู(Restorative Design)

  ทฤษฎีของการฟื้นฟู (Ulrich,1999) เป็น

พืน้ฐานที่ใช้ในการออกแบบ จากทฤษฎีดังกล่าว

ไดเ้สนอในเร่ืองของการออกแบบพ้ืนทีโ่ครงการที่

เกีย่วข้องกับการฟืน้ฟูสุขภาพ ซึง่พบว่า ทฤษฎี

ดงักล่าวสามารถชว่ยในการฟ้ืนฟูทางร่างกายและ

จิตใจของผู ้ป่วยโรคมะเร็งโดยมีหลักสำาคัญ 4 

ประการดังนี้

5.1.1  การสนับสนุนทางสังคม (Social support)

  การสนับสนุนทางสังคม เป็นองคป์ระกอบ 

สำาคัญ หมายถึง การรับรู ้ การสนับสนุนทาง

อารมณ์ หรือการดูแลให้ความช่วยเหลือที่ ได้รับ

จากผู้อื่น (Brannon & Feist, 1997) มีงานวิจัยที่

พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีการสนับสนุนทางสังคม จะ

มีความเครียดที่น้อยลง และมีภาวะสุขภาพที่ดี

มากกว่า(ธิติยา สิริสิงห, 2552; สาโรจน์ วีกิจ, 

2553; Cohen & Syme, 1985; Shumaker & 

Czajkowski, 1994) 

รูปท่ี 2  ตัวอยา่งการใช้สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ

 

5.1.2 การคุมสถานการณ์ (Sense of control)

  การคุมสถานการณ์ หมายถึง การที่ผู้ป่วย

สามารถรับรูแ้ละเข้าใจ ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 

5 ที่ ช่วยในการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ป่วย ตัดสินใจ

เลือกวิธีในการรับมือกับความตึงเครียดของการ

รักษา การทีผู่ป้ว่ยสามารถคมุสถานการณท์ีจ่ะเกิด

ขึน้ได้ดี จะส่งผลให้มีการเข้าใจและรับมือกับโรค

ได้ดีมากขึ้น (Gatchel, 1989)

5.1.3  การออกกำาลังกายและการเคลื่อนไหว

     (Physical movement and exercise)

  การออกกำาลังกายและการเคลือ่นไหว มี

ส่วนในการช่วยเหลือผูป้ว่ย เช่น การบรรเทาภาวะ

ซึมเศร้าทางจิตใจ หรือการเปลีย่นแปลงทาง

จิตวิทยาในเชิงบวกของผู้ป่วย (McNeil, 1991) 

5.1.4 การเข้าถึงธรรมชาติและการเบีย่งเบน

  ความสนใจ (Access to nature and other 

  positive distractions)

  ธรรมชาติถูกนำามาใช้ เพือ่การเบีย่งเบน

ความสนใจของผู้ป่วย ต่อภาวะเจ็บปวดที่เกิดขึน้ 

เนือ่งจากการใช้ธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ป่วยมีความ

รู้สึกสบายใจ วัดได้จากความเครียดที่ลดลง
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รูปที่ 3 ตัวอย่างการใช้ธรรมชาติ

 

  จากทฤษฎขีองการฟ้ืนฟู (Ulrich,1999) พบ

ว่า หลักสำาคัญ 4 หัวข้อ มีลักษณะของการทำางาน

ร่วมกันเพ่ือ ให ้เกิดการฟ้ืนฟูของผูป้ว่ย จะเหน็วา่ 

เมือ่มีความเครียดลดลงแล้ว จะนำาไปสูก่ารฟืน้ฟู

สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

5.2  ลักษณะกายภาพของทฤษฎีของการฟืน้ฟู

5.2.1 การสนับสนุนทางสังคม 

  การสนับสนุนทางสังคม จะต้องมีการออก 

แบบพ้ืนทีใ่หเ้กิดการส่งเสริม การมีปฏิสมัพันธ์ทาง

สังคม โดยการออกแบบพืน้ที่ให้เหมาะสำาหรับ

กลุ่มที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากถ้าพื้นที่มีขนาดใหญ่

เกินไปจะเกิดช่องว่างของการอยู่เพียงลำาพัง และ

ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนในรูปแบบของ

ครอบครัว 

5.2.2  การคุมสถานการณ์ 

  การคมุสถานการณ ์จะต้องมีการออกแบบ

พ้ืนทีใ่ห ้ผูท้ีใ่ชง้านในพ้ืนทีส่ามารถเข้าถึงไดส้ะดวก 

ผูใ้ช้งานสามารถเลือกได้ เช่น ผูใ้ช้งานในพืน้ที่

สามารถมองเห็น เส้นทางและกิจกรรมที่เกิดขึน้

โดยรอบหรือ การเลือกตำาแหน่งที่นั่ง

5.2.3  การออกกำาลังกายและการเคลื่อนไหว

  การออกกำาลังกายและการเคล่ือนไหว จะ

ต้องมีการออกแบบพืน้ที่ให้ พืน้ที่ในโครงการมี

ลักษณะน่าดึงดูดต่อการเคลื่อนไหว เช่น ทางเดิน 

ที่มีหน้าต่างที่สามารถมองเห็นสวน อาจมีแรง 

ดงึดดูใหเ้ดนิ นานกวา่ ทางเดนิ ทีไ่ม่มมุีมมองจาก

ภายนอก

5.2.4 การเข้าถึงธรรมชาติและการเบี่ยงเบน

  ความสนใจ

  การเข้าถึงธรรมชาติและการเบีย่งเบน

ความสนใจ จะต้องมีการออกแบบโดยให้ความ

สำาคัญกับ การใช้แสงธรรมชาติ เน่ืองจากแสงแดด

สามารถมีอิทธิพลต่อการฟืน้ฟู ในการศึกษา 25 

% ของคนทีใ่หสั้มภาษณ ์ในสวนทีม่แีสงธรรมชาติ 

พบวา่ แสงแดดมีสว่นชว่ยให ้อารมณด์ข้ึีนและ ส่ง

เสริมใหเ้กิดการฟ้ืนฟู (Cooper Marcus & Barnes, 

1999)

  การใช้ธรรมชาติเพื่อช่วยในการฟื้นฟู พบ

ว่า มีการใช้ในรูปแบบของ แสงธรรมชาติ สีของ

ธรรมชาต ิจากต ้นไม ้  ดอกไม ้และเส ียงจาก

ธรรมชาติ เน่ืองจากธรรมชาติมแีนวโน้มในการลด

ความเครียดได้ (Ulrich,1999; โกศล จึงเสถียร

ทรัพย์, 2553)

รูปที่ 4 ลักษณะกายภาพของทฤษฎีของการฟื้นฟู
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6.  กรณีศึกษา

  งานวิจัยนีใ้ช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็น

สำาคัญ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา โครงการศูนย์

ฟ้ืนฟูผูป้ว่ยโรคมะเร็ง ดว้ยวธีิการบำาบัดแพทยท์าง

เลือกแบบคอมพลีเมนทารีจำานวน 5 กรณี ได้แก่

กรณีศึกษาในประเทศไทย 2 กรณี ได้แก่ ชีวจิต

โฮมและโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ผสมผสาน และกรณีศึกษาต่างประเทศ 3 

กรณี ได้แก่ ศูนย์ให้คำาปรึกษาโรคมะเร็งลีฟสะลิน 

ศูนย์สุขภาพสำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโคเปนเฮเกน 

และแม็กกี้เซนเตอร์ สาขา ลอนดอน

รูปที่ 5 ชีวจิตโฮม

 

รูปท่ี 6 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สม

  ผสาน

 

รูปที่ 7 ศูนย์ให้คำาปรึกษาโรคมะเร็งลีฟสะลิน 

รูปที่ 8 ศูนย์สุขภาพสำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโคเปนเฮเกน

 

รูปที่ 9 แม็กกี้เซนเตอร์ สาขา ลอนดอน 

  มีเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา 3 เกณฑ์

ได้แก่ 

  1)  โครงการที่ให้ความสำาคัญ กับกลุ่มเป้า

หมายผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะที่ 2-3

  2)  ศูนยฟ้ื์นฟูผูป้ว่ยโรคมะเร็ง ทีใ่ช้กิจกรรม

บำาบัดแบบคอมพลีเมนทารี

  3)  โครงการที่มีกิจกรรมบำาบัดแบบคอม

พลีเมนทารีในโครงการ มากกว่า 3 กิจกรรม หรือ 

ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบศูนย์ฟืน้ฟู

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

6.1  วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบกรณี

  ศึกษา

  งานวิจัยชิ ้นนีไ้ด้เลือกใช้กิจกรรมบำาบัด

แบบคอมพลีเมนทารี จำานวน 7 กิจกรรมบำาบัด 

ได้แก่ การฝังเข็ม การนวดกดจุด การออกกำาลัง

กาย สมาธิบำาบัด สมุนไพร การบำาบัดสุขภาพจิต

และกลุ่มบำาบัด กิจกรรมบำาบัดทั้ง 7 กิจกรรม มี

ลักษณะการฟ้ืนฟูทีต่อบสนองต่อผูป้ว่ยโรคมะเร็ง

ระยะที ่2-3 ทีพ่บกลุ่มอาการผลข้างเคยีง 8 อาการ 

โดยแบ่งการวเิคราะหแ์นวคิดในการออกแบบกรณี

ศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 
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6.1.1 การวิเคราะห์ลักษณะที่ตั้ง การเข้าถึง

  จากการวเิคราะหก์รณศีกึษา 5 กรณพีบวา่ 

กรณีศึกษาทุกกรณี ให้ความสำาคัญกับ ที ่ต ัง้

โครงการจะตอ้งอยู ่ใกล้ หรอืเดินทางไปโรง

พยาบาลได้สะดวก รวมถึงลักษณะการเข้าถึง

ภายในโครงการจะมีลักษณะของการออกแบบที่

ใหผู้้ป่วยสามารถมองเหน็และเข้าถึงแต่ละพ้ืนทีไ่ด้

โดยสะดวก

6.1.2 การวิเคราะห์รูปทรงของอาคาร

  จากการวเิคราะหก์รณศีกึษา 5 กรณพีบวา่ 

มีแนวคิดในการออกแบบในเรือ่งของ การสร้าง

บรรยากาศให้เหมือนบ้าน โดยมีการออกแบบ

พืน้ที่กิจกรรมบำาบัด ให้มีลักษณะที่อบอุ่น เป็น

กันเอง โดยในทกุกิจกรรมบำาบัดทีผู่ป้ว่ยโรคมะเร็ง

ได้ใช้บริการ จะมีบรรยากาศเปรียบเสมือนอยู่ใน

บ้านของตนเอง

6.1.3 การวิเคราะห์การแบ่งใช้พื้นที่

  การแบ่งพื้นที่ สามารถแบ่งการใช้พื้นที่ได้

เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่กิจกรรมบำาบัด ได้แก่ พื้นที่

กิจกรรมบำาบัดแบบคอมลีเมนทารี ที่ได้กำาหนดไว้

ตามขอบเขต และพ้ืนทีส่นับสนุน ไดแ้ก่ พ้ืนทีส่ว่น

บริหาร พ้ืนทีห่อ้งน้ำา และพ้ืนทีส่เีขียว โดยการแบ่ง

พ้ืนทีจ่ะต้องแบ่งใหมี้ความชดัเจน อาจแบ่งฝัง่หรือ

การแบ่งโดยการใช้ลำาดับชั้นของอาคาร และพบ

วา่ มีการใชพ้ื้นทีส่เีขียวในการเชือ่มกิจกรรมบำาบัด

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

6.1.4 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่กิจกรรมบำาบัด

  รูปแบบกิจกรรมบำาบัดสามารถแบ่งเป็น 

กิจกรรมแบบกลุ่มและกิจกรรมแบบส่วนตัว พบวา่ 

โครงการกรณศีกึษา 5 กรณ ีใหค้วามสำาคญักับการ

ใช้กิจกรรมแบบกลุม่ ที ่มีรูปแบบของกิจกรรม

กลุม่ที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การออกแบบ

พื้นที่กลุ่มสำาหรับ การทำากิจกรรม (workshop) 

