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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวทางเก็บข้อมูลอาคารอนุรักษ์ที่มีคุณค่าและเป่ียมไปด้วย

ข้อมูลทางวัฒนธรรม การเก็บรักษาคลังข้อมูลที่เป็นลักษณะของอาคารที่มีอยู่จริงและมีอายุผ่านการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในรปูแบบตา่ง ๆ  ใหค้งอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณพ์รอ้มเชน่เดยีวกบัรปูแบบ

ดั้งเดิมนั้นมีความยุ่งยากและสูญเสียงบประมาณเป็นอย่างมาก แต่ด้วยระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนและ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั้น เป็นไปได้ว่าจะมีศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลและการรับรู้ทาง

กายภาพในเชิงของทัศนภาพ ได้อย่างกระจ่างชัดอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่อง ให้

เกิดการเรียนรู้และเก็บรักษาต่อไปได้อีกด้วย ลักษณะการดำาเนินโครงการวิจัยเน้นการสร้างแบบจำาลอง

ต้นแบบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นและขึ้นทะเบียน

โบราณสถาน โดยผ่านการเก็บข้อมูลจากการรังวัดและรูปถ่าย แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูล นำามาสู่การ

ประเมินจัดทำาแบบจำาลองดิจิตอลที่มีการแยกแยะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เพื่อถ่ายทอดข้อมูล

ผ่านระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซ่ึงได้ถูกนำาไปใช้งานทดสอบผ่านอุปกรณ์

สารสนเทศโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านทางเวปบราวเซอร์และแอปพลีเคชั่นบนมือถือ การพัฒนาระบบ

นี้ยังต้องแก้ปัญหาความไม่เข้ากันของระบบปฏิบัติการ พื้นที่ของข้อมูลเชิงดิจิตอลที่มีขนาดใหญ่ต้อง

ลดทอนรายละเอียดหลายๆ ส่วน และปัญหาของความเร็วระบบเครือข่ายสื่อสารต่อไป

Abstract

 This paper has an objective to present the data preservation of conservation building that 

contains valuable cultural and societal information. The preservation of physical buildings carried 

out in order to retain all the details through the changing environment requires costly financial 

investment. However, with Virtual Museum system and Augmented Reality technology, the real 

world can be merged with virtual world, which means it is possible for both data storage and 

physical awareness in terms of the visual image. Information Technology can be linked to other 
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related information to help learning and preserving of data. This research program focused on 

building a digital model of Khum Chao Burirat (Maha Intra) that is an archaeological site and 

architectural conservation award. The processes used both measurement and photo to identify 

and analyse data which led to the assessment to make digital models with information objects. 

These data were communicated and tested on an equipment installed with VR and AR system; 

that user can access to the knowledge and information by web browser and mobile application. 

The developed system will need to fix conflict of operating system, mega size of digital data, and 

low rate transmit data communication.    

คำาสำาคัญ (Keywords): อาคารอนุรักษ์ (Conservation Building), พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum), 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality), ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

1. ความเป็นมาและปัญหา

 การอนุรักษ์อาคารมีความหมายท่ีหลากหลาย 

โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้

ความหมายของการอนุรักษ์อาคารไว้ว่า “เป็นการ

รักษาให้คงเดิม” (2542, น.1,328)  โดยมีความ

หมายท่ีมีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปล่ียน-

แปลง ซึ่งการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง

วัฒนธรรมคือ การรู้จักรักษามรดกเหล่านั้นไว้

มิให้สูญเสียไปหรือให้อยู่ในสภาพที่คงเดิมเช่น

เดียวกัน การอนุรักษ์เป็นการกระทำาเพื่อเป็นการ

ป้องกันการเสื่อมลง และรวมถึงการยืดอายุทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์อาคาร

นั้นมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแนวคิด

และหลักการการกำาหนดความหมายของบุคคล

นั้น ๆ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับเวลาหรือสถานที่ที่จะ

ต้องอนุรักษ์ แต่ที่น่าสนใจคือ การอนุรักษ์อาคาร

ย่อมแตกต่างกัน เมื่ออาคารที่ได้รับการอนุรักษ์มี

ลักษณะและความสำาคัญต่อพื้นที่แตกต่างกัน

 อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (คุ้มกลางเวียง) เดิมเป็น

ของเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวง

คำาฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 3) สันนิษฐาน

ว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432 – 2436 

ต่อมาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ บุตรชายเจ้า

บุรีรัตน์ มหาอินทร์ ได้รับมรดกเป็นผู้ครอบครอง

อาคารในระหว่างปี พ.ศ. 2437 – 2489 ประมาณ

ปี พ.ศ. 2490 นางบัวผัน นิกรพันธ์ (ทิพย์มณฑล) 

ได้ซื้อต่อจากเจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้า-

น้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) และเป็นมรดกตกทอด

มาจนถึงญาติคนปัจจุบัน คือคุณเรียงพันธ์ ทิพย์-

มณฑล (บุตรีนางบัวผัน และเป็นน้าสาวของ

อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร) และในวันที่ 9 มีนาคม 

พ.ศ. 2544 ตระกูลกิติบุตรและทิพย์มณฑล ได้

มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้กับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้

เป็นที่ทำาการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

ภายใต้การดูแลและดำาเนินงานของคณะสถาปัตย-

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดต้ังศูนย์สถา-

ปัตยกรรมล้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการรวบรวม จับเก็บ จัดแสดง และ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สถา-

ปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางด้าน
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ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ค้นคว้าและ

วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและสถา-

ปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้อง

การให้เป็นอาคารตัวอย่างที่ดำาเนินการแนวทาง

การอนุรักษ์และบูรณะอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการอนุรักษ์ เป็นตัวอย่างการอนุรักษ์ให้แก่

หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและปลุกจิต

สำานึกของประชาชนในท้องถ่ินให้ตระหนักถึงคุณ-

ค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและการอนุ-

รักษ์สถาปัตยกรรม เหนือสิ่งอื่นใดยังคงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีสำาคัญแห่งหน่ึง

ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย แต่ด้วยเหตุปัจจัย

หลายประการการเก็บรักษาคลังข้อมูลที่เป็น

ลักษณะของอาคารท่ีมีอยู่จริงและมีอายุผ่านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ

ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับ

รูปแบบดั้งเดิมนั้นมีความยุ่งยากและสูญเสียงบ

ประมาณเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเทคโนโลยีความ

เป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นไปได้ว่า

จะมีศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลและการรับรู้

ทางกายภาพในเชิงของทัศนภาพ (Visual) ได้อย่าง

กระจ่างชัดอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ให้เกิดการเรียนรู้และเก็บ

รักษาต่อไปได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 งานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะจำาลองอาคารคุ้ม

เจ้าบุรีรัตน์ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์สำาคัญ และ

บริบทโดยรอบให้คงสภาพใกล้เคียงกับความเป็น

จริง เพื่อจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น (เชิงอนุรักษ์) ในรูป-

แบบของการจัดแสดงข้อมูลท้ังนิทรรศการและ

วัตถุอาคาร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอม-

พิวเตอร์ระบบสื่อสาร และอินเตอร์เนต มาสร้าง

สื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน ทั้งแบบเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริม (Augmented reality - AR) 

และ พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum - VM) 

บนแผ่นพับและฐานข้อมูลที่ศูนย์สถาปัตยกรรม

ล้านนาใช้เป็นเครือข่ายกลางในการเผยแพร่บน

เว็ปไซด์ http://www.lanna-arch.net/ เพื่อเชื่อม

โยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาและส่งเสริมด้านการ

อนุรักษ์และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ต่อไป

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 การพัฒนาข้อมูลดิจิตอลเชิงเสมือนของคุ้ม

เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มี

ประวัติศาสตร์มายาวนานนั้น จากรายละเอียด

เชิงกายภาพและวัฒนธรรมที่ได้จากการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

เพื่อนำามาประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนา

ขึ้นมาโดยออกแบบการนำาเสนอและถ่ายทอด

เฉพาะทางให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้ชมให้

เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าท่ีระดับเทคโนโลยี

และงบประมาณจะเอื้ออำานวย โดยในการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้มีกระบวนการและขั้นตอนในการ

พัฒนาข้อมูลเชิงเสมือน 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล จำาแนกได้เป็น 2 

แนวทางได้แก่

  1.1 ทบทวนวรรณกรรม เป็นการเก็บรวบ

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ 

ตำารา บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับประ-

วัติศาสตร์ ความสำาคัญ ศิลปวัฒนธรรม ตลอด

จนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 

มหาอินทร์

  1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บ

ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของอาคารคุ้มเจ้า

บุรีรัตน์ มหาอินทร์ โดยข้อมูลที่ได้มาจากการ
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สำารวจพื้นที่ ถ่ายภาพ รังวัดอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 

และการสัมภาษณ์ผู้ดูแลศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

 2. ขั้นตอนการออกแบบและจัดทำาสื่อระบบ 

AR และพิพิธภัณฑ์เสมือน โดยมีผลลัพธ์ที่คาด

หวังได้แก่ สื่อแผ่นพับผสาน AR และสื่อพิพิธภัณฑ์

เสมือนออนไลน์ ซึ่งในขั้นตอนของการออกแบบ

สื่อ AR และพิพิธภัณฑ์เสมือนจะได้นำาข้อมูลที่

ได้เก็บรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม และ

ข้อมูลภาคสนามมาทำางานต่อ โดยรวมแล้วจะมี

ขั้นตอนการทำางานดังนี้

 2.1 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ร้อยเรียงเรื่อง

ราวข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างเป็นโครงของเรื่องใน

สื่อต่าง ๆ

 2.2 ขั้นตอนการออกแบบรูปแบบของสื่อAR 

และพิพิธภัณฑ์เสมือนที่จะเกิดขึ้น

 2.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำาไป

สู่การสร้างวัตถุดิบสำาหรับการผลิตสื่อ AR และ

พิพิธภัณฑ์เสมือน

 2.4 ข้ันตอนการผลิตส่ือ ตลอดจนสร้างระบบ

นำาชมในรูปแบบต่างๆ

 2.5  การนำาเสนอสื่อแก่ผู้ดูแลศูนย์สถาปัตย-

กรรมล้านนา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อ-

มูล ตลอดจนเพื่อนำาข้อวิพากษ์มาปรับปรุงสื่อ 

 2.6 ขั้นตอนการผลิตสื่อขั้นสมบูรณ์และเผย

แพร่ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

อาคารอนุรักษ์

Augmented Reality
Mobile Device

Onsite Information

แบบจําลอง

อาคารอนุรักษ์ 

+การอ้างอิงบน

พื �นที�จริง

อาคารอนุรักษ์

ตัวอย่าง

ข้อมลูภาคเอกสาร

Data Cloud

ข้อมลูภาคสนาม

Virtual 
Environment

Visual Approve

Data Approve

ข้อมลูที�ทรงคณุค่า

และต้องถ ่ายทอด

ของอาคารอนุร ักษ์

กระบวนการและ

วิธีการในการเก ็บ

รักษาอาคารอนุรักษ์

ข้อมลูอาคารอนุรักษ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำาสื่อ AR และ VM

4. ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

 โครงการวิจัยน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่

บนสถานที่จริงและสื่อสารข้อมูลในเชิงกายภาพ

ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงเน้นไป

ที่แนวความคิดและวิธีการได้มาของข้อมูลซึ่งมี

ความเที่ยงตรง ดังนี้

4.1	การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็น

	 เอกลักษณ์	และความสำาคัญของการอนุรักษ์	

	 อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์	มหาอินทร์

 อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เป็นงาน

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้น

ถิ่นและอิทธิพลตะวันตกอย่างลงตัว ลักษณะเป็น

เรือนครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น หลังคาทรงมะนิลา 

มีระเบียงโดยรอบ เป็นแบบอย่างของสถาปัตย-

กรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเมืองเชียงใหม่

ในยุคแรก อีกทั้งยังแสดงถึงอิทธิพลของการก่อ

อิฐ การแปรรูปไม้ เทคนิคการเข้าไม้ที่เข้ามาพร้อม

กับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของเมืองเชียงใหม่ช่วงรัชกาลที่ 5 ลักษณะพิเศษ

ของบันไดอยู่ด้านนอก ชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็น

รูปโค้ง (Arch) ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้น

บนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบ หลังคาจั่ว

และหลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินขอคลุม

ระเบียงโดยรอบ ในอดีตอาคารหลังดังกล่าวยัง

ถูกยกระดับศักดิ์ ในฐานะอาคารคุ้มที่เป็นเรือน

พักอาศัยของเจ้านายเมืองเชียงใหม่ คุ้มกลาง

เวียงเจ้าบุรีรัตน์ ถือเป็นคุ้มเจ้าเพียงไม่กี่แห่งที่

เหลืออยู่ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่มีความสำาคัญต่อ

ประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่ ที่สามารถบอก

เล่าเรื่องราวและกล่าวถึงความสำาคัญของเจ้าบุรี

รัตน์ ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ตำาแหน่งหนึ่งในห้าของ

เจ้าศักดินา “ขันห้าใบ” ซึ่งเป็นตำาแหน่งสำาคัญใน

การปกครองนครเชียงใหม่แต่ครั้งโบราณ 
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 อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เป็นอาคาร

เรือนพื้นถิ่นล้านนาประยุกต์ที่มีอายุเก่าแก่ ขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และได้รับรางวัลอาคาร

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำาปี 2548 (ประ

เภทอาคารสาธารณะ) จากสมาคมสถาปนกิสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี 2551 ได้รับรางวัล

อาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากกรรมาธิการสถาปนิก

ล้านนาอีกด้วย

4.2	 การศึกษาแผนการอนุรักษ์แบบสงวนรักษา

	 (Preservation)	อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์	มหา-

	 อินทร์

 ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดีแสดงถึง

วิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต 

อย่างไรก็ตามทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เห็นว่าจะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อให้อาคารมี

ความคงทนถาวร และพร้อมที่จะใช้งานต่อไป 

จากการสำารวจพบว่า

 • อาคารเกิดการทรุดตัวโดยสังเกตได้จาก

บริเวณพื้นระเบียงชั้นบน และบริเวณพื้นชั้นล่าง

ในบางส่วนของอาคาร

 • หลังคา มีลักษณะเป็นโครงสร้างไม้ มี

ปัญหาเรื่องกระเบื้องหลังคารั่ว ลักษณะโดยรวม

ของโครงสร้างหลังคายังคงสภาพแข็งแรงอยู่ แต่

อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนไม้ที่มีการ

ชำารุดหรือโก่งงอเนื่องจากความช้ืนท่ีเกิดจากการ

รั่วซึมของหลังคา 

 • พ้ืนช้ันล่างมีลักษณะเป็นพ้ืนซีเมนต์ขัดมัน

ไม่มีวัสดุปู สภาพปัจจุบันเกิดการกร่อน ผุกร่อน 

น้ำาขัง ตะไคร่น้ำาขึ้น 

 • พื้นชั้นบนเป็นไม้สัก สภาพปัจจุบันยังคง

สภาพดีและแข็งแรง มีเพียงบางชิ้นส่วนเท่านั้นที่

จะต้องปรับเปลี่ยน

 • ในส่วนระเบียงทางด้านทิศตะวันตกเกิด

การทรุดเนื่องจากโครงสร้าง 

 • ผนังช้ันล่างเกิดปัญหาสภาพปูนฉาบเป่ือย

ยุ่ย ผุพัง 

 • ผนังชั้นบนเกิดรอยคราบความชื้นอัน

เนื่องมาจากน้ำาฝนและการรั่วซึมของหลังคา

4.3	การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการนำาเสนอ

	 ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบของ	

	 Augmented	Reality	และ	Virtual	Museum

 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual  museum)  คือ

รูปแบบของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

ด้ังเดิมท่ีได้ถูกเปล่ียนแปลงให้สามารถดึงดูดความ

สนใจให้มีผู้เข้าชมและเรียนรู้  โดยอาศัยความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ระบบการ

สื่อสารและอินเทอร์เน็ต  มาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

หรือสื่อผสม  ให้เกิดเป็นภาพ  3  มิติ  อาจเป็น

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  ภาพที่ดูได้ทุกทาง  

อาจมีเสียง คำาบรรยายประกอบ  หรือเป็นวีดิทัศน์

สั้น ๆ ให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่จริง  เป็น

การประหยัดเวลา  พลังงานและงบประมาณจาก

การท่ีต้องไปชมสถานท่ีจริงนอกจากนี้ยังชดเชย

ในข้อจำากัดของการดูวัตถุและจับต้องวัตถุ ด้วย

การหมุนวัตถุในมุมมองต่างๆด้วยตนเองรวมถึง

สามารถดูวัตถุแบบใกล้ๆ ได้ (Cavanaugh, 2006)

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมีความน่าสนใจที่จะนำามา

ใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ คือ สนับสนุนให้

ผู้เข้าเยี่ยมชมกระตือรือร้นท่ีจะได้เรียนรู้ด้วยตน

เอง  ช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่นำาเสนอทรัพยากร

ของท้องถิ่น อีกทั้งพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเป็นสื่อ

ผสมหลายรูปแบบที่สามารถกระตุ้นประสาท

สัมผัสด้วยการเคลื่อนไหว ทำาให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมี

โอกาสใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ซึ่งก่อให้

เกิดการรู้จักคิดได้หลายรูปแบบ และสนับสนุน

การเรียนรู้ให้สดชื่นมีชีวิตชีวา 

 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 

Reality -AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสานระหว่าง
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โลกความเป็นจริงและโลกเสมือนโดยการสร้าง

มายาคติจำาลองหรือวัตถุเสมือนด้วยอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศทาบทับสถานท่ีจริงบนช่วง

เวลาจริง (Cawood & Fiala, 2007) องค์ประกอบ

ที่มีตวามแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง Aug-

mented Reality(AR) และ Virtual Reality (VR) คือ 

การที่ ระบบ VR เป็นการจำาลองวัตถุหรือองค์

ประกอบเสมือนภายใต้บรรยากาศเสมือนโดยที่

ต้องผ่านอุปกรณ์สารสนเทศที่ ผู้ใช้ไม่จำาเป็น

ต้องอยู่บนสถานที่หรือเกี่ยวเนื่องใดๆ กับพื้นที่

นั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ AR ที่เป็นการ

ทาบทับของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสองมิติ 

สามมิติ หรือ มิเดีย ต่างๆลงบนพื้นที่จริง โดยผู้

ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์สารสนเทศช่วยในการแสดง

ข้อมูลเหล่านั้น (Kamarulzaman, 2014) ดังแสดง

แนวคิดของ AR ในแผนภาพ

 
(ที่มา: Kamarulzaman, 2014)

ภาพที่ 2 แนวคิดของการนำาเสนอระบบ AR กับพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์มรดกโลกเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

4.4	 กรณีศึกษารูปแบบของ	Virtual	Museum	

	 และ	 Augmented	 Reality	 ในงานสถา-

	 ปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์

4.4.1 พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum - VM) 

กล่าวโดยสรุปคือรูปแบบของการจำาลองลักษณะ

และข้อมูลเชิงกาพภาพของเนื้อหาที่ต้องการนำา

เสนอ และถ่ายทอดเข้าสู่รูปแบบของระบบสาม

มิติเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และ

ถ่ายทอด โดยอาจจะผ่านทางการเรียนรู้จากภาพ

นิ่ง ภาพยนต์ โมเดลสามมิติ เสียง เกมส์ และ

อื่น ๆ โดยให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่าง

ตื่นเต้นและเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง องค์ประ-

กอบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัว-

ไปมีดังนี้

 1. ชุดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สร้าง

ภาพจำาลองแบบหลายมิติ ให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่

ในสภาวการณ์จริง (Virtual Reality - VR)  ซึ่งเป็น

เครื่องมือช้ีนำาผู้ใช้ได้รู้สึกเสมือนหนึ่งกำาลังเดิน

อยู่ในสถานที่จริง

 2.  กล้องถ่ายภาพสำาหรับถ่ายภาพวัสดุต่าง ๆ  

ตามแต่จะกำาหนด รวมถึงการจัดทำาภาพในมุม

กว้างสำาหรับพื้นที่ที่ต้องการแสดงให้เห็นบรรยา-

กาศต่างๆ

 3. ระบบการถ่ายภาพยนตร์ในมุมมองภาพ

กว้างที่สามารถดูได้ในแต่ละส่วน ซึ่งอาจต่อเนื่อง

กันในเนื้อหานั้นๆ

 4. การจัดลำาดับการสืบค้นในลักษณะหมวด

หมู่  เพื่อลำาดับหัวข้อในการเข้าถึงและสืบค้นด้วย

ฐานข้อมูลที่ช่วยการสืบค้น และการเรียงระบบ

คลังเก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

 5. การนำาชมที่อาศัยส่วนประกอบคือ  โครง-

สร้างการบรรยายด้วยตัวอักษรหรือเสียง การนำา

เสนอทางภาพที่จะต้องให้เข้าใจตามเนื้อหา 

กระบวนการเรียนรู้โดยยึดถือผู้เข้าชมเป็นสำาคัญ
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4.4.2 ระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Aug-

mented Reality - AR) กล่าวโดยสรุป คือ เทคโนโลยี 

ในการเพ่ิมข้อมูลท่ีมีความหมายให้กับส่ิงของ หรือ

สถานที่จริงๆ โดยเริ่มด้วยการเปิดรับข้อมูลอ้าง-

อิงทางด้านภาพ เสียง หรือการบอกตำาแหน่ง

ด้วยระบบ GPS และอื่นๆ จากที่นั้น แล้วระบบ

ก็จะทำาการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมให้วัตถุจริงที่มีอยู่

เดิม ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ 

ที่ทำาให้ผู้ใช้มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น หรือสามารถ

ตอบโต้ได้ ซึ่งทำาให้ได้ประสบการณ์และมีการรับ

รู้เพิ่มเติมจากสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมจริงๆ ที่

อยู่ตรงหน้า องค์ประกอบของระบบ AR มีดังนี้

 1. วัตถุสัญลักษณ์ (Marker หรือ Markup) 

ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพ

ที่กำาหนดไว้เป็นตัวเปรียบเทียบ กับสิ่งที่เก็บไว้ใน

ฐานข้อมูล (Marker Database)

 2. กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์

มือถือ หรือตัวจับ Sensor อื่นๆ เพื่อทำาการ

วิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) และวิเคราะห์

จาก marker ประเภทอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ โดย

ระบบจะทำาการคำานวณค่าตำาแหน่งเชิง 3 มิติ 

(Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง

 3. ส่วนแสดงผลอาจเป็นจอภาพคอมพิวเตอร์

หรือจอภาพโทรศัพท์มือถือหรืออื่นๆ

 4.ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง

ภาพหรือวัตถุแบบสามมิติ กระบวนการสร้าง

ภาพสองมิติจากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) 

เป็นการเพ่ิมข้อมูลเข้าไปในภาพโดยใช้ค่าตำาแหน่ง

เชิง 3 มิติที่คำานวณได้จนได้ภาพหรือข้อมูลซ้อน

ทับไปบนภาพจริง

5. การรวบรวมข้อมูลและสร้างข้อมูลสถาปัตย-

 กรรมเชิงดิจิตอล

 งานวิจัยช้ินน้ีคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากการรังวัดพื้นที่และสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันเพื่อ

สร้างผลลัพธ์ที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัยนี้โดยแบ่งพื้นฐานของข้อมูลเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่

 1. ข้อมูลจากงานสำารวจ รังวัด เก็บและสร้าง

ข้อมูลเป็นไฟล์ 2 มิติ DWG และ PDF

 2. ข้อมูลจากงานสำารวจ สภาพกายภาพ ณ 

ปัจจุบัน เก็บและสร้างข้อมูลไฟล์เป็นรูปภาพและ

วิดีโอ แบบ 360องศา

 3. ข้อมูลจากการรังวัดและวิเคราะห์องค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรม เก็บและสร้างข้อมูล

ไฟล์เป็นไฟล์ 3 มิติ SKP

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างของข้อมูล DWG จากงานสำารวจรังวัด 
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างของข้อมูลรูปภาพแบบ 360 องศา คุ้ม
เจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างของข้อมูล 3 มิติ SKP คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

มหาอินทร์
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6. ระบบ Virtual Museum และ Augmented 

 Reality คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร ์

 ระบบต้นแบบทั้ง 2 ส่วนที่คณะผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลของอาคารคุ้ม-

เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกาย-

ภาพในรูปแบบของแบบจำาลองสามมิติและสอง

มิติ รวมถึงข้อมูลในแง่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

การอนุรักษ์อาคารท่ีมีคุณค่าให้สามารถเข้าศึกษา

ได้ง่ายและเก็บข้อมูลในรูปแบบของสารสนเทศ

ดิจิตอล ซึ่งผู้ใช้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่าน

ระบบสารสนเทศสามมิติบนสื่อออนไลน์ผ่าน

ทางบราวเซอร์ และมีเป้าประสงค์ให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งบนมือถือและแท็บเล็ตอีกด้วย 

โดยคณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการพัมนาระบบบนพื้น

ฐานของเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำาไปพัฒนาต่อ

และในงบประมาณที่ไม่สูงมาก

6.1	ระบบ	 Virtual	 Museum	 คุ้มเจ้าบุรีรัตน์	

	 มหาอินทร์

 ระบบ Virtual Museum คณะผู้วิจัยได้ใช้พื้น

ฐานของข้อมูลมาจากสภาพเชิงกายภาพจริงที่

เป็นอยู่และส่งผ่านข้อมูลเชิงสามมิติจาก SKP ไฟล์ 

มาสู่โปรแกรม 3DStudio Max เพื่อที่จะทำาการ

แยกเลเยอร์ของวัตถุตามประเภทที่เหมาะสม 

ผสานกับการใส่วัสดุเสมือน และสร้างสภาพแวด-

ล้อมเสมือน (Virtual Environment - VE) ขึ้น จึง

ส่งต่อสู่การพัฒนา User Interface และใส่โค๊ด

ภายใต้โปรแกรม Unity เพื่อให้สามารถควบคุม

และเข้าถึงได้ผ่านระบบออนไลน์บนบราวเซอร์ที่

ลิงค์ http://www.lanna-arch.net  

6.2	ระบบ	Augmented	Reality	คุ้มเจ้าบุรีรัตน์	

	 มหาอินทร์

 ระบบ Augmented Reality คณะผู้วิจัยได้

ใช้พื้นฐานของข้อมูลจากแบบจำาลองสามมิติที่

สร้างขึ้นจาก SKP ผ่านไปยังโปรแกรม 3DStudio 

Max เมื่อแยกเลเยอร์กำาหนดวัตถุเรียบร้อย จึง

นำาไปเข้า Script ของ AR Player กำาหนดพิกัด

บน Marker และ Geolocation กำาหนดรูปแบบ

ของ Image Marker ที่ใช้บรรจุลงบนแผ่นพับแล้ว

จึงกำาหนด Coding เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเผย

แพร่ผ่านระบบออนไลน์สำาหรับการเข้าถึงบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง Android iOS และ Windows

 
ภาพที่ 6 การใช้โปรแกรม 3DStudio Max แปลงข้อมูล 3 
มิติจากไฟล์ SKP สู่ระบบ VM และ AR

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างรูปแบบของระบบ VM ผ่านบราวเซอร์
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปแบบของระบบ AR ผ่านอุปกรณ์
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7. บทสรุปและเสนอแนะ

 เนื่องด้วยข้อมูลเชิงสามมิติเสมือนจริงของ

ระบบ VM เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลหลัก

จำาเป็นต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และใช้ประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์ค่อนข้างสูงในการเข้าถึง ทำาให้ใน

หลายๆ ครั้งค่อนข้างจะมีปัญหาเมื่อทำาการเปิด

ผ่านบราวเซอร์ท่ีขณะน้ันมีความเร็วในการส่ือสาร

ช้า จึงพบว่าหลายๆครั้งที่ผู้เข้าใช้งาน VM จะไม่

รอจนข้อมูลถูกโหลดมาจนเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้ง

ในขั้นการพัฒนานี้พบปัญหาของการเข้ากันไม่ได้

ระหว่างเวอร์ชั่นของบราวเซอร์และระบบ VM ใน

บางบราวเซอร์อีกด้วย 

 ส่วนระบบ AR เนื่องด้วยข้อจำากัดของงบ-

ประมาณในโครงการจึงมีปัญหากับการใช้เซิร์ฟ-

เวอร์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล จำาเป็นที่

จะต้องโหลดข้อมูลลงยังอุปกรณ์ซ่ึงทำาให้ขนาด

ของข้อมูลไม่สามารถมีขนาดใหญ่มากได้จำาเป็น

ที่จะต้องตัดทอนหลายๆส่วนออกไปและใช้วิธี

การเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกแทน แต่

เนื่องด้วยระบบของข้อมูลอาคารได้มีการแยก

วัตถุอย่างดีแล้วจึงสามารถทำาต่อไปในระบบ 

BIM ได้ ดังนั้นในการศึกษาต่อไปอาจพิจารณา

การเชื่อมโยงงาน BIM และระบบ Object Marker 

เข้าไปด้วยกันเพื่อให้สามารถนำา AR ไปใช้ในงาน

บริหาร บำารุงอาคารได้
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Abstract

 A new seaport city was named Sihanoukville as an honor to the Prince Norodom Sihanouk, 

the head of state of Cambodia during 1960s.  Sihanoukville served as an international gateway, 

an industrial pole, and a coastal tourist destination. Yet, after the war raged in and the takeover 

by Khmer Rouge regime on Cambodia, human lives, economy and culture were devastated. The 

history of the city became only a short beautiful memory. The city and modern architectures that 

were meant to be a new architectural identity have been neglected. This paper aims to explore 

the city modernization of Sihanoukville and its relation with Phnom Penh, a capital city of Cam-

bodia. This paper looks through the historical events, development works and political changes 

that influenced the creation and development of this new city. 

บทคัดย่อ

 เมืองท่าแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2500 มีชื่อว่า เมืองสีหนุ (สีหนุวิลล์) เพื่อเป็นอนุสรณ์

แด่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ประมุขแห่งประเทศกัมพูชา เมืองสีหนุนี้ทำาหน้าที่เป็นประตูใน

การเชื่อมโยงกับต่างประเทศเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมแห่งใหม่ และที่สำาคัญเป็นจุดหมายปลายทาง

ของนักท่องเที่ยว แต่หลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองและประเทศถูกยึดครองโดยกองทัพเขมรแดง

ส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยจนเกือบหยุดชะงักทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำาที่สวยงาม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เมืองด้วยแนวคิดสมัยใหม่ซ่ึงมุ่งหมายในการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศกัมพูชาได้ถูกละทิ้ง 

งานเขียนชิ้นนี้ต้องการทบทวนกระบวนการเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่าง

เมืองสีหนุกับเมืองพนมเปญ เมืองหลวงแห่งกัมพูชา การเกิดขึ้นของเมืองสีหนุสะท้อนให้เห็นถึงการ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่สำาคัญของกัมพูชา
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1. Introduction

 A new seaport city was named Siha-

noukville as an honor to the Prince Norodom 

Sihanouk, the head of state of Cambodia. 

Under his early leadership Cambodia experi-

enced substantial development since regain-

ing independence from French. With an effort 

to maintain independence over its trade route 

with the outside world, Kampong Som bay 

was designated for a new deep-seaport with 

which the urban planning was incorporated. 

The new city became a place for industrial 

development and a costal destination.

 2. The History of Sihanoukville city The 

story of Sihanoukville city began with the 

story of its deep-seaport which was con-

structed in 1960. In his book, A Port of Inde-

pendence: The origins of Sihanoukville (2006), 

Robert Philopotts provides very detail account 

on the decision why Kampong Som was cho-

sen for the construction of the port. One of 

the main reasons was the aim for owning an 

independence trade route with outside coun-

tries instead of depending on the routes that 

run through its neighboring countries. Dur-

ing the early of independence, the existing 

trade routes were through the Mekong River 

(through North Vietnam)  and a railway that 

ran from Phnom Penh to Cambodia-Thai bor-

der then to Bangkok.

 From Tibetan Plateau in China, the Me-

kong River ran through, China’s Yunnan prov-

ince, Laos, Thailand, Cambodia and finally 

to South China Sea in Vietnam. During the 

early history, the river was a major trade 

route for Cambodia to outside world. Also, 

during French protectorate, traveling cross-

ing border between Cambodian and Vietnam 

through the Mekong waterway could be done 

without restriction since both countries were 

under French’s control. However, after both 

Cambodia and Vietnam received indepen-

dence and with the Second Indochina War 

in Vietnam, Cambodia was seen as against 

to the South Vietnam and the U.S. resulted in 

restriction of the river route.

 
Figure 1. Available trade route before the con-
struction of Sihanoukville port. (Source: by Sakona 
Loeung as an illustration to the text)

 One alternative to the waterway was a 

railway that linked Phnom Penh and Bangkok.
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The railway was constructed during the 

French Protectorate between 1930 and 1940 

which ran from Phnom Penh to Poipet on the 

Cambodia-Thai border. While the final connec-

tion with Thailand’s railway was completed in 

1942. The relation between Cambodia and 

Thai was not quite good either since Thailand 

support Khmer Isarak, a Cambodian liberation 

group. In addition, insecurity caused the Viet-

namese guerrilla, who resided in Cambodia, 

also caused unreliability to railway transpor-

tation. For instance, the railway system was 

subjected to be attacked in 1950, causing the 

line to be closed for five days. 

 Knowing that the route that ran through 

neighboring counties would not provide se-

cured route for connecting to outside world, 

looking for a seaport became an alternative. 