หรือการออกแบบพืน้ที่กลุม่ให้เป็นพืน้ที่กิจกรรม

สำาหรับทำาครัว เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

  ลักษณะกิจกรรมบำาบัด ในแนวความคิด

ของการออกแบบบรรยากาศสภาพแวดล้อมของ

โครงการทีมี่ลักษณะแบบครอบครัวและการเข้าถึง

ธรรมชาติและการเบ่ียงเบนความสนใจจากอาการ

เจ็บปวดที่เกิดขึ้น โดยลักษณะกิจกรรมบำาบัดการ

ใช้กลุม่บำาบัด จะต้องเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว

สามารถทีจ่ะมีสว่นร่วมได ้เชน่ การทำาอาหาร หรือ

ในส่วนของกิจกรรมบำาบัดการใช้ยาสมุนไพร 

ลักษณะกายภาพที่เกิดขึน้ สามารถเกิดเป็นห้อง

นวดหรือห้องอบสมุนไพรได้ ลักษณะกายภาพที่

ช่วยในการฟืน้ฟู พบว่า การเลือกใช้สีโทนร้อน 

และการใช้ธรรมชาติ เช่น การใช้สวน จะช่วยให้ผู้

ป่วยเกิดความรู้สึกอบอุ่น

6.2  วเิคราะหลั์กษณะกายภาพของทฤษฎีของ

   การฟื้นฟูในกรณีศึกษา

6.2.1 การสนับสนุนทางสังคม 

  จากทฤษฎีของการฟ้ืนฟูพบวา่ กรณศีกึษา 

5 กรณี เมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบรูป

ทรงของอาคารและการวิเคราะห์ลักษณะพืน้ที่

กิจกรรมบำาบัด พบว่าให้ความสำาคัญกับ แนวคิด

ในการใช้การสนับสนุนทางสังคม เนื่องจากในทุก

โครงการมีแนวคิดในการออกแบบโครงการที่ให้

ความสำาคญักับ ครอบครัวและพบรูปแบบกิจกรรม

บำาบัดที่เป็นกิจกรรมการใช้กลุ่มสนับสนุน

6.2.2  การคุมสถานการณ์ 

  จากทฤษฎีของการฟ้ืนฟูพบวา่ กรณศีกึษา 

5 กรณี เมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบการ

วิเคราะห์ลักษณะที่ตัง้ การเข้าถึงและวิเคราะห์

แนวคดิในการออกแบบรูปทรง ใหค้วามสำาคญักบั 
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แนวคิดในการคุมสถานการณ์ เนือ่งจากในทุก

โครงการมีแนวคิดในการออกแบบโครงการที่ให้

ความสำาคัญกับ การเชื่อมต่อของกิจกรรมบำาบัด

และทางเดินภายในโครงการ 

6.2.3  การออกกำาลังกายและการเคลื่อนไหว

  จากทฤษฎีของการฟ้ืนฟูพบวา่ กรณศีกึษา 

4 กรณี เมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบการ

วิเคราะห์ลักษณะพืน้ที่กิจกรรมบำาบัด ให้ความ

สำาคัญกับแนวคิดในการออกกำาลังกายและการ

เคลือ่นไหว เนือ่งจากพบว่ามีการออกแบบพืน้ที่

สำาหรับการออกกำาลังภายในโครงการ 

6.2.4  การเข้าถึงธรรมชาติและการเบี่ยงเบน  

  ความสนใจ

  จากทฤษฎีของการฟ้ืนฟูพบวา่ กรณศีกึษา 

4 กรณี เมือ่วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ

การวิเคราะห์การแบ่งใช้พืน้ที่และการวิเคราะห์

ลักษณะพืน้ที่กิจกรรมบำาบัด ให้ความสำาคัญกับ 

แนวคดิในการใชก้ารเข้าถึงธรรมชาติและการเบ่ียง

เบนความสนใจ มีการออกแบบโครงการโดยการ

ใช้ธรรมชาติหรือพืน้ที่สีเขียว ในการออกแบบ

ภายในโครงการ เช่น การสร้างพืน้ที ่สีเขียวที ่

สามารถเข้าถึงได้ภายในโครงการ

7.  ผลการศึกษา

  แนวคิดทีใ่ช้ในการออกแบบโครงการศนูย์

ฟ้ืนฟูผูป้ว่ยโรคมะเร็งดว้ยวธีิการบำาบัดแพทยท์าง

เลือกแบบคอมพลีเมนทารี คือ การออกแบบ

สภาพแวดล้อมของโครงการ ด้วยแนวคิดจาก

ทฤษฎีการฟืน้ฟู ร่วมกับการวิเคราะห์กรณีศึกษา

จำานวน 5 กรณี พบว่า แนวคิดสำาคัญที่ใช้ในการ

ออกแบบพืน้ที ่โครงการคือ การออกแบบให้มี

บรรยากาศเหมือนบ้านและการเลือกใชธ้รรมชาติ 

เพื่อช่วยในการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย สังคม และ

จิตใจ เป็นแนวคิดหลักที ่ใช้ในการออกแบบ

โครงการ 

รูปที่ 10  แนวความคิดการออกแบบโครงการศูนย์ฟื้นฟู

   ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการบำาบัดแพทย์ทาง

   เลือกแบบคอมพลีเมนทารี    

7.1  ลักษณะที่ตั้ง การเข้าถึง

  ลักษณะทีต่ั้งของโครงการ จะต้องสามารถ

เดินทางไปโรงพยาบาลได้โดยสะดวกและการ

เข้าถึงกิจกรรมจะต้องเข้าถึงแต่ละกิจกรรมได้

สะดวก โดยการออกแบบเส้นทางเชื ่อมแต่ละ

กิจกรรม ให้พืน้ที่ในโครงการมีลักษณะน่าดึงดูด

ต่อการเคลือ่นไหว ควรออกแบบให้เกิดการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสายตาและทางสังคมได้ โดยการ

เลือกใช้ธรรมชาติในการดึงดูด พบว่า ลักษณะดัง

กล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของการฟืน้ฟูในเรือ่ง

ของการคุมสถานการณ์และการเข้าถึงธรรมชาติ

และการเบี่ยงเบนความสนใจ

7.2  รูปทรงของอาคาร

  รูปทรงอาคาร จะต้องมีแนวคดิในการออก 

แบบสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะบรรยากาศแบบ

ครอบครัว โดยการออกแบบให้ พืน้ที่มีรูปทรงที่

โอบล้อม เพือ่สร้างบรรยากาศเปรียบเสมือนอยู่

ในบ้านของตนเอง และจะต้องมีการออกแบบ

พืน้ที ่ให้เกิดการส่งเสริม การมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม โดยการออกแบบพืน้ที่ให้เหมาะสำาหรับ
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กลุ่มที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากถ้าพื้นที่มีขนาดใหญ่

เกินไปจะเกิดช่องว่างของการอยู่เพียงลำาพัง และ

ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนในรูปแบบของ

ครอบครัว พบว่า ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ 

ทฤษฎีของการฟ้ืนฟูในเร่ืองของ การสนับสนุนทาง

สังคมและ การคุมสถานการณ์

7.3  การแบ่งใช้พื้นที่

  การแบ่งใชพ้ื้นทีภ่ายในโครงการศนูยฟ้ื์นฟู 

ผูป้ว่ยโรคมะเร็งดว้ยวธีิการบำาบัดแพทยท์างเลือก

แบบคอมพลีเมนทารีจะต้องแบ่งการใช้พืน้ที่เป็น 

2 ส่วน โดยการแบ่งพืน้ที่จะต้องแบ่งให้มีความ

ชัดเจน อาจแบ่งฝั่งหรือการแบ่งโดยการใช้ลำาดับ

ชั้นของอาคาร 

  1) พื้นที่กิจกรรมบำาบัด

  พืน้ที ่กิจกรรมบำาบัด สามารถแบ่งตาม

ลักษณะประเภทการใช้งานของกิจกรรมบำาบัด

แบบกลุ่ม ไดแ้ก่การนวดกดจดุ การออกกำาลัง การ

ใช้สมุนไพร การใช้กลุ่มบำาบัดและ กิจกรรมบำาบัด

แบบส่วนตัว ได้แก่ การฝังเข็ม สมาธิบำาบัด การ

บำาบัดสุขภาพจิต 

  2) พื้นที่สนับสนุน 

  พื้นที่สนับสนุน สามารถแบ่งพื้นที่ในส่วน

นอกเหนือจากพื้นที่กิจกรรมบำาบัด ได้แก่ พืน้ที่

ส่วนบริหาร พื้นที่ห้องน้ำาและพื้นที่สีเขียว 

  ผูท้ีใ่ชง้านในพ้ืนทีส่ามารถเข้าถึงไดส้ะดวก

และผู้ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมที่ใช้ได้ โครง 

การควรมีลกัษณะการใชพ้ื้นที ่ทีม่กีารออกแบบให้

พื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่สำาคัญในการกระจายไป

สูก่ิจกรรมอื่น ๆ และมีการใช้พืน้ที่สีเขียวในการ

เสริม เพื่อสร้างให้พื้นที่มีความน่าสนใจ เป็นการ

ดึงดูดไปสูก่ารเลือกเข้าใช้กิจกรรม โดยสำาหรับ

กิจกรรมพืน้ที่ครอบครัวและกิจกรรมบำาบัดแบบ

กลุ่ม ผูเ้ข้าใชง้านจะต้องสามารถเข้าถึงพ้ืนทีส่เีขียว

ได ้เพ่ือใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบเพ่ือการ

ฟื้นฟู และสำาหรับกิจกรรมบำาบัดแบบส่วนตัวให้มี

ความสัมพันธ์กับพืน้ที่สีเขียว ผ่านทางการมอง

เหน็เพียงอยา่งเดยีว เพ่ือใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของ

การจำากัดการเข้าถึง ซึ่งพบว่าลักษณะต่าง ๆ ดัง

กล่าวนีส้อดคล้องกับทฤษฎีของการฟืน้ฟูในเรือ่ง

ของการสนับสนุนทางสังคม การคุมสถานการณ์  

การออกกำาลังกายและการเคลือ่นไหวและการ

เข้าถึงธรรมชาติและการเบี่ยงเบนความสนใจ 

รูปที่ 11 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่       

 

7.4  ลักษณะพื้นที่กิจกรรมบำาบัด

  ลักษณะพ้ืนทีก่จิกรรมบำาบัด จะต้องมีแนว

ความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมที ่ มี

ลักษณะแบบครอบครัว การสร้างบรรยากาศ

เปรียบเสมือนอยู่ในบ้านของตนเอง แ ละจะต้อง

มีการออกแบบพืน้ที ่ให้เกิดการส่งเสริม การมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการออกแบบพืน้ที่ให้

เหมาะสำาหรับกลุ่มที่มีขนาดเล็ก และมีการเข้าถึง

ธรรมชาติและการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อเบี่ยง

เบนความสนใจไปจากอาการเจ็บปวดที่เกิดขึน้

กับผูป้ว่ย โดยลักษณะกิจกรรมบำาบัดประเภทการ

ใช้กลุม่บำาบัดจะต้องเป็นกิจกรรมที ่ครอบครัว

สามารถที่จะมีส่วนร่วมได ้พบวา่ ลักษณะดงักล่าว
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สอดคล้องกับทฤษฎีของการฟ้ืนฟูในเร่ืองของการ

สนับสนุนทางสังคม การออกกำาลังกายและการ

เคลือ่นไหวและการเข้าถึงธรรมชาติและการเบีย่ง

เบนความสนใจ

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  จากผลการศกึษาทีเ่กิดข้ึน สามารถนำาเอา