In fact, Cambodia also had an existing sea-

port. Before the establishment of the protec-

torate, Kampot port was an ocean port of 

Cambodia. Goods from Cambodia had been 

exported beyond the Gulf of Siam, reaching 

to Singapore. However, a century later, the 

route lost its significance. Owing to the fact 

that modern maritime shipping was quite dif-

ferent to the ancient time when most cargo 

vessels were wooden sailing ships, a deeper 

waterway was required. Two locations were 

then suggested, one was Ream, a very small 

naval base dating from 1925 that was used 

by coastal patrol boats and another was a 

rocky promontory close to Coudee Island 

(now Koh Pos) in the bay of Kampong Som. 

Because of the reason that threat from South 

Vietnam, who was Cambodia’s old enemy, 

was a serious matter, Kampong Som Bay 

which located a little further from the bor-

der and the looming Vietnamese island Phu 

Quoc, was eventually chosen as the site of 

the new port.

Figure 2. A new road in the first phase of the building 
of the Khmer-American Friendship Highway. (Source: 
Robert, P. A port of independence: The origins of 
Sihanoukville. p. 14)

 The isolated promontory was a good 

choice but there was no direct road that con-

nected to Phnom Penh, but an existing road 

via Kampot. The section that linked Kampot 

and Kampong Som was in a bad condition 

and a section of newly paved road cutting 

through forest and hills were needed. There-

fore, after carefully studies, a new road that 

ran through existing local road and a section 

that cut through forest and hills at the last 

section were proposed and constructed. The 

road was constructed and financed by the 

United States and was named “Khmer-Amer-

ican Friendship Highway”. The decision on 
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building a new road was that it was shorter 

than the road via Kampot and also to take 

advantages of accessing to rural area for col-

lecting agricultural products, logging and new 

land for plantation.

3. The city modernization in Phnom Penh

 The development of Cambodia rose 

sharply during early 1960s when major in-

frastructures were ready in place, especially 

with the completion of deep-sea port in Siha-

noukville, and the Khmer-American Highway 

that linked Phnom Penh and Sihanoukville 

port. At the same time, an international airport 

was opened in Phnom Penh. At the Northern 

part of Phnom Penh, Sankum Reastr Niyoum 

Bridge spanned Tonle Sap River to connect 

Phnom Penh with provinces of northern part 

of Cambodia, while at the south of Phnom 

Penh, a new bridge was also constructed to 

span Bassac River. The bridge connected 

Phnom Penh with national road no.1 which 

run through southern part of Cambodia.  

 During the 1960s, new architectures were 

transforming the urban landscape of Phnom 

Penh. The movement was termed as New 

Khmer Architecture by Helen Grant Ross and 

partner in her book, New Khmer Architecture: 

1960-1975. Most new architectures featured 

with passive designs that were combined with 

modern styles. This trend was first evoked 

by one of well-known Cambodian archi-

tects, Vann Molyvann. His climatic adaptation 

approaches were inspired by ancient archi-

tectures and Khmer vernacular architectures.  

Two of the most appreciated works of Vann 

Molyvann were National Sports Complex and 

Teacher Training College which extensively 

linked architectures of the time with ancient 

temple architectures and employed features 

of traditional houses in a contemporary way 

of design. There were some works of Vann 

Molyvann in Sihanoukville also such as the 

national bank, the office and staff houses of 

Khmer Brewery Factory, and royal resident. 

Vann Molyvann also involved in the city plan-

ning of Sihanoukville.

 
Figure 3. Nation Sports Stadium. 
(Source: Vann Molyvann Project)

4. The Rise and Fall of Sihanoukville

 During the construction of the seaport, 

the area was populated with workers and 

their families who mostly came from Kamp-

ort province. Most of them were the former 

workers of the previous projects of Bokor 

Palace Hotel and the road that linked the ho-

tel with Kampot. By 1957, the construction 

camp had a population of at least 5000. As 

the camp became more developed a dispen-

sary, a school and a regulated market were 

established. 
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Figure 4. Zones of development proposed by the 
1959 urban plan for Sihanoukville. (Source: Moly-
vann, Modern Khmer Cities, p. 198)

 Unlike, other cities in Cambodia, which 

routed with local history or colonial style 

buildings, Sihanoukville was created on land 

of forest. In 1959 the first urban plan for the 

city was completed for a population of 55,000 

residents. The plan included cycle paths and 

green spaces. The plan also clearly marked 

out zoning for the port, the railway network, 

the town center with municipal offices, busi-

nesses and residential housings, and finally a 

tourist zone to the south along the beaches. 

“In the initial zoning plan, the areas west of 

the town, along the shore to be reserved for 

the port. A zone to the north of the new port 

was reserved for the port extension and in-

dustrial development as well. The town center 

was intended to the site of provincial govern-

ment offices and business with extension of 

residential housing for the general population 

planned for areas of the hills and high plains. 

To the south, the low plains and adjoining 

beaches were reserved for tourist develop-

ment.  

 When the plan for Sihanoukville was fin-

ished, a number of buildings such as national 

bank by designed by Vann Molyvann, inde-

pendent hotel designed by French architect 

M. Mondet of the partnership Leroy & Mon-

det and railway station designed by French 

architect Georges Kondracki and a few more 

buildings became the architectural landmarks 

of the city. 

 Within the administration zone, a red 

brick building with cantilevered concrete roof. 

Designed by Vann Molyvann, a famous archi-

tect during 1960s, the building had a large 

roof and sunscreen walls. The features not 

only served aesthetic purpose but also the cli-

mate barrier. Small dwellings for bank’s staffs 

next to the bank also displayed a beautiful 

and functional elements. On the hill closed 

to the beach and in the middle of preserved 

forest stood the Independence Hotel, known 

as “seven storeys hotel” by the people, for it 

was the first high-rise building not only in Si-

hanoukville, but also in Cambodia. The hotel 

was the first luxurious tourist accommodation 

to be built in Sihanoukville which then be-

came a symbol of holiday destination. Major 

industries soon presented in the area which 

significantly helped energize the city. Khmer 

Brewery factory, inaugurated in 1968, located 

on the mountain hill along the highway a few 
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kilometer for the port; an oil refinery by French 

and a tractor installation factory located close 

to the port. Once main infrastructures such 

as airport, highway, seaport and railway finally 

finished construction, Sihanoukville undeni-

ably turned out to be the center for economic 

and tourist destination. 

 In March 1970, as the economy plunged 

into deep recession and the engagement of 

Cambodia in Indochina War, Prince Norodom 

Sihanouk was overthrown by Lon Nol, his mil-

itary leader, supported by the United States. 

The coup was conducted for the reasons that 

Sihanouk’s policies had led the country into 

an impasse from which it had to be rescued. 

The event had pushed the country deep into 

political turmoil. Five years later, Communist 

Party of Kampuchea or Khmer Rouge, sup-

ported by North Vietnam, took victory over 

Lon Nol and took control over the whole 

country which led to the tragedy of massa-

cre of people in Cambodia. During the Khmer 

Rouge regime, Cambodia was isolated from 

the outside world. People were evacuated 

from the city to do agricultural work. There 

were no people nor did economic activities 

happen in the city. Khmer Rouge attempted 

to demolish the national bank with bomb  as 

they did with the national banking in Phnom 

Penh but failed as the structure was too 

strong. Yet, the bombing and neglect caused 

a severe effort for restoration. Nearly four 

years later, the Khmer Rouge was defeated. 

The port soon became a major gate for con-

necting with the outside world again. The city 

was again enlivened with people and busi-

nesses. Today, Sihanoukville continues to be-

come an attractive destination for local and 

international tourists and become one of the 

economic poles of Cambodia again.

 
Figure 5. National Bank of Cambodia in Sihanoukville. 
(Source: Vann Molyvann Project)

 What is happening today is the fact that 

the envisaged plan for the city is not fully im-

plemented. This is similar to what is happen-

ing in other cities in Cambodia. For instance, 

some public spaces have been privatized 

while urban esthetic is not properly controlled 

causing the banality of architectures to domi-

nate the cityscape. Furthermore, the notion of 

city and architectural modernization are nearly 

forgotten and the neglect of the modern ar-

chitecture are common concerns.

4.1. Sihanoukville Railway Station

 Designed and built by Georges Kond-

racki, a French architect, in 1962 under the 

joint grant of French and Germany, Siha-

noukville railway station architecture was one 

of the landmark buildings constructed during 
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the development of Sihanoukville city. Simi-

lar to buildings designed by Vann Molyvann, 

Georges Kondracki employed tropical design 

principles such as heat reduction, cross venti-

lation, natural lighting and local materials. The 

indoor environment was well naturally venti-

lated and lit through the use of louver glasses 

on the whole skin that enclosed the building. 

Glass louvers were one of the great designs 

for allowing wind to cross the building wall 

while restricting rain water. Insect screen was 

also used to prevent disturbing from insects. 

Stretching along the sun axis, sunlight pen-

etration was minimized. The linked arched 

roof forms an outer roof shell that provide 

protection to lower roof. With very cautions to 

costal location, material use was carefully se-

lected. Wall structure was made by aluminum 

which was the best material in resisting to 

costal area climate. The structure was brute 

reinforced concrete in style with architectural 

brutalism. The floor was laid out with natu-

ral pebbles which could be found from the 

nearby river.

 After long neglect, the Sihanoukville rail-

way station severely deteriorated. One part 

caused by human acts while another by na-

ture. The building was abandoned because 

of railway was out of service. Currently, the 

building became squatter, a temporary stay 

for railway workers and a stable for cattle. 

The structure sustained serious damages be-

cause of water leaking from the roof, making 

the reinforced steel inside the concrete rusted 

and burst. The aluminum wall and its glass 

louvers were partly damaged. During raining, 

the ground floor was flooded because the 

front area of the building have higher level 

than the interior’s level. The land around the 

building was occupied by people who came 

to live this area after the war.

 
Figure 6. Front (above) and left elevation of Siha-
noukville railway station. (Source: survey by Vann 
Molyvann Project)

 

5. Conclusion 

 Through the exploration, the architectures 

and infrastructures that were constructed dur-

ing the 1960s did served well to the develop-

ment of the city and economy. Sihanoukville 

became a major city for tourist and economic 

destination. The creation of the city contrib-

uted significantly to the modernization and 

development in Phnom Penh city. However 

the war and the brutality of Khmer Rouge had 

destroyed people and basic social structure 

to the root that it took years for the country 

to recover after the regime was toppled. To-

day, though the city enjoys its potential again, 

modernity of architecture of the past was still 

overlooked. Example can be seen in the Si-

hanoukville Railway Station. Therefore, the 

authorized officials should pay more attention 
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to the architecture of 1960s since these build-

ings will help define city urban history. 
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บทคัดย่อ

 เรือนแถวไม้หรือบ้านแถวไม้เป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนย่านการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะของกระแสของโลก บทความ

นี้นำาเสนอความคล้ายคลึงของสังคมระหว่างย่านพาณิชยการของชุมชนตลาดวังกรดจังหวัดพิจิตร และ

ย่านตลาดแปดธันวาจังหวัดนครสวรรค์ ในแง่ของการถือครองกรรมสิทธิ์โดยที่เรือนแถวไม้ถูกเช่าช่วง

ต่อๆ กันเพื่อทำากิจการโดยคนในท้องที่ด้วยกันเอง โดยไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยกระแสการท่องเที่ยว และ

การเปรียบเทียบของเรือนแถวไม้ด้านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ลักษณะของที่ว่าง และความน่า

สนใจของเรื่องเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง กรณีศึกษาทั้งสองแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการทำาลายคุณค่า

มรดกวัฒนธรรมของตนเองซึ่งยากนักที่จะนำากลับมาใหม่ให้เหมือนเดิม ทั้งนี้ การดูแลรักษาคุณค่า

มรดกวัฒนธรรมของตนเองทำาให้เกิดเสน่ห์ของชุมชน และสามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปได้

ในอนาคต

Abstract

 Wooden row houses are residential architecture that expresses lifestyles of people in a 

commercial district which has been changed very fast due to the globalization. The paper aims 

to present an analogy of case studies between Wonggrod Phichit Province and Talad Bhad 

Tanwa in Nakhon Sawan Province; the similarity of the society which the buildings were to 

sublet to other parties by local people themselves so that the building not being flavored with 

the tourism, and the comparison between the architectural elements, the Charecter of space and 

the construction techniques and construction methods.
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 Both case studies demonstrate clearly that there is no disruption to their cultural heritage 

value which is hard to bring back the same value. The conservation has resulteded in an 

attractive community which could be developed to be a model of future community.