ลักษณะกายภาพที ่เกิดจากวิเคราะห์ลักษณะ

กายภาพของทฤษฎีของการฟืน้ฟูในกรณีศึกษา 

มาใช้ในการเสนอแนวทางการออกแบบจัดสรร

พืน้ที่โครงการศูนย์ฟืน้ฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี

การบำาบัดแพทย์ทางเลือกแบบคอมพลีเมนทารี 

ในระดับแผนผัง (schematic) ที่ช่วยในการฟืน้ฟู

ผู้ป่วยโรคมะเร็งจากอาการผลข้างเคียงจากโรค

มะเร็งและการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

เพ่ือชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถดำารงชวีติประจำาวนัไดด้ี
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัชิน้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาสภาพปัจจบัุนของวงการศิลปะและพ้ืนทีส่ำาคัญทีเ่ก่ียวข้อง

ในจงัหวดัเชยีงราย ศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการออกแบบและบริหารจดัการหอศิลป์ร่วมสมัย

ชุมชน สรุปแนวทางออกแบบและบริหารจัดการหอศิลป์รว่มสมัยชุมชน และนำาเสนอแนวทางการ

ออกแบบ รวมถึงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่า จังหวัดเชียงรายมี

ศักยภาพในการพัฒนาวงการศิลปะ ร้อยละ 84 กลุ่มประชาชนให้ความสนใจ และร้อยละ 49 เข้าชม

เพราะต้องการพักผอ่นหยอ่นใจ และเทศบาลนครเชยีงรายพรอ้มสนบัสนนุโครงการทีจ่ะเกดิข้ึน จากการ

สำารวจ ประเมินพ้ืนท่ีต้ังโครงการสวนตุงและโคมเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มีความเหมาะสม 

เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นพ้ืนที่ประวติัศาสตร์ มีสวนพกัผอ่น เป็นศนูยก์ลางของชมุชน มกีจิกรรมทาง

วฒันธรรม และการทอ่งเทีย่วต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี โดยแนวทางการออกแบบนัน้แบ่งพ้ืนทีใ่ช้งานออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงผลงาน พื้นที่บริการ และพื้นที่กิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน

Abstract 

 The objectives of the study were to investigate current state of the art circles, important 

art places in Chiang Rai, design guidelines and management of contemporary art museums 

that are suitable for community and offer some efficacy design guidelines and management. 

Presents design guidelines and potential management. From the research, it was found that 

Chiang Rai had the potential to develop art circles. 84 percent of public are interest in art and 

49 percent of them are interest because they want to rest and Chiang Rai municipality are 

support this projects. 

 From the survey research, Chiang Rai Toong and Khom Garden in Celebration of the 

75th Birthday of King Rama IX is appropriate because the area is a historical garden into a 
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community center, Cultural activities and tourism throughout the year. The design guidelines 

are divided into three area: the area use Exhibition Area, Service Area and appropriate activities 

with the Community Area.

  

คำาสำาคัญ (Keywords): คุณค่างานศิลปะ (Value of Artworks), หอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน (Contemporary 

Art Museum for Community), พื้นที่กิจกรรมชุมชน (Community Public Space)

1. บทนำา

  งานศลิปะและหอศลิป์รว่มสมัยในปัจจบัุน

ไดรั้บความนิยมและขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนในสังคม

ไทย ซึง่กลุม่ศิลปินจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญ จึงรวมตัวเรียกร้องพืน้ที่จัดแสดง

ผลงานจากทางหน่วยงานภาครัฐ และได้รับการ

สนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ   อาทิ โครงการ 13 

บ้านศิลปิน และโครงการ 100 ศิลปินเมือง

เชียงราย แต่โครงการดังกล่าวไม่สามารถพัฒนา

ศักยภาพของศิลปินเชียงรายให้เป็นที่ยอมรับใน

สังคมได้ สาเหตุสำาคัญของปัญหาประการหนึง่ 

คือ ประชาชนในพืน้ที ่ไม่เห็นถึงความสำาคัญ

งานศิลปะและตระหนักถึงคุณค่าที่มีในพืน้ที่ ซึง่

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการ

หอศิลป์ร่วมสมัยที่เหมาะสมกับชุมชน จะเป็นวิธี

หนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

2. ความสำาคัญของงานศิลปะ พืน้ท่ีศิลปะ และ

 การพัฒนาชุมชน 

2.1  หน้าที่ของศิลปะในสังคม

  มนุษย์ไม่ได้มองศิลปะเป็นเพียงภาพวาด

ที่แสดงออกทางอารมณ์หรือความรูส้ึก เพราะ

ศิลปะถูกถ่ายทอดออกมาแทนคำาพูดก่อนจะ

กลายเป็นภาษาหรือตัวอกัษร ศลิปะเป็นเคร่ืองมือ

อยา่งหน่ึงในระบบการส่ือสารของมนุษย ์ไม่วา่จะ

เป็นภาพนิ่ง สัญลักษณ์ แสงสี จังหวะดนตรี หรือ

การเต้นรำา ซ่ึงสามารถพบไดใ้นทกุพ้ืนที ่เชน่ พ้ืนที่

ทางการเมืองการปกครอง พืน้ที ่การอยู่อาศัย 

พ้ืนทีท่างธุรกิจ เป็นต้น ดงัน้ันศลิปะในยคุปัจจบัุน 

ยังคงทำาหน้าที่ สือ่สารความคิด ความเชื่อ และ

ความเป็นไปของคนในสังคม (วิสาข์ สอตระกูล, 

2556)       

  เมือ่มองกลับมายังศิลปะในประเทศไทย 

การสือ่สารผ่านงานศิลปะในพืน้ที่ต่าง ๆ ก็มีให้

เห็นอยู่เสมอในสังคม เช่น ภาพวาดฝาผนังแสดง

ถึงเร่ืองราวคำาสอน ทางพระพุทธศาสนา ภาพถ่าย

เพ่ือบันทกึเร่ืองราวชวีติ การใชสั้ญลักษณข์องกลุ่ม

ความคดิเหน็ทางการเมือง เป็นต้น  เกิดเป็นความ

เข้าใจในคำาสอนของพระพุทธศาสนา หรือการ

แสดงออกทางความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่ต้อง

อธิบาย แม้ว่ามุมมองของสังคมไทยกับศิลปะยัง

เป็นเพียงความสวยงามของผลงานทีถ่กูถ่ายทอด

ออกมาเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพืน้ที่ชนบท 

หรือต่างจังหวัดที่ยังไม่เห็นความสำาคัญ ศิลปะจึง

เป็นเพียงเครือ่งมือในการแสวงหาประโยชน์

มากกว่าการสื่อสาร 

2.2  แนวความคิดต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

  งานศิลปะและพื้นที่ศิลปะ

  การจัดแสดงผลงานศิลปะในพืน้ที่สีขาว 

ภายในอาคารศิลปะ เป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีใน
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สังคม ทำาให้คนทั่วไปเข้าใจว่าศิลปะมีเพียงแต่ใน

หอ้งจัดแสดง ทัง้ทีจ่ริงแล้วศลิปะน้ันอยูร่อบตัวเรา  

ดังนัน้เมือ่สังคมตีความหมายของพืน้ที่ศิลปะใน

รูปแบบอืน่ ชอ่งวา่งของสังคมกับศลิปะยอ่มลดลง

ตามมา เชน่ โครงการครีเอทฟีสเปซเซส (Creative 

Spaces) จัดข ึน้โดยหน ่วยงานภาคร ัฐของ

ออสเตรเลีย ร่วมกับองคก์รเอกชนอาร์ต วกิตอเรีย 

(Art Victoria) มีแนวคิดในการบริหารจัดการที่ว่าง

ภายในอาคารต่าง ๆ ให้กับศิลปินท้องถิน่ได้มี

โอกาสในการแสดงผลงาน และแสดงความคดิเหน็

ผ่านงานศิลปะต่อเมืองของตน ให้คนทั่วไปได้

รับรู้ ความสำาเร็จของโครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง

เพราะศิลปินมีพื้นที่แสดงผลงานให้คนได้เห็น แต่

การเปิดโอกาสให้เจ้าของพืน้ที่ มีบทบาทในการ

ปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่ศิลปิน ทำาให้ได้ประโยชน์ซึ่ง

กันและกัน

  ประเทศไทยการให้ความสำาคัญกับพืน้ที่

ศิลปะ ก็เห็นชัดมากขึน้ในสังคมเช่นกัน ยก

ตัวอยา่ง การบูรณะวดัร่องขุ่น ของศลิปินแหง่ชาติ 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ด้วยการสร้างผล

งานศิลปะบนสถานที่ที่สำาคัญของชุมชนที่ตัวเอง

อยู่อาศัย นอกจากการบูรณะให้แก่ชุมชน ยัง

เป็นการลดช่องว่างระหว่างงานศิลปะกับสังคม

ไทย ที่ศิลปะไม่ได้มีหน้าที่เพียงการสื่อสาร แต่ยัง

ช่วยส่งเสริมรายได้ พัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่

ของชุมชน เหตุการณ์ลักษณะนีท้ำาให้ศิลปินท้อง

ถิ่นตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนมากขึน้ สังเกตได้จากการรวมตัวของกลุม่

ศิลปินเร ียกร ้องขอพืน้ที ่ ในการจัดแสดงงาน 

นโยบาย และโครงการสนับสนุนด้านศิลปะ เพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

2.3   หอศิลป์ร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชน 

  บทบาทของหอศิลป ์ร่วมสม ัยเปร ียบ

เสมือนห้องสมุดทางศิลปะ ทำาหน้าที่ถ่ายทอด

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตของคนในสังคม การที่สังคมมีวัฒนธรรม

เป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างสรรค์ และมีความ

สัมพันธ์กนัระหวา่งศลิปะและวฒันธรรม หอศลิป์

อาจมีการปรับเปลีย่นรูปแบบจากพืน้ฐานเดิม 

การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาตามรูปแบบของ

ศิลปะร่วมสมัย นำาไปสูก่ารสร ้างสรรค์พ ืน้ที ่

กิจกรรม การนำาเสนอเน้ือหา รวมถึงตัวงานสถา ปัตย-

กรรม โดยคงซึง่วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ศิริวัฒน์ แสนเสริม, 2548) 

3. ความต้องการและแรงจูงใจต่อการเข้าใช้

 หอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน

  จากผลสำารวจและวเิคราะหข้์อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่าประชาชนในพืน้ที่เทศบาลนคร

เชียงรายรูจ้ักสถานที่จัดแสดงจากชื่อเสียงของ

ศิลปินและสถานที่ ดังนี้ ร้อยละ 100 ประชาชน

รู้จักวัดร่องขุ่น ของ ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

ร้อยละ 65 รู้จักบ้านดำา ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี และ

ร้อยละ 44 รู้จักโครงการขัวศิลปะ ของกลุ่มศิลปิน

เชียงราย ในขณะที ่ 9 Art Gallery ทีก่่อตัง้มา

ยาวนาน เป็นที่รู้จักเพียง ร้อยละ 7 แสดงให้เห็น

ว่าประชาชนรูจ้ักสถานที่จากบุคคลที่มีชื่อเสียง

และเป็นที ่รูจ้ักในวงกว้าง ทั ้งนีป้ระชาชนเคย

เข้าชมผลงานศิลปะ ร้อยละ 84 มีเหตุผลในการ

เข้าชม ไดแ้ก่ พักผอ่นหยอ่นใจ ร้อยละ 49 อาคาร

สวยงาม ร้อยละ 25 และศึกษางานศิลปะ ร้อยละ 

24 ส่วนประชาชน ร้อยละ 16 ไม่เคยชมผลงาน

ศลิปะ ไม่มคีวามสนใจดา้นผลงานศลิปะถึงร้อยละ 

42.86 แสดงใหเ้หน็ถึงแรงจงูใจหลักของการเข้าชม 

คือ การพักผ่อนหย่อนใจ หรือภาพลักษณ์ภาย 

นอกของอาคาร มากกว่าการศึกษาผลงานศิลปะ

อย่างตั้งใจ ด้านสถาปัตยกรรม ประชาชนมีความ
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ต้องการรูปแบบอาคารโมเดร์ิน เรียบงา่ย เน้นการ

ใช้วัสดุท้องถิน่และพืน้ที่กิจกรรมรอบอาคารที่มี

ความร่มรื่นจากธรรมชาติและสวนสาธารณะ  

 

4. การเลือกพืน้ท่ีต้ังและวิเคราะหลั์กษณะทาง

 กายภาพที่ตั้งโครงการ   

   แนวทางในการออกแบบและบริหาร

จัดการให้ประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้องมีความ

เหมาะสมหลายปัจจัยขึน้อยู่กับบริบท สภาพ

แวดล้อมและความต้องการของโครงการ ดังนัน้

การกำาหนดมาตรฐานแนวทางการออกแบบและ

การบริหารจัดการจึงสรุปในลักษณะของขัน้ตอน

พิจารณา ข้อกำาหนดต่าง ๆ  รวมถึงแนวทางในการ

วิเคราะห์เพือ่เป็นข้อมูลในตอนต่อไป (วิมลสิทธิ ์

หรยางกูร, 2535) 

   

4.1  เกณฑ์การเลือกที่ตั้งโครงการ   

  1) อาคารควรตัง้อยู ่ในพืน้ที ่สำาคัญหรือ

ใจกลางชมุชน มีทำาเลทีม่องเหน็งา่ยสำาหรับบุคคล

ทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา    

  2) ที ่ตัง้โครงการอยู่ในพืน้ที ่สามารถก่อ 

สร้างอาคารทางวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ

ผังเมืองและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่     

  3) การคมนาคมเข้าถึงสะดวก ลักษณะของ

เส้นทางควรเอื้ออำานวยต่อการใช้งาน เช่น สภาพ

ถนนที ่ ไม ่แออัด หร ือทางเดินเท้าที ่มีร่มเงา

ปกคลุม         

  4) ขนาดของพืน้ที่เหมาะสมกับโครงการ 

ไม่แออัดหรือกว้างขวางจนเกินความจำาเป็น 

สามารถรองรับการจัดกิจกรรมหรือการแสดงผล

งานกลางแจ้ง   

  5) ตัง้อยู ่ในสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสม 

ไม่มีปัญหาด้านมลพิษและการควบคุมความ

ปลอดภัย       

  6) สถานที่ตัง้มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมชุมชนเดิมให้ดี

ยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

  จากการสำารวจไดพ้บทำาเลทีต่ั้ง 3 แหง่ตาม

เกณฑ์การเลือก ดังนี้     

  1.สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 

พรรษา    

  2.  พ้ืนท่ีเอกชน (ห้างสรรพสินค้าอภิสแควร์ 

เก่า)   

  3.  พื้นที่เอกชน (ศูนย์บริการนิสสันเก่า) 

  การประเมินเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ พบว่า 

สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ถนน

ธนาลัย มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด มีราย

ละเอียด ดังนี้

  พื้นที่ขนาด 12,500 ตร.ม. หรือ ประมาณ 

8 ไร่ เจ้าของพืน้ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล (อยู่ใน

การดูแลของเทศบาลเมืองเชียงราย) ตามกฎ

กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย 

พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิาร

ผังเมือง พ.ศ. 2518 อยู่ในเขตที่ดินสีเขียว ให้เป็น

ที่ดินประเภทที่โล่งเพือ่นันทนาการและรักษาสิง่

แวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพือ่อยู ่อาศัย

เกษตรกรรม การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  

รูปที่ 1 พื้นที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา
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5. ผลการศึกษา

5.1  แนวความคิดในการออกแบบ 

  จากการศกึษาแนวคดิในการออกแบบและ

แก้ปัญหาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจอร์จปอมปิดู 

ประเทศฝรัง่เศส (Centre Georges Pompidou)

และพิพธิภัณฑศ์ตวรรษที ่21 คะนะซะวะ ประเทศ

ญี่ปุ่น (21st Century Museum of Art: Kanazawa) 

พบว่า แนวความคิดของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

จอร์จปอมปิดู ตีความหมายของการให้ความ

สำาคัญกับการใช้งานที่เกิดขึน้ในปัจจุบันมากกว่า

มุง่เน้นการจัดเก็บหรือจัดแสดงผลงานทางศิลปะ 

ทำาใหมี้การสร้างพ้ืนทีส่าธารณะหรือลานกิจกรรม

เชื่อมต่อระหวา่งอาคารและชมุชน เพ่ือสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนและงานศิลปะ (Buchanan, 

1993 pp.52-59)      

 ด้านแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ศตวรรษที ่ 21 

คะนะซะวะ ให้ความสำาคัญกับการใช้งานเพือ่

กระตุ้นผู้เข้าชมโดยกำาหนดกรอบการออกแบบ 2 

ประการ คือ

  1) การออกแบบอาคารสัมพันธ์กับโปรแกรม 

ซึ่งคือเนื้อหาของงานศิลปะและกิจกรรมอื่น ๆ

  2)  การกระตุ้นผูช้มใหเ้ป็นผูส้ร้างเน้ือหาใน

ระดบัภัณฑารักษ์ดว้ยตนเอง เหมือนคำากล่าวของ 

Joseph Beuys ศิลปินเยอรมัน ที่ว่า “Everyone 

is an artist” และการสร้างคุณของงานศิลปะจาก

การปฎิสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะสมัยใหม่ตะวนัตก

และท้องถิ่น (ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์, 2554)

  แนวคิดทั้งสองสอดคล้องกับบทบาทของ

หอศิลป์ร่วมสมัยในการพัฒนาชุมชนและผล

สำารวจวิเคราะห์จากกลุม่ตัวอย่าง ที่ประชาชนมี

แนวโน้มให้ความสนใจไปในทิศทางที่สามารถใช้

แนวความคิดดังกล่าวได้ แสดงให้เห็นถึงการ

ออกแบบโดยเน้นกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ เป็นทาง

เลือกหนึง่ที่สามารถกระตุน้ให้ประชาชนหันมา

สนใจโครงการหอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน และสร้าง

ความคุ้นเคยระหวา่งประชาชนกับงานศิลปะ ผา่น

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

5.2  รูปแบบการใช้งานพื้นที่กิจกรรม

  ควรริเร่ิมจากความต้องการของประชาชน 

เพ่ือสร้างแรงจงูใจต่อการเข้าชมและใชง้านภายใน

โครงการ โดยไม่ขัดต่อความเชื่อและศิลปวัฒน-

ธรรมของชมุชน เชน่ ภายในพ้ืนทีส่วนตุงและโคม

เฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ซึง่เป็นสถานที่ใจ 

กลางชมุชนประกอบไปดว้ยอาคารอนุรกัษ์ 2 หลัง

และต้นไม้ขนาดใหญ่ การออกแบบพืน้ที่ควรให้

ความสำาคัญกับการสร้างกิจกรรมร่วมกับอาคาร

อนุรกัษ์เดมิและหลีกเล่ียงการตัดทำาลายต้นไม้ทีม่ี

อยูใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุ เพ่ืออนุรกัษ์ธรรมชาติและไม่ให้

เกิดการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มมากจน

ประชาชนเกิดความรูส้ ึกแปลกแยกกับสถานที่ 

เป็นต้น 

5.3  แนวทางการออกแบบอาคารหอศิลป์

  ร่วมสมัยชุมชน

  การออกแบบอาคารควรมาจากความ

ต้องการของประชาชน เช่นเดยีวกับการออกแบบ

พื้นที่กิจกรรม ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ประชาชน

เข ้าชมผลงานศิลปะ เพราะอาคารสวยงาม 

ร้อยละ 25 แสดงใหเ้หน็ถึงความสำาคญัของอาคาร 

ดังเช่น วัดร่องขุน่ที่มีการผสมผสานระหว่างงาน

ศลิปะและสถาปัตยกรรมเข้าดว้ยกัน เป็นตัวอยา่ง

หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง การใช้อาคารดึงดูดให้ผู้คน

รู้จักและสนใจเข้าชม 

5.4  แนวทางการบริหารจัดการ 

  จากการศึกษา พบวา่ โครงสร้างการบริหาร

จัดการในปัจจบัุนของสภาการพิพธิภัณฑแ์หง่ชาติ  
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(ICOM: International Council of Museum) ต้อง

ประกอบไปดว้ย ฝา่ยบริหาร ฝา่ยภัณฑารักษ์ และ

ฝ่ายดำาเนินการ (ICOM, 2004) เพื่อให้การบริหาร

โครงการเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม ชว่ยให้

โครงการประสบความสำาเร็จไดใ้นระยะยาว เบ้ือง

ต้นได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการโดยเป็น

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ท้องถิ่น ดังนี้     

  1) การบริหารโครงการแบ่งเป็นภาครัฐ 

ร้อยละ 60 เพือ่มีส่วนร่วมจากทางกระทรวง

วัฒนธรรมในการบริหารและส่งเสริมรายได้ ส่วน

ภาคเอกชน องคก์รทอ้งถ่ิน ร้อยละ 40 เพ่ือกระตุ้น

การดำาเนินการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี

ความรู้เฉพาะทาง สามารถดูแลโครงการได้อย่าง

ใกล้ชิดให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 

(นตวัน ชื่นชม, 2549)    

  2) จากกรณีของโครงการขัวศิลปะ พบว่า

โครงการจำาเป็นต้องมีนักบริหารมืออาชีพ เพือ่

ดำาเนินโครงการให้มีผลกำาไร และสามารถอยูไ่ด้

ด้วยตัวเองต่อเนื่องยาวนาน    

  3)  มีบคุลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะดา้น

คอยสนับสนุน     

  4)  เปิดโอกาศใหนั้กเรียน นักศกึษา ศลิปิน

รุ่นใหม่ ศลิปินต่างประเทศในการจดัแสดงผลงาน

ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลงาน โดยบุคลากรที่

มีประสบการณ์     

  5)  จัดกิจกรรมด้านศิลปะต่อเนื่อง ให้เป็น

ที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น    

  6) จากการศึกษากรณีขัวศิลปะ ควรจัด

กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวยีน

กิจกรรมใหมี้ความหลากหลายและไม่จำาเจ กระตุ้น

ให้สังคมรับรู้และหันมาสนใจผลงานศิลปะ

 

6. บทสรุป

  จากการศึกษาพบว่า จังหวัดเชียงรายมี

ศักยภาพในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยแห่ง

หน่ึงในประเทศไทย อดุมดว้ยทรัพยากรบุคคลทาง

ด้านศิลปะ มีหน่วยงาน องค์กร และประชาชน

คอยให้การสนับสนุน จากกลุม่ตัวอย่างพบว่า 

ประชาชนมีแรงจูงใจในการเข้าชมงานศิลปะ มา

จากการพักผ่อนหย่อนใจ และภาพลักษณ์ภาย 

นอกของอาคาร แสดงให้เห็นว่าแท้จร ิงแล้ว

ประชาชนยังไม่ได้ให้ความสำาคัญกับงานศิลปะ 

แต่กไ็ม่ไดปิ้ดก้ันทีจ่ะเรียนรู้ ซ่ึงหอศิลป์รว่มสมัยใน

ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และสัมพันธ์กับชุมชนที่แวดล้อม ด้านสถาปัตย-

กรรม พบว่า ประชาชนมีความต้องการรูปแบบ

อาคารโมเดิร์น เรียบง่าย เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น 

เพื่อเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 

  ผลการศึกษาดังกล่าวนำาไปสูก่ารพัฒนา

แนวทางการออกแบบหอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน

ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน สามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประชาชนและงานศลิปะร่วมสมัยเข้าดว้ยกัน เพ่ือ

นำาเสนอเป็นแนวทางการออกแบบและบริหาร

จัดการหอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน กรณีศึกษา: 

เทศบาลนครเชียงราย
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัแนวรูปแบบอาคารศนูยร์าชการ: กรณกีารออกแบบศนูยร์าชการแหง่ใหม่ จงัหวดัสระบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้งานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัด เพื่อใช้ในการออกแบบ

พืน้ที่ใช้สอยที่รองรับกิจกรรมที่เปลีย่นแปลงไปในปัจจุบัน ศึกษาแนวความคิดที่เกีย่วกับสถาปัตยกรรม

ไทยสมัยใหม่ เพือ่ใช้ในการออกแบบ และออกแบบอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ผู้วิจัย

ศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง และใช้วิธีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการ

เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม จำานวน 800 คน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้า

หมายมีความเห็นสนับสนุนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์กว้างขวางขึ้นตาม

ลักษณะกิจกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปในปัจจบัุน นอกเหนือจากการใหบ้ริการพ้ืนฐานของหน่วยงาน ใหค้วาม

สำาคญัต่อรูปลักษณอ์าคารในเชงิประยกุต์การใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ซ่ึงจะถูกนำาไปใชเ้ป็น

ข้อมูลในการออกแบบอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่

Abstract 

 The Characteristic of a Government Center Building: Designing a New Provincial 

Government Center of Saraburi aimed to study the use of the center and related activities 

in the Government Center in order to design the building to match with the current trend, study 

the ideas relating to modern Thai architecture style used in designing and to design a new 

Provincial Government Center of Saraburi. The researcher collected the data by studying 

related documents, interviewing stakeholders and using questionnaires as research instruments.  