คำาสำาคัญ (Keywords): เรือนแถวไม้ (Wooden Row Houses), ย่านการค้า (Commercial District), 

มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage)

 
1. ความเป็นมา และความสำาคัญ

 เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชนเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้และ

ภูมิปัญญา มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนจากสภาพ

ของเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและการสร้าง

สรรค์ในเชิงช่าง (ประทีป มาลากุล, 2530) รวม

ไปถึงงานสถาปัตยกรรม ซึ่งงานสถาปัตยกรรม

มีการพัฒนา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจน

เป็นมรดกตกทอด เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

ไทยซึ่งไม่เหมือนชนชาติอื่น และหากพิจารณา

ความมีคุณค่าเหล่านั้น ก็สามารถพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ปัจจุบันนี้สถา-

ปัตยกรรมประเภทเรือนแถวไม้ไม่ค่อยมีการ

สร้างเพราะวัสดุก่อสร้างที่เน้นไปที่ไม้ มีราคาสูง

มากขึ้น ผนวกกับช่างฝีมือที่มีความสามารถใน

การก่อสร้างลดน้อยลง ขาดการสืบสานในเรื่อง

ขององค์ความรู้ทางเชิงช่าง เรือนแถวไม้ที่มีอยู่

เริ่มชำารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ขาดการดูแล 

และอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งคนในชุมชน

ขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวงานสถาปัตยกรรม

และขาดแคลนทุนทรัพย์ การใช้เงินไปซ่อมแซม

ก็เหมือนกับการเอาเงินไปทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตรงกันข้ามถ้าชุมชนมีความน่าสนใจในตัวงาน

สถาปัตยกรรม จนสามารถมีจุดขายในเชิงการ

ท่องเที่ยวได้นั้น จะเกิดความหวงแหนในงาน

สถาปัตยกรรมข้ึนเอง ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงเล็งเห็น

ถึงองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมประเภทเรือน

แถวไม้ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดย

บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ความ

คล้ายคลึงทางสังคมของชุมชนทั้งสอง  และการ

เปรียบเทียบเชิงสถาปัตยกรรม

2. ความคล้ายคลึงทางสังคมของชุมชนทั้งสอง

 ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชุมชนมีความ

คล้ายคลึงที่น่าสนใจคือ เป็นชุมชนที่สร้างเรือน

เกาะแนวของลำาน้ำา มีวิถีชีวิตที่อาศัยน้ำา จนมี

การเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 

2450 เป็นต้นมา ได้แก่การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง

การคมนาคม การเป็นชุมชนทางการค้า และ

ปัจจุบันทั้งสองชุมชนก็ยังเป็นชุมชนตลาดที่ใช้

มีการซื้อขายสินค้ากันอยู่ ไม่ได้เป็นชุมชนที่ถูก

ทิ้งร้าง

2.1	ชุมชนวังกรด	จ.พิจิตร

 ชุมชนวังกรด จ.พิจิตร ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.เมือง 

จ.พิจิตร ห่างจากจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ 6 

กิโลเมตร โดยอยู่ติดริมแม่น้ำาน่านไปทางตะวัน

ออก เป็นย่านพาณิชยกรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง 

คนส่วนใหญ่ภายในพื้นที่เป็นคนไทยเช้ือสายจีน 

ที่เข้ามาพำานักและก่อร่างสร้างตัวจากการค้าขาย 

ในอดีตมีความรุ่งเรืองด้านการค้าขายอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นจุดตัดทางการคมนาคมทั้งทางบก

และทางน้ำา  จนเป็นศูนย์กลางการค้าขายแห่ง

ใหญ่ของพิจิตร เรียกได้ว่าเป็น “เศรษฐกิจการค้า”

ที่ดีกว่าเมืองพิจิตรเสียอีก ในอดีตชุมชนวังกรด
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เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมและการค้าขาย เนื่อง

จากติดแม่น้ำาน่านที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักใน

สมัยก่อน เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้มีการสร้าง

ทางรถไฟขึ้นในประเทศไทย ทางรถไฟเส้นทาง

สายเหนือถูกสร้างตัดผ่านชุมชน ทำาให้มีสถานี

รถไฟวังกรดเกิดข้ึน เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ชุมชน

มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เพราะเป็น

พื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวเมือง ซึ่งในสมัยนั้นยัง

ไม่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาไปยังตัวเมือง ทำา

ให้ย่านวังกรดกลายเป็นเมืองท่าระหว่างการค้า

ทางน้ำาและทางบก ด้วยเหตุน้ีจึงมีผู้เล็งเห็นโอกาส

ของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และริเริ่มสนับสนุน

ให้คนในชุมชนสร้างตลาดขึ้นโดย หลวงประเทือง

คดี คหบดีในชุมชนที่มีอาชีพรับราชการอัยการ 

ทำาให้เกิดการก่อตั้งเป็นตลาดวังกรดขึ้นมาในปี 

พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นชุมชนค้าขายอย่างจริงจัง

 
รูปที่ 1 ตำาแหน่งเรือนแถวไม้ (สีส้ม) ในชุมชนวังกรด 
จ.พิจิตร

2.2	ชุมชนตลาดแปดธันวา	จ.นครสวรรค์

 ชุมชนตลาดแปดธันวาเป็นชุมชนตลาดเดิม

ที่ดำารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีประชากรค่อนข้าง

หนาแน่นเมื่อเทียบกับชุมชนอ่ืนในเขตอำาเภอ

ท่าตะโก ปัจจุบันมีการใช้ที่ดินปะปนกันระหว่าง

ย่านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย จากการศึกษา

พบว่าชุมชนมีแนวโน้มขยายตัวออกไปตาม

แนวคลองท่าตะโก ไปจนสุดเขตเทศบาลของ

บริเวณที่อยู่อาศัยเดิม ลักษณะที่อยู่อาศัยในชุม-

ชนย่านตลาดแปดธันวา ปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่

ยังเป็นเรือนแถวไม้ ประชาชนมีวิถีชีวิต ค้าขาย 

อยู่อาศัย ในเรือนแถวไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี

- 100 กว่าปีขึ้นไป มีบางหลังสร้างในสมัยรัชกาล

ที่ 5 สอดคล้องกับข้อมูลของนครสวรรค์ (สถาบัน-

เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534) ที่

ในยุคดังกล่าวมีชาวจีนหล่ังไหลเข้ามาอยู่อาศัย 

และค้าขายบริเวณเลียบแม่น้ำา และลำาคลองสาย

ตา่งๆ ของจงัหวดันครสวรรค ์ปจัจุบนัชมุชนตลาด

แปดธันวาเป็นชุมชนที่มีชีวิต ยังคงสภาพตลาด

เดิมที่เป็นเรือนแถวไม้ไว้ ไม่ได้ถูกทิ้งร้าง และไม่ได้

ถูกปรุงแต่งจากกระแสการท่องเที่ยวที่ถูกจับจอง

พ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์จากการเช่าช่วงต่อๆ กันเพ่ือ

การค้าขายโดยคนต่างถิ่น แต่มีเพียงเปิดให้มีการ

เช่าเรือนแถวเพื่อทำากิจการค้าขายโดยคนในท้อง

ถิ่นด้วยกันเอง ตลาดแปดธันวาจึงเป็นชุมชนที่

น่าสนใจเนื่องจากมีการผสมผสานกันได้อย่าง

เหมาะสมลงตัวระหว่างอาคารสถาปัตยกรรม

แบบเดิม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้อง

ถิ่นปัจจุบัน ควรค่าแก่การศึกษาเก็บข้อมูล และ

เผยแพร่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนใน

ชุมชนต่อไป

ที่มา: ช่อเพชร พานระลึก, 2558
รูปที่ 2  ตำาแหน่งเรือนแถวไม้ (สีแดง) ในชุมชนตลาด
แปดธันวา จ.นครสวรรค์
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3. การเปรียบเทียบเชิงสถาปัตยกรรม

 การศึกษานี้ครอบคลุมประเภทของเรือนไม้

ในหลากหลายประเภท โดยคัดจากความโดดเด่น

ของเอกลักษณ์ และความคล้ายคลึงในจำานวน

หลังที่มากพอจะเป็นตัวแทน ในบทความนี้นำา

เสนอเพียงสองตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบจากกรณี

ศึกษาของทั้งสองชุมชน

3.1	รูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนแถวไม้

	 ชุมชนวังกรด	จ.พิจิตร

 เรือนแถวไม้ที่ใช้โครงสร้างทำาด้วยไม้เน้ือแข็ง 

โดยขนาดไม้ ของเสาและคาน มีหน้าตัดไม้ที่มี

ขายตามตลาดค้าวัสดุทั่วไป ลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่ว่างภายในเรือน คือ มีพื้นที่สำาหรับวางของ

ขาย พื้นที่เก็บของ และพื้นที่สำาหรับอยู่อาศัย มี

การประดับตกแต่งน้อยมาก ช่องประตูเป็นบาน

เฟี้ยม หน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ และมีช่องลม

ระบายอากาศเหนือส่วนของวงกบบนของช่อง

เปิด มักทำาด้วยไม้ตีสลับเป็นแนวตาราง 

3.1.1 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียว

 ลักษณะเรือนแถวมีความกว้างประมาณ 5 

เมตร มีความลึกที่ระยะประมาณ 12.5 เมตร 

ด้านหน้าเรือนมีชายคาคลุม ความกว้างอยู่ที่

ประมาณ 1.5 เมตร ประตูด้านหน้าเป็นบาน

เฟี้ยมไม้ ลักษณะการใช้สอย พื้นที่ด้านหน้าใช้

ประกอบพาณิชยกรรม ส่วนถัดไปเป็นส่วนพัก

อาศัย ด้านท้ายเป็นห้องเตรียมอาหาร และ

ประกอบอาหารมีลักษณะเป็นพื้นที่กึ่งเปิดโล่ง 

จากการสัมภาษณ์เชื่อว่าเรือนแถวรูปแบบนี้เป็น

เรือนแถวไม้ยุคแรกของตลาดวังกรดซ่ึงมีอายุเก่า

แก่กว่า 75 ปีมาแล้ว

 

รูปที่ 3 เรือนแถวไม้ชั้นเดียว ในชุมชนวังกรด จ.พิจิตร

 

รปูที ่4 ผงัพืน้เรอืนแถวไมช้ัน้เดยีว ในชมุชนวงักรด จ.พจิติร

3.1.2 เรือนแถวไม้แบบสองชั้น

 เรือนแถวไม้มีความกว้างประมาณ 4 เมตร 

ความลึกที่ระยะประมาณ 12.5 เมตรและมีชาย 

คาด้านหน้าเรือนลึกประมาณ 2 เมตร โดยรูป

ทรงของหลังคาแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนประ-

กอบพาณิชยกรรมด้านหน้า และส่วนครัวรวมถึง

ห้องน้ำาอยู่ด้านหลัง 
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รูปท่ี 5  เรือนแถวไม้แบบสองช้ัน ในชุมชนวังกรด จ.พิจิตร