There were 3 groups of participants consisting of 800 people. The findings revealed that the 

participants’ opinions supported the architectural design which would help facilitate the usage 

more than the basic service of the offices, placed more importance on the building appearance 
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in applying modern Thai architecture style.  This led to designing a new Provincial Government 

Center of Saraburi.

  

คำาสำาคัญ (Keywords): ศูนย์ราชการจังหวัด (Provincial Government Center), กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปัจจุบัน (Current Change), สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Architecture)

1. บทนำา

   ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน

ประสบปัญหาแออัด เนือ่งจากสภาพพืน้ที่จำากัด 

ทำาให้จังหวัดมีโครงการจัดตัง้ศูนย์ราชการจังหวัด

แห่งใหม่ โดยรูปแบบเบือ้งต้นของศูนย์ราชการ

จังหวัดในปัจจุบันยังเป็นรูปแบบของสถาปัตย-

กรรมไทยประยุกต์ ที่เป็นแบบแปลนมาตรฐานที่

ออกแบบจากส่วนกลางและแต่ละจงัหวดัจะนำาไป

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันมี

การเปลีย่นแปลงทั้งความต้องการใช้พืน้ที่ใช้สอย

ที ่เพิม่มากขึน้ทั ้งส่วนที ่เกีย่วข้องกับการติดต่อ

ราชการ กิจกรรมตามเทศกาล หรือการจัดงาน

ต่าง ๆ ศูนย์ราชการจังหวัดจากที่เคยเป็นพืน้ที่

ทำาการของจงัหวดัสำาหรับติดต่องานราชการ มีการ

ใช้พืน้ที่สาธารณะบางส่วนของศูนย์ราชการเป็น

พ้ืนทีท่ีป่ระชาชนเข้ามาใชง้านมากข้ึน การเดนิทาง

มาติดต่อราชการ สามารถมีพืน้ที่ให้รอระหว่าง

การดำาเนินงานด้านเอกสาร 

  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า กิจกรรม

เหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของประโยชน์ใช้สอยศูนย์

ราชการจังหวัด เป็นอีกปัจจัยในการนำามาออกแบบ 

ที่ทำาให้ได้แนวรูปแบบอาคารศูนย์ราชการจังหวัด

ทีเ่กิดการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร

ราชการในปัจจุบันให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม 

ที่มีความสำาคัญเป็นพื้นที่บริการประชาชนและ

สำานักงานราชการของจังหวัด เป็นโอกาสในการ

สร้างข้อเสนอแนวรูปแบบอาคารศูนย์ราชการที่

เข้ากับบริบทสังคมสมัยใหม่ในปัจจบัุน จงึเหน็ควร

ที่ต้องทำาการศึกษารูปแบบของพืน้ที่ใช้สอยของ

กิจกรรมต่าง ๆ และแนวความคิดที ่เกีย่วกับ

สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ เพือ่นำาไปสูก่ารนำา

เสนอแนวรูปแบบอาคารศูนย์ราชการ: กรณีการ

ออกแบบศูนย์ราชการแห่งใหม่ จังหวัดสระบุรี

2. เนื้อความหลัก 

2.1 วัตถุประสงค์ในงานวิจัย

  1)  ศึกษาการใช้งานและกิจกรรมที่เกิดขึน้

ในศูนย์ราชการจังหวัด เพือ่ใช้ในการออกแบบ

พ้ืนทีใ่ช้สอยทีร่องรับกิจกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปใน

ปัจจุบัน

  2)  ศกึษาแนวความคดิทีเ่ก่ียวกับสถาปัตย-

กรรมไทยสมัยใหม่ เพ่ือใชใ้นการออกแบบอาคาร

ศูนย์ราชการจังหวัด

  3)  ศึกษาการออกแบบอาคารศูนยร์าชการ

จังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ บนพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มในการ

พัฒนาเป็นศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในอนาคต

2.2 ขอบเขตงานวิจัย

2.2.1  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

  การศึกษาปัจจัยด้านกิจกรรมและพืน้ที ่

ใช้สอยภายในศูนย์ราชการจังหวัดที่เปลีย่นแปลง

ไปในปัจจุบัน และการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยว

กับสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ เพือ่ใช้ในการ
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พัฒนา สร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย

สมัยใหม่ เพือ่นำาเสนอการออกแบบอาคารศูนย์

ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่   

                            

2.2.2  ขอบเขตทางด้านพื้นที่   

   ขอบเขตดา้นพ้ืนทีข่องกลุ่มประชากรที่

ศึกษา คือ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเขตที่กลุ่ม

ประชากรอาศยัอยู ่ทัง้ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

และพื้นที่นอกเขตตัวเมืองสระบุรี ทั้ง 13 อำาเภอ 

      

2.2.3  ขอบเขตด้านประชากร   

  งานวิจัยน้ีกำาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 

3 กลุม่ คือ 1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 2) ข้าราชการและเจ้า

หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาใช้งานศูนย์

ราชการจังหวัดสระบุรี ซึง่ไม่ได้ประจำาอยู่ในศูนย์

ราชการจงัหวดัสระบุร ี3) ประชาชนจงัหวดัสระบุรี

2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

  2.3.1 การใช้งานและสภาพปัจจุบันของ

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี มีความแออัดในตัว

เมืองสระบุรี เนือ่งจากมีปริมาณรถมาก จำานวน

ประชากรทีม่ากข้ึน มีองคก์รของหน่วยงานรัฐเพ่ิม

มากขึน้ จึงจำาเป็นที ่จะต้องย้ายศูนย์ราชการ

จงัหวดั โดยจงัหวดัสระบุรอียูใ่นแผนนโยบายการ

ก่อสร้างศนูยร์าชแหง่ใหม่ (ส่วนนโยบายและแผน

รวม สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, มิถนุายน 

2555)

  2.3.2 แนวคดิและทศิทางในการออกแบบ

ศนูยร์าชการระดบัจังหวดัในปัจจุบัน ศนูยร์าชการ

จังหวัดสระบุรีในปัจจุบันมีพืน้ที่ที่ประชาชนเข้า

มาติดต่อราชการซึง่ไม่มีพืน้ที ่พักคอยสำาหรับ

สำานักงานต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่การจัดประชุมของ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมีพืน้ที่สำาหรับการใช้

ประโยชน์ โดยไม่เกีย่วข้องกับการติดต่อราชการ 

ประกอบดว้ย พ้ืนทีส่ำาหรับจดังานนิทรรศการ และ

งานเทศกาล แต่ใช้แบบแปลนของศูนย์ราชการ

จังหวัดทั ่วไปซึง่ไม่รอบรับกับกิจกรรมดังกล่าว 

และยังคงมีรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ที่ใช้มาเป็นเวลานาน    

  2.3.3  รูปแบบพ้ืนทีก่ารใชง้านของกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 

แบบแปลนของศูนย์ราชการจังหวัดทั ่วไปใน

ปัจจุบันจะมีการออกแบบพืน้ที ่ใช้งานที ่มีการ

วางผังแบบสีเ่หลีย่มผืนผ้าที ่เหมือนมีอาคารสี ่

หลังเรียงต่อกัน ตรงกลางมีสนามหน้าเป็นลาน

อเนกประสงค์ ห้องสำานักงานต่าง ๆ เรียงกันไป

ตามความยาวของอาคารและมีระเบียงโล่งด้าน

หน้าเป็นตัวเชื่อม ซึง่การใช้พืน้ที่ในบริเวณศูนย์

ราชการจังหวัดเพือ่จัดกิจกรรมและงานเทศกาล

เกิดขึ้น เฉลี่ยปีละ 20 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลา

ตั้งแต่ 3, 5 และ 7 วัน (สำานักงานจังหวัดสระบุรี, 

สัมภาษณ์, สิงหาคม 2556) ลักษณะการใช้สอย

พื้นที่มี 5 ลักษณะ คือ (1) เวที/ จัดการแสดง และ

กิจกรรม (2) พืน้ที่กองอำานวยการ (3) พืน้ที่จัด

นิทรรศการและเพือ่จัดหารายได้ในกรณีการจัด

งานกาชาด เช่น การออกร้านนาวากาชาดพาโชค

(4) พ้ืนทีจ่ำาหน่ายสินค้าช่ัวคราวของร้านค้าบริเวณ

ถนนและลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการ

จงัหวดั (เต้นท/์บูธ ติดแอร์) และ (5) พ้ืนทีส่วนสนุก

  2.3.4 แนวความคดิทีเ่ก่ียวกับรูปแบบพ้ืนที่

การใช้งานของกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ราชการ

จังหวัด ประกอบด้วยรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ

และพืน้ที่เป็นลานโล่ง ทางเดินที่รองรับผู้ใช้งาน

จำานวนมาก พืน้ที่ใช้สอยของสำานักงานจากการ

สำารวจการใช้งาน ปัญหา และความต้องการของ

ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบุรใีนปัจจบัุน รวมทัง้พ้ืนที่

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่
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ที่ทางจังหวัดพิจารณาการใช้พืน้ที่อยู่ในปัจจุบัน 

(จังหวัดสระบุรี, ตุลาคม 2556)

  2.3.5 แนวความคิดที่เกีย่วกับสถาปัตย-

กรรมไทยสมัยใหม่ เป็นการศกึษาแนวคดิเก่ียวกับ

การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม

ไทยสมัยใหม่ ของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดให้

เข้ากับบริบทสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน

2.4  ระเบียบวิธีวิจัย

  ผูว้จิยัรวบรวมข้อมูลโดยศกึษาจากเอกสาร 

สำารวจ สัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้องกับการใช้งานพืน้ที่

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน และใช้วิธี

การแจกแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1)  ศึกษาด้านพืน้ที ่เพือ่รองรับกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ในปัจจุบัน

  2)  ศึกษาด้านแนวคิดที่เกีย่วกับสถาปัตย-

กรรมไทยสมัยใหม่ สำาหรับอาคารศูนย์ราชการ

จังหวัด

  3)  แจกแบบสอบถามซึง่กลุม่เป้าหมาย

มีจำานวน 800 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ข้าราชการในศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จำานวน 

200 คน ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มา

ใช้งานศูนย์ราชการจังหวัด จำานวน 200 คน และ

ประชาชนทั่วไป จำานวน 400 คน ซึง่สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ การหาค่า

เฉลีย่ และการหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่

เปรียบเทียบค่าน้ำาหนักและจัดลำาดับ

  4)  วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาด้าน

แนวคิดในการออกแบบ รูปแบบสถาปัตยกรรม 

ลักษณะการใชง้านของอาคาร แนวคดิในการสร้าง

พืน้ที ่ใช้งาน การเข้าถึงอาคาร รูปแบบพืน้ที ่

สาธารณะกับกิจกรรมที่เกิดขึน้นำามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ รวมถึงแนวรูปแบบอาคารที่พัฒนา

จากแนวความคิดที่เกีย่วกับสถาปัตยกรรมไทย

สมัยใหม่

3.  วิเคราะห์ผลการศึกษา

  จากการศึกษาและเก ็บข ้อมูลในงานวิจัย 

สามารถจำาแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 

ส่วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  การวิ เคราะห์ข้อมูลการใช้งานและ

  กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัด 

  เพ่ือใชใ้นการออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีรอง

  รับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

  จากการศึกษาพบว่า ความเห็นจากกลุม่

ตัวอย่างยืนยันผลการศึกษาว่า ศูนย์ราชการจังหวัด 

สระบุรีในปัจจุบันประสบปัญหาแออัด มีพืน้ที่

สำาหรับส่วนราชการใช้ประโยชน์ไม่เพียงพอ และ

มีกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการใช้พืน้ที่ศูนย์ราชการ

จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน คือ ลักษณะ

เฉพาะของโครงการ พ้ืนทีใ่ชส้อยชัน้ล่างส่วนใหญ่

มีหน่วยงานราชการ 4 สำานักงาน ไดแ้ก่ สำานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด สำานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด สำานักงานคลัง

จังหวัด สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพราะ

การปฏิบัติงานของหน่วยราชการดังกล่าว มีทั้ง

งานสำานักงานและการลงพ้ืนทีภ่าคสนาม และเป็น

สำานักงานที ่มีประชาชนเข้ามาติดต่องานเป็น

ประจำาทุกวัน รวมท้ังมีหลายหน่วยงานท่ีมีการจัด 

ประชมุผูร้บับริการทีเ่ก่ียวข้องมากข้ึน ชัน้อืน่ ๆ  มี

หน่วยงานราชการ 7–8 สำานักงาน และมีห้อง

ประชุมทุกชั้น ความจุเฉลี่ย 40–50 คน ชั้นบนสุด

เป็นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และห้องประชุม

ใหญ่ ความจุ 200–250 คน 

  พืน้ที ่ ใช้สอยเบือ้งต ้นส ำาหร ับวางแผน

ออกแบบศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ 
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14,915 ตร.ม. และพืน้ที่ใช้สอยเพิม่เติมสำาหรับ

รองรับการจัดงานมีความต้องการพืน้ที ่ขัน้ต่ ำา 

1,950 ตารางเมตร และความต้องการพ้ืนทีส่ำาหรับ

งานขนาดใหญ่ 3,300 ตารางเมตร รวมทั้งควรมี

พื้นที่สำาหรับจอดรถ 1,934 ตร.ม. พืน้ที่สำาหรับ

ศนูยร์าชการจงัหวดัสระบุรแีหง่ใหม่อยูบ่ริเวณเขา

ตะกร้า ถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลเมือง ที่ดิน

เนื้อที่ 70 ไร่ โดยเบื้องต้นอาคารศูนย์ราชการจะ

อยู ่ในบริเวณตรงกลางระหว่าง อาคารส่วน

ราชการอ่ืน ๆ  ซ่ึงตรงกับทางเข้าจากถนนมิตรภาพ 

(จังหวัดสระบุรี, ตุลาคม 2556)

 

รูปที่ 1  พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่

   (ที่มา: จังหวัดสระบุรี, 2556)

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนว

  ความคดิที ่เกี ่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย

  สมัยใหม่ เพื่อใช้ในการออกแบบอาคาร

  ศูนย์ราชการจังหวัด

  จากการศึกษาพบว่า การวิวัฒนาการหรือ

การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งตามสภาพการณ์ของ

บริบทสังคม กิจกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปในปัจจบัุน 

จะช่วยผลักดันให้งานสถาปัตยกรรมไทยสมัย

ใหม่มีการพัฒนา ซ่ึงไม่ควรเป็นกระบวนการคดิใน

ลักษณะตัง้ใจให้งานสถาปัตยกรรมมีลักษณะ

อยา่งไร แต่มาจากปัจจยัของรูปแบบการใชง้านใน

ปัจจุบันของแต่ละท้องถิน่ว่าเป็นอย่างไร เพือ่ไม่

ให้ความเป็นท้องถิน่ของแต่ละภูมิภาคเลือนหาย

ไป (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2539)

3.3  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 

3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ความต้องการรูปแบบพื้นที่การ

ใช้งาน ได้แก่ พื้นที่พักคอย ทางเข้าออก ทางเดิน 

พืน้ที่การจัดประชุม สำานักงาน และการใช้พืน้ที่

เพือ่จัดงานในศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่ สรุป

ได้ว่า กลุม่ตัวอย่างมีความต้องการรูปแบบพืน้ที่

การใช้งานในภาพรวมระดับมาก โดยกลุม่ข้า-

ราชการมีความต้องการรูปแบบพื้นที่การใช้งานที่

มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด 3 ข้อ คือ 

ห้องประชุมที่มีหลายห้องและหลายขนาด ห้อง

ประชุมที่สามารถปรับเปลีย่นเป็นพืน้ที ่ใช้สอย

อยา่งอืน่ได ้และทางเข้าออกของอาคารทีเ่ชือ่มต่อ

กับพืน้ที่จอดรถมีขนาดใหญ่เพือ่รองรับผู้ใช้งาน

จำานวนมาก ตามลำาดับ

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบพื้นที่

การใช้งานที ่สามารถใช้ประโยชน์หลายวัตถุ- 

ประสงค์ร่วมกัน ได้แก่ พืน้ที่พักคอยและพืน้ที่

สำาหรับจัดงาน ห้องอเนกประสงค์ ประตูบานพับ

ที่สามารถเปิดรับวิวภายนอกอาคาร พืน้ชั้นลอย 

และพ้ืนทีอ่เนกประสงคส์ำาหรับการจดังาน สรุปได้

วา่ กลุ่มตัวอยา่งมีความต้องการรูปแบบพ้ืนทีก่าร

ใช้งานที่สามารถใช้ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์

ร่วมกันไดใ้นภาพรวม ระดบั มาก โดยมีคา่คะแนน

เฉลี่ยรายข้อ อยู่ในระดับ มากทั้งหมด

  ส่วนที ่3 ความคิดเหน็ทีมี่ตอ่สถาปัตยกรรม

ไทยสมัยใหม่ในการกำาหนดรูปแบบอาคารศูนย์
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ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ได้แก่ รูปแบบ

อาคารชั ้นล่าง ลักษณะเสาลอย พืน้ที ่บริการ

ประชาชน ห้องที่สามารถเปิดให้เห็นวิวภายนอก

อาคาร การนำาแสงสว่างเข้ามาใช้ภายในอาคาร 

รูปแบบหลังคาทรงไทย รูปแบบหลังคาทรงสมัย

ใหม่ และพืน้ที่เปิดโล่งภายในอาคาร สรุปได้ว่า 

กลุ่มตัวอยา่งมีความคดิเหน็ทีม่ตีอ่สถาปัตยกรรม

ไทยสมัยใหม่ในการกำาหนดรูปแบบอาคารศูนย์

ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ในภาพรวมระดับ

มาก โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด โดยกลุม่ตัวอย่างของข้าราชการศูนย์

ราชการจังหวัดสระบุรีและข้าราชการที่มาใช้งาน

ใหค้วามสำาคญัต่อการมีพ้ืนทีบ่ริการประชาชนของ

บริเวณชั้นต่าง ๆ ในอาคารศูนย์ราชการในระดับ

สูงสุด และกลุม่ตัวอย่างของประชาชนให้ความ

สำาคัญต่อรูปแบบหลังคาลักษณะทรงจั่วในระดับ

สูงสุด

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำาหนดแนวทางการ

  ออกแบบอาคารศูนย์ราชการจังหวัด

  สระบุรีแห่งใหม่ บนพื้นทีท่ีม่ีแนวโน้มใน

  การพฒันาเป็นศูนย์ราชการจงัหวดัสระบุรี

  ในอนาคต

  แนวทางการออกแบบศนูยร์าชการจงัหวดั

สระบุรแีหง่ใหม่ มีประเดน็สำาคญั 4 ส่วน ดงัต่อไป

นี้

  (1) แนวคิดในการออกแบบ

  ศูนย์ราชการระดับจังหวัดในปัจจุบันเป็น

พืน้ที่บริการประชาชนทั้งการติดต่อราชการและ

ยงัมีกจิกรรมทีน่อกเหนือหน้าทีพ่ื้นฐานของหน่วย

งานราชการ ทีเ่ก่ียวข้องกับพ้ืนทีก่ารใชง้านภายใน

ศูนย์ราชการจังหวัด ซึง่มีกจิกรรมที่เกิดขึน้อย่าง

หลากหลายตามบริบทสังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยน 

แปลงจากเดิม

  (2) รูปแบบพื้นที่การใช้งาน

  ทางเข้าออกอาคารควรมีลกัษณะเป็นพ้ืนที่

โล่งใต้อาคาร ส่วนต้อนรับบริเวณทางเข้าภายใน

อาคารควรเป็นพ้ืนทีโ่ถงกิจกรรมภายในอาคาร ซ่ึง

เป็นพืน้ที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องทั้ง

หลาย

  (3) รูปแบบพ้ืนท่ีการใชง้านท่ีสามารถใช้

ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 

  ควรประยกุต์ใชพ้ื้นทีท่ีส่ามารถใชป้ระโยชน์

ร่วมกันได้ เช่น พื้นที่พักคอยสามารถใช้เป็นพื้นที่

จัดงาน ห้องอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการที่

ประชาชนเข้ามาใชไ้ด ้การเปิดหรือปิดววิภายนอก

อาคารได้ตามการใช้งาน เป็นต้น

  (4)  แนวทางการกำาหนดรูปแบบอาคาร

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่

  ความต้องการดา้นรูปแบบพ้ืนทีก่ารใช้งาน

ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดควรมีการประยุกต์

ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ไม่จำาเป็นต้องคงรูปแบบ

อาคารศูนย์ราชการตามรูปแบบทั่วไปในปัจจุบัน

ที่แสดงถึงส่วนกลาง กลุม่ตัวอย่างมีการยอมรับ

ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ทีส่ร้างข้ึน

ในยุคสมัยปัจจุบันในการนำามาพัฒนารูปแบบ

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดได้

4.  การอภิปรายผลการศึกษาและบทสรุป

  จากผลการศึกษาพบว่า กลุม่เป้าหมายมี

ความเห็นสนับสนุนการออกแบบงานสถาปัตย-

กรรมทีเ่อื้อต่อการใชป้ระโยชน์กวา้งขวางข้ึนนอก

เหนือจากการใหบ้ริการพ้ืนฐานของหน่วยงาน ซ่ึง

รูปแบบทัว่ไปในปัจจุบนัของอาคารศูนย์ราชการ

จังหวัดยังคงมีรูปลักษณ์แบบสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ท่ีมีพืน้ที่ใช้สอยรองรับเพียงสำานักงาน

ต่าง ๆ  โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในศูนย์ราชการจังหวัด 

สระบุรแีละรูปแบบพ้ืนทีก่ารใชง้านทีท่ำาการศกึษา
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น้ัน กลุ่มเป้าหมายใหค้วามสำาคญัต่อรูปแบบพ้ืนที่

การใช้งานของอาคารศูนย์ราชการท่ีรองรับกิจกรรม 

ทีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนั และรูปลักษณอ์าคารสมัยใหม่

จากกรณีศึกษาของสถาปัตยกรรมไทยที่สร้างขึน้

ในยุคปัจจุบัน

  ผลการศึกษาจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยรูปแบบใหม่

สำาหรับอาคารศนูยร์าชการจังหวดัใหเ้ข้ากับบริบท

สังคมในปัจจบัุน เพ่ือนำาเสนอแนวรูปแบบอาคาร

ศูนย์ราชการ: กรณีการออกแบบศูนย์ราชการ

จงัหวดัสระบุรแีหง่ใหม่ บนพ้ืนทีส่ำาหรับการก่อต้ัง

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ในอนาคต
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บทคัดย่อ 

 บทความนีน้ำาเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาพืน้ที่และสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยทำาการศึกษาพืน้ที่บริเวณถนน

แปลงนาม เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ดว้ยการสังเกตและลงสำารวจพ้ืนทีอ่าคารตึกแถวตลอดสอง

ฟากฝั่งริมถนนแปลงนาม และค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพือ่นำามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีและ

กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ถนนแปลงนามมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ

ประตูสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และเป็นถนนที่ทะลุไปถึงถนนเยาวราช ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญทั้ง

กลางวันและกลางคืน ผลที่ได้จากการวิจัยนีส้ามารถนำาเสนอเป็นแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับพืน้ที่นี ้

โดยได้แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 1) คงสภาพเดิม 2) ฟื้นฟูและเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ 3) ก่อสร้างใหม่ 

ซึ่งสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่นี้ได้ในอนาคต

Abstract 

 With an increase of growth rate in tourism, it leads to massive development in urban 

area. This has impacts on some of the cultural landmarks inside that region; for instance, 

‘Plaengnam Street’, one of the areas in Chinatown is affected by the subway extension plan. 