 ประตูด้านหน้าเป็นบานเฟี้ยมไม้ พื้นที่บาง

ส่วนของเรือนมีลักษณะเป็นทางเดินต่อเชื่อม มี

การตั้งโต๊ะม้าหินกลมเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พบปะสัง-

สรรค์ของชาวชุมชน พื้นที่ระหว่างหลังคาสอง

บริเวณมีลักษณะคล้ายลานเล็ก ๆ ภายใน

รูปที่ 6  แสดงด้านในประตูบานเฟี้ยมของเรือนแถวไม้
แบบสองชั้น ในชุมชนวังกรด จ.พิจิตร

 ด้านหน้าเรือนเป็นประตูบานเฟี้ยม ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของย่านเก่าวังกรด โดยมีลักษณะการ

เข้ากลอนเฉพาะตัว คือ น๊อตตัวผู้อยู่ภายนอก

ไม่มีร่องหรือบากสำาหรับขันเกลียวหัวน๊อต และ

จะหมุนเกลียวหัวน๊อตตัวเมียซึ่งอยู่ด้านในเรือน

ได้เท่านั้น

รูปที่ 7 ผังชั้นที่หนึ่งของเรือนแถวไม้แบบสองชั้นในชุมชน
วังกรด จ.พิจิตร

3.2	รูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนแถวไม้

	 ชุมชนตลาดแปดธันวา	จ.นครสวรรค์	

 ส่วนใหญ่เป็นเรือนอายุตั้งแต่ 50 ปี-100 ปี

ขึ้นไป มีบางหลังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็น

ยุคที่ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ โดย

ค้าขายบริเวณริมแม่น้ำา ลำาคลองสายต่างๆ ของ

จังหวัดนครสวรรค์ เรือนแถวไม้แถวนี้ได้มีการใช้

วัสดุและองค์ประกอบเป็นไม้เนื้อแข็ง เอกลักษณ์

ของเรือน ประกอบด้วย ประตูหน้าถัง ฝาไหล 

หน้าต่างและประตูบานเฟี้ยม และค้ำายัน 

3.1.1 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียว

 ลักษณะเรือนแถวมีความกว้างประมาณ 4 เมตร 
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มีความลึกที่ระยะประมาณ 10 เมตร ด้านหน้า

เรือนมีชายคาคลุม ความกว้างอยู่ที่ประมาณ 1.5 

เมตร ประตูด้านหน้าเป็นบานเฟี้ยมไม้ ลักษณะ

การใช้สอยคือ พ้ืนท่ีด้านหน้าใช้ประกอบพาณิชย-

กรรม และส่วนถัดไปเป็นส่วนพักอาศัย

 
ที่มา: ช่อเพชร พานระลึก. (2558).

รูปที่ 8 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียว ในชุมชนตลาดแปด
ธันวา จ.นครสวรรค์

 
ที่มา: ช่อเพชร พานระลึก. (2558).

รูปที่ 9  ผังพื้นเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ในชุมชนตลาดแปด
ธันวา จ.นครสวรรค์

3.2.2 เรือนแถวไม้ แบบสองชั้น

 เรือนแถวไม้แบบนี้อายุไม่ต่ำากว่า 50 ปี เดิม

เรือนแบ่งเป็นส่วนหน้าและหลัง พ้ืนท่ีภายในเรือน

แถวเปิดโล่ง 

 
ที่มา: ช่อเพชร พานระลึก, 2558

รูปที่ 10  เรือนแถวไม้แบบสองชั้น ในชุมชนตลาดแปด
ธันวา จ.นครสวรรค์

 ภายหลังมีการกั้นห้องด้วยวัสดุสมัยใหม่ 

(ผนังโครงเคร่ากรุยิปซัมบอร์ด) ชั้นบนเป็นที่พัก

อาศัย ชั้นล่างค้าขาย ปัจจุบันชั้นบนไม่มีการ

ใช้งานแล้ว เหลือเพียงแต่ชั้นล่างให้เช่าทำาการ

ค้าขายอยู่ ซึ่งผู้เช่าได้ ใช้ส่วนด้านหลังเรือนแถว

เป็นห้องเก็บสินค้า 

 
ที่มา: ช่อเพชร พานระลึก, 2558

รูปที่ 11  ผังและรูปด้านพื้นเรือนแถวไม้แบบสองชั้น ใน
ชุมชนตลาดแปดธันวา จ.นครสวรรค์

3.3	ระเบียบวิธีในการก่อสร้าง

 มีการเตรียมฐานรากโดยใช้ไม้หมอนรองทำา

หนา้ทีเ่ปน็ตอมอ่ของเสาแตล่ะตน้ ตัง้เสาไม้ขนาด 

6 x 6 นิ้ว ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ทำาพื้นชั้นล่างด้วย
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การเทปูนและฉาบเรียบ จากนั้นทำาโครงหลังคา

ไม้ ตั้งไม้อะเสขนาด 2x6นิ้ว แล้วตั้งดั้งไม้ขนาด 

2 x 6นิ้ว ขึ้นไปวางแนวไม้จันทัน ขนาด 1.5 x 6

นิ้ว ในทุกระยะ 0.60 เมตร หลังจากนั้นวางแป

บนไม้จันทัน ใช้ไม้แปขนาด 1 x 3นิ้ว วางทุก

ระยะที่ 1.00 เมตร สุดท้ายวางวัสดุมุงหลังคา

เป็นแผ่นลอนเหล็กชุบสังกะสี จากนั้นทำาผนังฝา

บ้าน และประตูหน้าต่าง ดังนี้ ตั้งโครงเคร่าขนาด 

1.5  x 4 นิ้ว ทุกๆระยะ 0.50 เมตรโดยแต่งผิวไม้

ให้เรียบ ตั้งไม้วงกบขนาด 2 x 4 นิ้วใช้ไม้เนื้อแข็ง

ทาสีทับ แล้วติดไม้ฝาผนังตีซ้อนเกล็ดแนวนอน 

และตีไม้ซ้อนเกล็ดแนวตั้งในด้านประตู หน้าต่าง 

ใช้วัสดุกรอบบานประตูเฟี้ยมและกรอบบานหน้า

ต่างบานเปิดเป็นไม้สัก

 
รูปที่ 5  แสดงการถอดองค์ประกอบเรือนแถวไม้ชั้นเดียว 
ในชุมชนวังกรด จ.พิจิตร

4. สรุปผลของการเปรียบเทียบ

 เรือนแถวไม้ในชุมชนทั้งสองกรณีศึกษายัง

คงสภาพดำารงอยู่ ไม่ได้ถูกทิ้งร้าง หรือถูกปรุง

แต่งจากกระแสการท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะในทางตรงกันข้าม 

ชุมชนที่เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจทำาให้

เกิดการทำาลายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตน

เองไป ซึ่งยากที่จะนำากลับมาใหม่ให้เหมือนเดิม

ได้ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2552) การมีลำาน้ำาที่

ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์เรือนแถวไม้ให้เกิดขึ้น 

ภายใต้การจัดการของมนุษย์เพ่ือให้ดำารงชีวิตอยู่

อย่างปกติสุข เพื่อทำาการค้าขายในสภาพแวด-

ล้อมนั้น  แสดงถึงภูมิปัญญาของชุมชนจากกรณี

ศึกษาทั้งสอง

4.1	ภูมิปัญญาสังคม	และวิถีชีวิต	

 มีการสร้างสรรค์บานเฟี้ยมที่มีระบบรักษา

ความปลอดภัยแบบง่ายๆ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง 

การสร้างความเป็นเจ้าของของฝาเรือนที่ยึดเอา

โครงเคร่าของฝาผนัง โดยถ้าโครงเคร่าของฝา

ผนังอยู่ด้านใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของฝาผนัง

ไม้นั้น การสร้างถังเก็บน้ำาไว้ใกล้ๆ กับตัวเรือน

เน่ืองจากเมื่อเกิดอัคคีภัยจะสามารถย้ายของมี

ค่าและใช้น้ำาดับไฟได้ทันถ่วงที

4.2	ภูมิปัญญาด้านงานสถาปัตยกรรม

 มีการสร้างพื้นที่ปิดล้อมและใช้งานได้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้พื้นที่ส่วนเดิมเป็นที่ว่าง

อรรถประโยชน์ได้ โดยปรับเปลี่ยนได้ด้วยการใช้

ตู้ไม้แบ่งกั้นพื้นที่ใช้สอย สอดคล้องกับรูปทรง

อาคาร และความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีสนอง

ตอบวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีองค์ประกอบ

ย่อยๆ ของฝาผนังที่มีช่องลมระบายอากาศ และ

ช่องที่พื้นชั้นสองไว้ส่องดูคนที่อยู่ชั้นล่าง
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บทคัดย่อ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย เป็นเวลากว่า 45 

ปีที่สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย แต่ใน

ปัจจุบันสถาปัตยกรรมเหล่านั้น ได้ถูกเพิกเฉยและมองข้ามความสำาคัญในด้านคุณค่า เหตุผลที่สำาคัญ

คือ การขาดความเข้าใจในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และที่มาของการออกแบบ ดังนั้นการ

ค้นหาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์และ

คุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดยในการศึกษาได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาประวัติศาสตร์ การ

เก็บบันทึกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ถึงที่มาและปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบครอบคลุมไปถึงมุมมองแนว

ความคิดของสถาปนิก บริบททางสังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง แล้วสรุปคำาตอบจุดเชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ พัฒนาการ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของไทยในยุคนั้น

Abstract

 Chiang Mai University is the first regional university established in Thailand. During the 

past 45 years, the architecture and have grown alongside with the university development. But 

unfortunately, many of the architecture since the early days of the school has been ignored and 

neglected. The main reason for this neglect is due to the lack of the understanding in the value 

of its history, identity and originality. Thus, an investigation of architectural identity is necessary 

for creating an awareness of its identity and historical value. This study therefore focuses on the 

historical study, architectural data record in order to analyze its concept and factors that affect 

architectural design include design concept, social context and economy. These items are the 

core principles to develop a perception of Chiang Mai University’s architectural identity. The 

outcome of this investigation will help to connect the relations of Thai architecture development 

in that period.
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1.  อิทธิพลท่ีส่งผลต่อรูปแบบอาคารในยุคแรก

 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รูปแบบยุคแรกของอาคารมหาวิทยาลัยเชียง-

ใหม่ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2515 ได้รับ

อิทธิพลของรูปแบบอาคารขนาดใหญ่มาจาก

กรุงเทพมหานครจากปัจจัยด้านสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยสามารถแบ่งพิจารณา

ได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

1.1	อิทธิพลจากตะวันตก	

 อาคารยุคแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 

14 หลัง สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.  2506 - 2515 ซึ่ง