This research aims to introduce a new development scheme to the affected region in the way 

that it would help promote cultural tourism. For the procedure, it begins with surveying the area 

and asking opinions of people. There are three directions for   this development. The first one 

is to sustain its originality. The second one is to renovate and add some new components. The 

last alternative is to entirely re-build. Throughout the research, the potentials of each possible 

option will be discussed.
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คำาสำาคัญ (Keywords): ถนนแปลงนาม (Plaengnam Street), การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 

Tourism), ผลกระทบของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway Constructed Extension Plan)

1. บทนำา

  เนือ่งจากกระแสการพัฒนาเมืองและการ

ปรับปรุงพืน้ที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมีความ

เป็นไปอย่างรวดเร ็ว ไม ่เว้นแม้แต ่เม ืองเก ่า 

“เยาวราช” หรือ “ไชน่าทาวน์” ยา่นการคา้ของคน

ไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกิจการต่อกันมาอย่าง

ยาวนาน เป็นหนึ่งในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนา ซึ่งก็คือ “โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย

สนี้ำาเงนิ” มีการร้ือถอนอาคารเก่าเพ่ือทำาตัวสถานี 

ทำาใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทีม่ากเกินพอด ีและไม่

ได้ตระหนักถึงสภาพบริบทในปัจจุบันที่เป็นย่าน

พาณิชยกรรมเก่าแก่และมีความหนาแน่นสูง 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน เอกลักษณ์ของย่าน

การค้า ตลอดจนลดทอนและทำาลายคุณค่าของ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ แต่คงปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าการเข้ามาของรถไฟฟ้าใต้ดินจะส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จากผลกระทบ

ดังกล่าว การออกแบบและพัฒนาพืน้ที ่และ

สถาปัตยกรรมควรเป็นอยา่งไรทีเ่หมาะสมต่อการ

พัฒนาเมืองควบคู่กับการรักษาคุณค่าของพืน้ที่

ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมได้ในอนาคต โดยทำาการศึกษาพืน้ที่ 

“ถนนแปลงนาม” ซึง่มีศักยภาพสูงเนือ่งจากเป็น

จุดที่ตัง้ของประตูสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและเป็น

ถนนที่เชื่อมต่อกับเยาวราชอีกด้วย 

  โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

  1)  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี การพัฒนาอาคาร

และพื้นที่ที่ควรส่งเสริมการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม

  2)  ศึกษาวิธีการพัฒนาพ้ืนท่ีในย่านอนุรักษ์ 

จากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  3)  สำารวจพืน้ที ่ เชิงบร ิบทบร ิเวณถนน

แปลงนามและพ้ืนทีโ่ดยรอบ กำาหนดแนวทางการ

พัฒนาและปรับปรุง

  4)  นำาเสนอวิธีการออกแบบและพัฒนา

สำาหรับกลุ่มอาคารที่เลือกศึกษา

  5)  สรุปผลวิธีการออกแบบและเสนอแนะ

เป็นแนวทางการพัฒนาพืน้ที ่เพือ่ส่งเสริมการ

อนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.  แนวความคิดด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒน- 

 ธรรมและระบบการท่องเที่ยว

         การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่อง

เที่ยวเพือ่ชมสิง่ที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น 

โบราณสถาน บ้านเรือน โบราณวัตถุ ประเพณี 

วิถีชีวิต ศิลปะทุกแขนง รวมถึงสินค้าพื้นเมือง จัด

ว่าเป็นส่วนหนึง่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้ม

สุวรรณ, 2555: 139-146) เป็นการแสดงถึงความ

เจร ิญรุง่เร ืองที ่พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมและการดำาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละ

ยุคสมัย (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, 2549) 

ทำาใหนั้กทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาหาความรู้ในพ้ืนทีแ่ละ

บริเวณที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 

  องค์ประกอบของการพัฒนาให้แหล่ง

ทอ่งเทีย่วน้ันบรรลุวตัถุประสงค์ของการทอ่งเทีย่ว

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สิง่ดึงดูดใจ 

สิ่งอำานวยความสะดวก และการเข้าถึง (ชยาภรณ์ 

ชื่นรุง่โรจน์, 2537: 21-27) ซึง่พืน้ที่เยาวราชนัน้

ประสบปัญหาด้านการเข้าถึง เนือ่งจากเป็นย่าน 

พาณชิยกรรมขนาดใหญ่ ทัง้ในดา้นการคา้และการ

ท่องเที่ยว ทำาให้มีผู้คนเข้ามาในพืน้ที่มากขึน้ จึง
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ก่อใหเ้กิดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสีน้ำาเงนิส่วน

ต่อขยาย ช่วงหัวลำาโพง-บางแค บริเวณสถานีวัด

มังกรกมลาวาสขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร

ทีต่ดิขัด และส่งเสริมดา้นการทอ่งเทีย่วในอนาคต

3. ปัจจยัท่ีใช้ในการออกแบบและพฒันาพืน้ท่ี

 บริเวณถนนแปลงนาม

  จากการที ่มีการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า

ใตด้ินสายสีน้ำาเงินขึน้บรเิวณริมฝัง่ถนนเจริญกรุง

และไดมี้การสร้างสถานีวดัมังกรกมลาวาสและจดุ

ขึน้ลงของสถานีอยู่บริเวณแยกแปลงนาม ส่งผล

ให้พืน้ที่ถนนแปลงนามมีประโยชน์และศักยภาพ

ในการพัฒนาได้ในอนาคต เพราะเป็นถนนที ่

สามารถเชื ่อมต่อด้วยการเดินเท้าไปยังถนน

เยาวราชได้ ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญทั้ง

ในด้านอาหารการกิน การค้า และการท่องเที่ยว

ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน 

  ถนนแปลงนามอยู่ในพืน้ที ่ทางประวัติ-

ศาสตร์และมีการพัฒนามายาวนาน จึงประกอบ

ไปด้วยอาคารหลากยุคหลายสมัย โดยจากข้อมูล

การสำารวจและจัดทำาฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่า

บนถนนเจริญกรุงตอนบนพบว่า อาคารตึกแถว

บนถนนแปลงนาม มีลกัษณะตรงกับอาคารในยคุ

แรก (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2552: 43-52) คอื เป็น

อาคารตึกแถว 2 ชั้น โครงสร้างผนังรับน้ำาหนัก 

ประดบัลวดลายปูนป้ัน ตามกรอบหน้าต่าง กรอบ

และบานประตูเป็นไม้ แต่ในปัจจุบันอาคารเหล่า

นีม้ีสภาพทรุดโทรมและมีการดัดแปลงต่อเติม 

และจากการประเมินอาคารที่มีคุณค่าทางมรดก

วัฒนธรรมจากกรมศิลปากรได้แบ่งเป็น 4 ระดับ 

คือ Grade 1: national level, Grade 2: regional 

level, Grade 3: provincial level, Grade 4: local 

level (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2552: 43-52) ผลจาก

การประเมินอาคารบนถนนแปลงนามอยูใ่นระดบั

ที่ 4 ซึง่มีคุณค่าน้อยที่สุด และกรมศิลปากรจะ

พิจารณาขึ้นทะเบียนสำาหรับลำาดับที่ 1-3 ซึ่งเป็น

กลุม่อาคารขนาดใหญ่ อาคารราชการ อาคาร

สำาคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของ

ตึกแถวบนถนนแปลงนามหลงเหลืออยู่น้อยมาก

4. ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินบน

 ถนนแปลงนามและพื้นที่ข้างเคียง

  ระบบคมนาคมขนส่งเป็นส่วนช่วยให้การ

ทอ่งเทีย่วประสบความสำาเร็จ แต่เส้นทางรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายเส้นนีม้ีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อ

บริบทของพืน้ที่ เพราะรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมเป็นการทีน่กัทอ่งเทีย่วเข้าไปศกึษาและ

เรียนรู้ภายในพ้ืนทีผ่า่นส่ิงต่าง ๆ  แต่การทีเ่ส้นทาง

รถไฟฟ้าตัดผ่ากลางไชน่าทาวน์บร ิเวณถนน

เจริญกรุง ก่อให้เกิดการเวนคืนพืน้ที่และรือ้ถอน

อาคารบางส่วน ทำาให้กิจกรรมการค้า เอกลักษณ์

ของย่าน และส่งผลด้านการรับรูต้่อแหล่งท่อง

เที่ยว (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, 2549) เช่น 

ย่านการค้าอุปกรณ์ประกอบพิธีแต่งงานของชาว

จนี ร้านคา้ยาสมุนไพรจนี และอาชพีถอนขนหน้า 

นอกจากนีม้ีการรือ้ถอนอาคารตึกแถวเก่าที่ตรง

กับลักษณะอาคารในยุคที่ 2 บริเวณฝั่งถนนเจริญ

กรุงที่สร้างราว พ.ศ. 2450-2480 ด้วย (ยงธนิศร์ 

พิมลเสถียร, 2552: 43-52) ดูรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 อาคารในยุคที่ 2 ที่ถูกรื้อถอน
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5. อาคารตึกแถวถนนแปลงนาม

  ถนนแปลงนาม เป็นผลจากการตัดถนน

เยาวราช เพื่อเปิดพื้นที่รอบนอกของสำาเพ็ง และ

ได้มีการสร้างตึกแถวสองชั้นขึน้สองฝั่งถนนตัง้แต่

สมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อให้ชาวจีนได้เช่าค้าขายและ

อยูอ่าศยั ปัจจบัุนถนนแปลงนามอยูร่ะหวา่งถนน

ผดุงด้าวและซอยอิสรานุภาพ เป็นถนนที่เชื่อม

ระหวา่งถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง ดรููปที ่2 

กิจการการค้าส่วนใหญ่ล้วนมีรากฐานมาจาก

วฒันธรรมจนีทีส่บืทอดต่อกันมา เชน่ เคร่ืองดนตรี

จีน ตะเกียงเจ้าพายุ ยาสมุนไพร รังนก เป็นต้น 

ตลอดความยาวประมาณ 160 เมตร ประกอบ

ดว้ยตึกแถวเก่าสองชัน้ ซ่ึงมีลกัษณะอาคารตรงกับ

อาคารยุคแรก (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2552: 43-

52) ที่ยังคงลักษณะเดิม 44 ห้อง และอีก 22 ห้อง

ไดมี้การต่อเติมและเปล่ียนแปลงรูปร่างหน้าตาผดิ

แปลกไป จากการใช้งานมากกว่า 100 ปี ทำาให้

อาคารมีความทรุดโทรมอย่างมาก และทางผู้อาศัย 

ขาดความรูแ้ละการดูแลรักษาเท่าที่ควร ทำาให้

ลักษณะอาคารและคณุคา่ทางดา้นสถาปัตยกรรม

มีความเส่ือมถอยลงจนเอกลักษณข์องอาคารบาง

ส่วนถูกทำาลายลงไป ดูรูปที่ 3

 

รูปที่ 2 แผนผังพื้นที่ถนนแปลงนามในปัจจุบัน

 

รูปที่ 3 สภาพอาคารบนถนนแปลงนามในปัจจุบัน

6. อภิปรายผลการศึกษา

6.1  วิเคราะห์กายภาพของถนนแปลงนาม

         จากการลงพื้นที่สำารวจและพิจารณาตาม

เกณฑ์ที่กำาหนดพบว่า สภาพแวดล้อมและบริบท

ของถนนแปลงนามมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก 

ทั้งใช้เป็นที่ทิ้งขยะ ที่เก็บรถเข็นขายอาหาร ส่งผล

ใหพ้ื้นทีใ่นบางส่วนมีสภาพเฉอะแฉะ และคบัแคบ

เนื่องจากมีการวางของยื่นล้ำาตามเขตทางเดิน ซึ่ง

ส่งผลเสียต่อทศันียภาพ ดรููปที ่4 จากการรวบรวม

ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์นัน้ได้บ่งบอกว่า ถนน

แปลงนามเป็นแหล่งการค้ายาจีนโบราณที่สำาคัญ

ของไชน่าทาวน์ แต่ผลจากการสำารวจพืน้ที ่ใน

ปัจจบัุน ร้านคา้ยาจนีโบราณคงเหลืออยูเ่พียง 3-4 

คูหา จากทั้งหมด 66 คูหา ซึ่งไม่ได้ส่งผลด้านการ

รับรูค้วามเป็นเอกลักษณ์ของย่านการค้ายาจีน 

เหมือนอย่างย่านการค้าอื่น ๆ ของเยาวราชที่มี

เอกลักษณท์ีแ่สดงออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นทาง

กิจกรรมการค้า
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รูปที่ 4 ลักษณะแหล่งเสื่อมโทรมบนถนนแปลงนาม

6.2  ข้อจำากัดด้านการออกแบบและพัฒนา

         อาคารในพื้นที่ถูกสร้างขึ้นก่อนข้อกำาหนด

ทางกฎหมาย ส่งผลใหอ้าคารมีความไม่เหมาะสม

ต่อการใช้งานในปัจจุบัน ในด้านขนาด พืน้ที ่

ใช้สอย การใช้งานต่าง ๆ  รวมถึงการป้องกันอัคคี

ภัย และเนือ่งจากเป็นพืน้ที ่ต่อเนือ่งจากเกาะ

รัตนโกสินทร์ทำาให้มีการกำาหนดขอบเขตความสูง

ของอาคารซ่ึงพ้ืนทีน่ี้จำากัดหา้มสร้างอาคารสูงเกิน 

16 เมตร จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับ 

พ.ศ. 2556 กำาหนดพื้นที่บริเวณนี้เป็นย่านพาณิช

ยกรรม พ.3 คา่อตัราส่วนพ้ืนทีอ่าคารรวมต่อพ้ืนที่

ดนิ (F.A.R) สูงสุดที ่7 อตัราส่วนพ้ืนทีว่า่งต่อพ้ืนที่

อาคารรวม (O.S.R) ไว้ที่ร้อยละ 4.5 และยังส่งผล

ให้ถนนแปลงนามอยู่ในขอบเขตพืน้ที่ที่อยู่รอบ

สถานีในระยะ 500 เมตร ไดรั้บข้อยกเวน้สามารถ

สร้างและพัฒนาเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีพืน้ที่

เกิน 10,000 ตารางเมตรได้ ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่และ

บริบทโดยรอบที่เป็นชุมชนเก่าแก่ อาจเป็นการ

ทำาลายสภาพเมืองเก่าในอนาคตได้

7.  แนวทางการพฒันาสำาหรับพืน้ท่ีและอาคาร

 บนถนนแปลงนามในอนาคต

         ผลการศกึษาเหน็ไดว้า่ พ้ืนทีถ่นนแปลงนาม

และบริบทโดยรอบมีความเป็นไปได้ที ่จะเกิด

อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงรูปแบบทีเ่ป็นไปไดป้ระกอบ

ดว้ย ทีอ่ยูอ่าศยัรวม สำานักงาน โรงแรม หา้งสรรพ

สินค้า เป็นต้น หากรวบรวมที่ดินได้มากเพียงพอ 

งานวจิยัน้ีจงึเล็งเหน็คณุคา่ของพ้ืนทีเ่มืองเก่า โดย

นำาเสนอแนวทางในการพัฒนาพืน้ที่สำาหรับถนน

แปลงนามเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒน-

ธรรมควบคู่ไปกับการรองรับการเข้ามาของโครง-

การรถไฟฟ้าใต้ดินในอนาคตอันใกล้ รูปแบบหรือ

แนวทางที่มคีวามเป็นไปได้สำาหรับพืน้ที่บริเวณนี ้

สามารนำาเสนอออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) คง

สภาพเดิม 2) การฟื้นฟูสภาพ 3) การก่อสร้างใหม่ 

โดยนำามาพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนของการ

ฟืน้ฟูสภาพและการก่อสร้างใหม่ จำาแนกและ

ทำาการเปรียบเทียบได้ดังนี้

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา

รายละเอียด การฟื้นฟู

สภาพ

การก่อสร้างใหม่

จำานวนคูหา เท่าเดิม ลดลง

ค่า F.A.R สูงสุด เท่าเดิม 7:1

ค่า O.S.R เท่าเดิม ตามข้อกฎหมาย

ระยะร่น - เพิ่มระยะร่น

ความสูง เท่าเดิม ไม่เกิน 16 เมตร

พื้นที่สีเขียว เหมือนเดิม เพิ่มขึ้น

ความหนาแน่น มาก ลดลง

ป้องกันอัคคีภัย          ลำาบาก สะดวก

เอกลักษณ์พื้นที่         ไม่ชัดเจน  ภาพลักษณ์ใหม่

ส่งเสริมท่องเที่ยว       ไม่ชัดเจน  ภาพลักษณ์ใหม่

  1) การฟื้นฟูสภาพ

  ขอ้ดี รักษารูปแบบของอาคาร และวถีิชวีติ

ของผู้คนในพื้นที่ไว้ ซึ่งยังคงคุณค่าทางด้านจิตใจ

และความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 

อาจทำาการเพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ
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  ข้อเสีย อาคารที่มีสภาพทรุดโทรม ความ

ปลอดภัย และประโยชน์ในการใชส้อยของอาคาร

ไม่เอือ้อำานวยในปัจจบัุน อาจทำาการแก้ไขไดเ้พียง

บางส่วน

         2) การก่อสร้างใหม่

  ข้อดี อาคารที ่สร้างจะถูกต้องตามข้อ

กฎหมายและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิ-

ภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับถนนเส้นนี้ 

  ข้อเสีย อาคาร 2 ชั้นโบราณจะถูกรื้อทิ้ง 

วิถีชีวิตและการใช้งานของคนอาจเกิดการเปลี่ยน 

แปลงข้อจำากัดทางกฎหมายบางประการทำาใหเ้กิด

การสูญเสียพื้นที่

  หากพิจารณาจากกายภาพของพืน้ที ่ใน

ปัจจุบันที่มีสภาพทรุดโทรม และคำานึงถึงด้าน

ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และการ

ใช้สอยของผู้ใช้งานเป็นสำาคัญ พืน้ที่บริเวณถนน

แปลงนามควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จึง

ได้ทำาการจำาลองแนวทางในการออกแบบและ

พัฒนาพืน้ที่โดยใช้รูปแบบการก่อสร้างอาคารขึน้

ใหม่ โดยพิจารณาตามข้อจำากัดต่าง ๆ สามารถ

แสดงออกมาได้ดังนี้

 

รูปที่ 5 แผนผังอาคารใหม่บนถนนแปลงนาม

 

รูปท่ี 6 เปรียบเทยีบขนาดอาคารเดมิกับอาคารทีส่ร้างใหม่

         รูปที่ 5 และ 6 แสดงถึงแนวทางการพัฒนา

แบบการก่อสร้างใหม่ จากแบบจำาลองจะเห็นได้

ว่า ปริมาณอาคารมีจำานวนน้อยลงส่งผลให้พื้นที่

มีความหนาแน่นลดลงและมีพืน้ที ่โล่งมากขึน้ 

พรอ้มทัง้เพิม่ปริมาณพืน้ที่สีเขียวให้กับพืน้ที่ได้ 

นอกจากนัน้อาคารรูปแบบใหม่ยังสามารถสร้าง

ได้สูงขึน้จากเดิมที่เป็นเพียงอาคาร 2 ชั้นเป็น

อาคารรูปแบบใหม่ที่สูงไม่เกิน 16 เมตร หรือ

ประมาณ 4-5 ช้ัน (ข้อกฎหมาย) โดยอาคารรูปแบบ 

ใหม่นัน้ต้องมีการออกแบบที่แสดงออกถึงเอก-

ลักษณ์และสร้างบรรยากาศที่สื่อถึงเยาวราช เช่น 

พัฒนาเป็นถนนสายอาหาร (food street) หรือตกแต่ง 

สีสันของถนนด้วยป้ายไฟต่าง ๆ ที่เป็นเสน่ห์ของ

เยาวราช เป็นต้น เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่

ให้กับถนนแปลงนามรวมทั้งเยาวราชด้วย

 

รูปที่ 7 อาหารริมถนนลักษณะเด่นของเยาวราช
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รูปที่ 8 สีสันของป้ายไฟบนถนนเยาวราช

8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

         จากแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนน

แปลงนามทัง้ 3 รูปแบบน้ันมีขอ้ดข้ีอเสียทีแ่ตกต่าง

กัน ซึง่แต่ละแนวทางมีส่วนสำาคัญที ่ส่งผลต่อ

ชมุชนและบริบทโดยรอบของพ้ืนทีเ่ยาวราช แม้วา่

การคงสภาพเดิม หรือฟืน้ฟูสภาพพร้อมทั้งเพิม่

เติมองค์ประกอบต่าง ๆ อาจดูเป็นผลดีมากกว่า 

แต่ควรคำานึงถึงเรือ่งความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

และการป้องกันอคัคภัียดว้ยเชน่กัน เพราะ บริบท

เป็นชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น และแม้ว่าการสร้าง

ใหม่จะชว่ยใหก้ารใชส้อยมีประสิทธิภาพทีด่ยีิง่ข้ึน 

แต่ควรคำานึงถึงกิจการการค้าที่สืบทอดจากรุน่สู่

รุน่มาอย่างยาวนาน คุณค่าทางวัฒนธรรมทำา

อย่างไรให้คงอยู่ หรือสร้างเอกลักษณ์ผ่านการรับ

รู้บนถนนเส้นนี้อย่างไร ซึ่งผู้ที่นำาไปศึกษาต่ออาจ

ต้องพิจารณาในส่วนน้ี โดยการลงพ้ืนทีส่ำารวจเชงิ

ลึก ทำาประชาพิจารณ์ต่อประชาชนโดยรอบไม่

เพียงแต่บนถนนแปลงนาม แต่ครอบคลุมพืน้ที่

เยาวราช และทางภาครฐัควรใหค้วามสนใจเพราะ

หนว่ยงานอนรุกัษ์ไทยส่วนใหญม่กัคุน้เคยกบัการ

อนุรักษ์อดีตที ่ห่างไกล เช่น แหล่งโบราณคดี 

โ บ ร าณสถานที ่ ไม่ มี คนอาศั ย  ซ ึง่ อิ ง กั บ

ประวัติศาสตร์ระดับชาติ ควรให้ความสำาคัญกับ

อดีตใกล้ตัวหรือประวัติศาสตร์ชุมชนที่ยังไม่มี

ทิศทางที่ชัดเจน 
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