อยู่ในยุคของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  (Modern 

Architecture) ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีมา

จากการสร้างงานในระบบอุตสาหกรรมเป็นหลัก

เน้นที่วัสดุที่ทำาจากโรงงาน นำาเสนอด้านเทคโน-

โลยีการก่อสร้าง ซึ่งงานสถาปัตยกรรมแบบสมัย

ใหม่ ยังคงเป็นรากฐานสำาคัญของงานสถาปัตย-

กรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน อาคารทั้ง 14 หลัง 

ออกแบบด้วยระบบก่อสร้างสำาเร็จรูป ให้ความ

สำาคัญของกระจกและเหล็กอันเป็นวัสดุก้าวหน้า

ทางอุตสาหกรรม ผู้นำาทางความคิดทางสถาปัตย-

กรรมดังกล่าวคือกลุ่มสถาปนิกบาวเฮาส์ (Bauhaus) 

มีแนวคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดเป็นเชิงเส้นตรงทาง

คณิตศาสตร์ รูปแบบอาคารตามแนวคิดทันสมัย 

เน้นรูปทรงเรขาคณิต เช่นรูปเหลี่ยมลูกบาศก์

1.2	สถานการณ์บ้านเมือง	

 สถานการณ์ขณะนั้นเป็นช่วงสมัยใหม่ประ-

ชาชนสามารถใช้สื่อเป็นตัวกลางในการรณรงค์

เพ่ือจะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นมหาวิทยา-

ลัยระดับภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยโดยใน

ปี พ.ศ. 2499 - 2503 เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลให้จัด

ตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งนี้เกิดจากแรงกระตุ้น 5 

ประการ คือ 

 1.2.1 อิทธิพลแนวความคิดจากต่างประเทศ

โดยเฉพาะแนวความคิดจากประเทศตะวันตก

 1.2.2 ความต้องการกำาลังคนของทางราชการ

 1.2.3 พัฒนาการทางด้านการเมืองและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 1.2.4 การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 1.2.5 การเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาค

ทางการศึกษา

1.3	อัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่และความเป็นไทย 

 เนื่องจากเชียงใหม่มีธรรมชาติ และ วัฒน-

ธรรมที่ชัดเจน รูปแบบและการตกแต่งอาคารจึง

มีลักษณะส่ือถึงความเป็นท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับ

ความเป็นไทยและรูปแบบอาคารสมัยใหม่และ

เข้ากับความเป็นไทย เช่น การทำาหน้าจั่วด้านหน้า

อาคาร การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบาย

อากาศเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ของไทย  นอกจากนี้ ตัวอาคารทั้ง 14 หลัง ยัง

มีลักษณะแตกต่างเพื่อตอบสนองต่อการใช้สอย

และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ

2. การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  ประชาชนได้ทำาการเรียกร้องให้มีการจัด

ต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้เกิดความเจริญทาง

ด้านการศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้

วางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้นในส่วนภูมิภาค

โดยมีความคิดริเริ่มในการตั้งมหาวิทยาลัยที่จัง-

หวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้

อนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และกำาหนด



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2559  
The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7) 

571

ให้เป็นแผนงานในโครงการพัฒนาการศึกษาภาค

เหนือโดยจะเปิดภาคการศึกษาแรกในปี พ.ศ.2507

2.1	ความมุ่งหมายในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย	

	 เชียงใหม่	

 การจัดต้ังมหาวิทยาลัยต้องการใช้เวลาเตรียม

การอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน และมีความชัด-

เจนในการดำาเนินงานดังที่ ฯพณฯ หม่อมหลวง

ปิ่น มาลากุล ได้มีแนวคิดดังนี้ 

 2.1.1 ตอ้งใหค้วามสะดวกแกน่กัศกึษาในการ

ศึกษาเล่าเรียนและค้นคว้าโดยเฉพาะนักศึกษาใน

จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ                                          

 2.1.2 ยกระดับการศึกษาตามโครงการพัฒนา

การศึกษาในส่วนภูมิภาค

2.2	หน้าที่และวางกรอบการทำางาน

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกนี้

เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์อำานวยประโยชน์

แก่ท้องถิ่นทางภาคเหนือด้านวิชาการเท่าที่พึง

กระทำาได้ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จึง

ได้กำาหนดหน้าที่และวางกรอบการทำางานไว้ 4 

ประการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน 

การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน 

2.3	แนวคิดและนโยบายการก่อตั้งมหาวิทยา-

	 ลัยเชียงใหม่ที่นำาไปสู่งานทางด้านสถา-

	 ปัตยกรรม	

 ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กำาหนด

นโยบายในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัด

เจนดังนี้

 2.3.1 ดำาเนินการให้งานมีคุณภาพดีตั้งแต่

แรกเร่ิมเพ่ือเป็นนำาไปสู่แนวคิดของสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่                

 2.3.2 ไม่ลอกเลียนรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่ง

ใดแห่งหนึ่งท่ีมีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ

โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และเลือกแบบที่คิด

ว่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะนำาไปสู่แนวคิด

ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่     

 2.3.3 เขียนกฎหมายและวางรูปแบบการ

ปกครองเพื่อป้องกันมิให้เกิดความบกพร่อง 

 2.3.4 คำานึงถึงสภาพท้องที่และรักษาความ

งามตามธรรมชาติ หมายถึงการมีอัตลักษณ์ความ

เป็นไทยของงานสถาปัตยกรรม                            

 2.3.5 ดำาเนินการตามความต้องการและ

ความจำาเป็นเพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนา

ภาคเหนือของรัฐบาล                                                 

 2.3.6 ให้ความสะดวกแก่อาจารย์และศาส-

ตราจารย์ในการอยู่การทำางาน และส่งเสริมให้

เป็นผู้ที่มีความสามารถยิ่งขึ้น                              

 2.3.7 นอกจากให้ความรู้เพื่อได้ปริญญา 

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแล้วนัน้ อาจารย์

จะต้องให้ความรอบรู้และสร้างนิสัยที่ดีแก่นิสิต

2.4	การสำารวจพื้นที่และการวางผัง	

 พ้ืนท่ีสำาหรับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ มีจำานวน 579 ไร่ กับ 

68 ตารางวา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำาเนิน

การจัดซื้อ และมีบางส่วนได้รับบริจาคมา ในการ

เตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการ

สำารวจสถานที่และจัดทำาแผนที่ โดยมี สถาปนิกผู้

เชี่ยวชาญการออกแบบและวางผังโรงเรียน และ

สถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มาช่วยในการวางผัง

2.5	งบประมาณก่อสร้างและดำาเนินการ

 ในประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกกระทรวง

ศึกษาธิการได้จัดงบประมาณ จำานวน 20 ล้าน

บาท ต่อมาสภาการศึกษาแห่งชาติจะได้จัดสรร

งบประมาณให้อีก จำานวน 15 ล้านบาท

3. รูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคแรกของมหา-

 วิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รูปแบบอาคารในยุคแรกของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่มีอิทธิพลมาจากสถานการณ์และส่ิงแวด-
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ล้อมโดยรอบ โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมในทศ-

วรรษแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ

จำาแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

3.1	สถาปตัยกรรมสมยัใหม	่(Modern	Architec-

 ture)

 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ คือสถาปัตยกรรม

ที่เกี่ยวกับลักษณะที่เรียกว่า “สมัยใหม่” โดย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มิใช่สถาปัตยกรรมร่วม

สมัยแต่เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง

ที่ใช้อธิบายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีองค์ประกอบคล้าย

คลึงกันตามคำาจำากัดความซ่ึงเข้าใจโดยทั่วไปว่า

จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงที่เรียบและ

ปราศจากการตกแต่ง

3.2	 สถาปัตยกรรมไทยประเพณี	 (Traditional	

	 Thai	Architecture)

 ศิลปะการก่อสร้างของไทยอันได้แก่ อาคาร

โบสถ์ บ้านเรือน วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้าง

อื่น ๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ 

และคตินิยม สถาปัตยกรรมไทยได้พัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจำาเป็น

ตอ่การดำารงชวีติเพือ่ ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 

สามารถแบ่งยุคได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ สถา-

ปัตยกรรมไทยสมัยประวัติ ศาสตร์ และสถาปัตย-

กรรมสมัยรัตนโกสินทร์

3.3	สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย	(Contemporary	

	 Thai	Architecture)	

 สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย คือ สถาปัตย-

กรรมท่ีมีการออกแบบท่ีแสดงถึงลักษณะการปรับ

เปล่ียนรูปแบบและการใช้สอยไปตามสภาพ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนั้น 

โดยอาคารบางหลังอาจจะถูกปรับเปลี่ยนการ

ใช้สอยไปภายใต้รูปลักษณ์เดิมเพื่อสนองตอบ

ความต้องการใหม่ และอาคารบางหลังที่แม้จะ

ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่แต่ก็ยังคงใช้รูปแบบ

สถาปัตยกรรมเดิมมาใช้ในการออกแบบ 

4. อิทธิพลที่มีต่องานสถาปัตยกรรม 10 อาคาร

 แรกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2506-

 2515

 
ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

รูปที่ 1 แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.1	อาคารอำานวยการ	(สำานักงานอธิการบดี) 

 เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย (Con

temporary Thai Architecture) เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลจากตะวันตก ลักษณะเป็นอาคารราชการ

ไทย สมมาตรสองข้างเท่ากัน มีทางเข้าตรงกลาง 

มีการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 

เช่น หลังคาเป็นทรงจั่วช่องเปิดแคบสูงมีจั่วด้าน

บน ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใช้

วัสดุคอนกรีต

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 2 ซุ้มทางเข้าอาคารอำานวยการ
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4.2		อาคารวิทยาลัยชาย	(อาคารเรียนคณะรัฐ-

	 ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

 เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern 

Architecture) ที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตและใช้ ระบบ

ทางเดินเดี่ยว (Single load corridor) เป็นทาง

สัญจรหลัก ตัวอาคารก่อสร้างด้วยระบบพิกัด 

(Modular system) แบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ตกแต่ง

ด้วยแผงกันแดดที่โปร่ง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำาเร็จรูป

ที่หล่อด้วยคอนกรีตนำามาประดับด้านหน้าของ

อาคารเน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

 
ที่มา: สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
  สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่, 2551
รปูที ่3 แผงคอนกรตียืน่บรเิวณทางเข้าอาคารและ Facade 
ที่ประดับประดาด้วยแผงคอนกรีตรูปทรงเรขาคณิต

4.3	อาคารวิทยาศาสตร์	(อาคารเรียนตึกเคมี)

 ลักษณะอาคารมีรูปแบบทันสมัยเรียบง่าย

และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้ามาผสม

ผสานในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย

ร่วมสมัย (Contemporary Thai Architecture) 

นิยมดัดแปลงมาจากงานสถาปัตยกรรมไทย

ประเพณีด้วยการประยุกต์ให้มีลักษณะที่เรียบ

ง่าย ลดรายละเอียดของลายลง ดังที่ปรากฏใน

อาคารวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

 

ที่มา: อรรณพ วราอัศวปติ, 2557
รูปที่ 4 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี พ.ศ. 
2507

4.4	อาคารวิทยาลัยหญิง	(หอพักอ่างแก้ว)

 ลักษณะอาคารมีรูปทรงเรขาคณิตแบบสถา-

ปัตยกรรมสมัยใหม่ เรียบง่าย เน้นการออกแบบ

องค์ประกอบของระนาบเส้นต้ังและเส้นนอน

เป็นหลัก แปลนทรงสี่เหลี่ยมและมีการเปิดพื้นที่

ว่างตรงกลาง โครงสร้างคอนกรีตยื่น มีการใช้

แผ่นพื้นคอนกรีต เหล็ก และกรอบบานอะลูมิ-

เนียม เป็นต้น

ที่มา: อรรณพ วราอัศวปติ, 2554
รูปที่ 5 หอพักอ่างแก้ว พ.ศ. 2507

4.5	คณะมนุษยศาสตร์	(อาคาร	5)

 ลักษณะรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ (Modern Architecture) อาคารหลังแรก

ของคณะมนุษยศาสตร์ มีการออกแบบอาคารให้

สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะบางประ-

การของสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบธรรมชาติ

(Organic Architecture) ซึ่งจะมีการนำาองค์ประ-

กอบหรือรูปทรงในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ
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ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่  6  อาคารคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
สร้างเสร็จ 2507

4.6	อาคารเรียนคณะสังคมศาสตร์

 อาคารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

(Modern Architecture) ทีม่กีารใชร้ปูทรงเรขาคณติ

(Geometry Form) เป็นส่วนประกอบในการออก-

แบบ มีเส้นตั้งของเสาสูงจากชั้นล่างขึ้นไปรับคาน

ยื่นซึ่งเป็นแผ่นพืนกระทงสองทาง (Waffle Slab) 

ด้านบนมีทางเดินย่ืนออกมาไม่ยึดกับโครงสร้าง

เสาภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เด่นชัดในงาน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่   

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 7 แผ่นพื้นกระทงสองทาง (Waffle Slab) และแผ่น
คอนกรีตยื่นออกมาจากโครงสร้างเสา

4.7	ศาลาธรรม	

 เปน็อาคารทีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา

ของทางมหาวิทยาลัย องค์ประกอบต่างๆของ

อาคารดัดแปลงจากอาคารทางพระพุทธ ศาสนา

ของไทยด้วยการใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อ-

สร้างสมัยใหม่ ออกแบบให้มีความเรียบง่ายโดย

ใช้คอนกรีตเป็นโครงสร้างหลักแทนโครงสร้างไม้

ดั้งเดิมแต่ยังคงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย

ประเพณี

ที่มา: ผู้วิจัย, 2559
รูปที่ 8 อาคารศาลาธรรม สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2507

4.8	อาคารคณะแพทยศาสตร์

4.8.1 อาคาร บุญสม มาร์ติน

 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะแพทย-

ศาสตร์มี 7 ชั้น มีลักษณะที่เน้นการใช้งานเป็น

หลัก มีการใช้จั่วหลังคาเพื่อเน้นแกนให้รู้ว่าเป็น

ทางเข้าอาคาร

 
ท่ีมา:สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
รูปที่ 9 อาคารบุญสม มาร์ติน กับ ห้องประชุม  คณะ
แพทย์ศาสตร์ (ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว)
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4.8.2 อาคารสุจิณโน 

 มลีกัษณะแปลนเปน็ตวัวาย (Y) ทำาใหส้ามารถ

รับลมได้ทั่วอาคารและสามารถมองเห็นภูมิทัศน์

ได้อย่างชัดเจนเป็นการแทรกสถาปัตยกรรมองค์

ประกอบไปกับธรรมชาติ

  
ที่มา: วัดสัมพันธวงศ์ วรวิหาร, 2553

รูปท่ี 10 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4.8.3 อาคารเรียนคณะแพทย์ศาสตร์

 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ใช้คอนกรีตเป็นหลัก มีลักษณะเป็นครีบขนาดใหญ่

คล้ายกับโค้งของพาราโบลิค (Parabolic Curve) 

ที่ปกคลุมพื้นที่ของอาคารกลายเป็นหลังคา คาด

ว่าได้รับอิทธิพลจากงานของเอโร ซาริเนน (Eero 

Saarinen)

ที่มา: ผู้วิจัย, 2557
รูปที่ 11 อาคารห้องเรียน คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยา-
ลัยเชียงใหม่

4.9	อาคารคณะเกษตรศาสตร์

 เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern 

Architecture) แบบเรียบง่าย ออกแบบโครงสร้าง

คอนกรีตใต้ถุน เพื่อโชว์ให้เห็นโครงสร้างแผ่นพืน

กระทงสองทาง (Waffle Slab) และบันไดคอน-

กรีตเสริมเหล็ก

ที่มา: ผู้วิจัย, 2557
รูปที่ 12 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง-
ใหม่ แผ่นพืนกระทงสองทาง (Waffle Slab) และบันได
คอนกรีต

4.10	อาคารคณะศึกษาศาสตร์

 ตัวอาคารออกแบบเป็นแบบเรียบง่าย สถา-

ปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ใช้

แปลนรูปตัวแอล (L) มีบันไดเชื่อมอาคารทั้งสอง

ฝั่งรวมเป็นอาคารเดียวกัน เน้นการใช้วัสดุทาง

อุตสาหกรรมโดยการใช้ผนังกระจกในการตกแต่ง

อาคาร 
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ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 13 อาคารคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.11	ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 อาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern 

Architecture) เป็นอาคารสองชั้นที่มีโครงสร้าง

ซ้ำากันเป็นชุด แต่มีความน่าสนใจที่การออกแบบ

เสาและหลังคาคอนกรีต ส่วนชั้นล่างใช้วัสดุที่ทำา

จากศิลาแลง

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 14 อาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยเชียงใหม่ โครงสร้างเสาที่รับหลังคายื่นออกมา

4.12	อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์

 วางผังอาคารโดยใช้รูปแบบทรงเลขาคณิต

บันไดจะเป็นวงกลมมาปะกับแปลนสี่เหลี่ยมซึ่ง

พบได้ตามงานของสถาปนิกชื่อดังอาทิเช่นหลุยส์ 

คาห์น (Louis I Kahn) เน้นความงามของวัตถุดั้ง

เดิมและนำามาปะกัน บริเวณภายในมีพื้นที่โล่ง

ตรงกลางขนาบด้วยอาคารและใช้แผงกันแดด

เฉียงในการลดทอนแสงแดดและช่วยในเรื่องมุม

มองของอาคารให้ดูสูงกว่าความเป็นจริง

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 15 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่มีส่วนการใช้ผิวอาคารแบบลูกฟู

4.13	อาคารคณะเภสัชศาสตร์

 การวางแปลนโดยใช้หลักการเดียวกับอาคาร

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ลักษณะเป็นสถาปัตย-

กรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) คือการใช้

ทรงเรขาคณิตคล้ายกับหลักการของ หลุยส์ คาห์น 

(Louis I Kahn) คือการนำาผังในแต่ละส่วนการใช้

งานมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยทำาการออกแบบ

และสร้างขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกับคณะทันต-

แพทย์ศาสตร์จึงมีลักษณะที่คล้ายกัน

ที่มา: สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527

รูปที่ 16 อาคารคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4.14	อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

 ตัวอาคารออกแบบให้มีการเน้นการเปิดระ-

บายอากาศให้สัมพันธ์กับการใช้งาน ในส่วนที่ไม่

ใช้งานจะเป็นผนังที่ทึบตัน รูปทรงอาคารแบน

ราบ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557

รูปที่ 17 อาคารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.		บทสรุปรูปแบบอาคารและอิทธิพลท่ีเกิดข้ึน

	 กับอาคารยุคแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รูปแบบอาคารยุคแรกของมหาวิทยาลัยเชียง-

ใหม่ ทั้งหมด 14 อาคาร  มีรูปแบบอาคารเป็น

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai 

Architecture) 2 อาคาร ได้แก่ อาคารอำานวยการ

(สำานักงานอธิการบดี) และอาคารวิทยาศาสตร์

ตึกเคมี ด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบสมัยใหม่

ตกแต่งตัวอาคารตามลักษณะความเป็นไทย เช่น 

การทำาจั่วด้านหน้า การทำาช่องเปิดเพื่อระบาย

อากาศ

 ศาลาธรรม มีรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรม

ไทยประเพณี(Traditional Thai Architecture) ตั้ง

อยู่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัย แสดงถึงการเป็น

สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารเป็นสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ (Modern Architecture)  11 อาคาร  

ได้แก่ อาคารวิทยาลัยชายอาคารวิทยาลัยหญิง

(บ้านพักอาจารย์พิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตร-

ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิศว-

กรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช-

ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

 การได้ศึกษารวบรวมข้อมูลรูปแบบอาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2504 - 2515 ) ทำา

ให้ทราบว่าประเทศไทยไม่ได้ล้าหลังในเรื่องการ

ใช้วัสดุการก่อสร้างในยุคนั้น รวมทั้งการจัดทำา

ระเบียบอาคารและสถาปนิกผู้ออกแบบ เพื่อให้

ได้ทราบถึงที่มาและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ หาก

ในอนาคตอาคารเหล่านี้ได้ถูกปรับปรุงหรือรื้อ

ถอน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเพื่อเป็นหลักฐาน

เพื่อการศึกษาและพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ

 เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสร้างรัฐสยามสมัยใหม่ บทความชิ้นนี้จึงได้สำารวจ

งานสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 

19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกรุกเข้าสู่ภูมิภาคแถบนี้  กรอบความคิดเรื่องการ

ครองอำานาจนำา จึงถูกนำามาใช้ในการศึกษางานสถาปัตยกรรมของหน่วยงานราชการในเมืองเชียงใหม่

ที่ถูกกำาหนดจากนโยบายของรัฐบาลสยามนั้นได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือรูปแบบการ

ใช้พื้นที่ทางสังคมอย่างไร ผ่านทั้งมุมมองปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนั้น การอธิบายตีความ 

หรือสร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพยายามสร้างความเข้าใจที่มาที่

ไปอันสลับซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ที่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ทางสังคม

การเมืองระหว่างเชียงใหม่กับรัฐบาลสยาม

Abstract

 Chiangmai is a part of processing renewing the Modern Siam Regime. This paper explores 

the architecture in Chiangmai that was built through social and political changes in the late of 

19thcentury which was the same time when western colonialism penetrated into the region. 

The leader of Chiangmai decided to be part of Siamese government solely because of political 

factors, regardless of the ethnic’s reason, different languages, cultures and also their life styles. 

This study embraces the conceptual of Hegemony in order to analyze the occurrence of the 

Government’s architecture in Chiangmai, which was initiated by Siamese government policies. 

It can show what has impacted on life styles, cultures and social spaces. The architecture of 

Chaingmai in this transitional period could also be discussed based on both external and internal 

factors. Thus, the interpretation of the architecture is the beginning to understand the source of 

the complexity in Chiangmai’s architecture because of they could demonstrate the social and 

political relationship between Chiangmai and Siamese Government.
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คำาสำาคัญ (Keywords): ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง (Political Transition), ประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม (Historical Architecture), การครองอำานาจนำา (Hegemony), พื้นที่ทางการเมือง 

(Political Space)

1.  ทฤษฎีการครองอำานาจนำา และการทบทวน

 โครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง

 บทความชิ้นน้ีมุ่งเน้นไปที่การสำารวจการเกิด

ข้ึนของพ้ืนท่ีสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่ท่ีมีเง่ือนไข

ของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมาเป็นตัว

กำาหนด ทั้งการส่งผ่านอุดมการณ์ ค่านิยม รวม

ไปถึงการเมืองของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้น

บนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองท้ังแนว

แกนตั้งและแนวราบ กรอบความคิดเรื่องการ

ครองอำานาจนำา (Hegemony) จึงถูกนำามาใช้เพื่อ

สร้างความเข้าใจและอธิบายมิติความสัมพันธ์

เชิงอำานาจของกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง ดังนั้น

บทความชิ้นนี้จึงจะอธิบายด้วยกรอบความคิด

ของโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) เป็น

หลัก

 การครองอำานาจนำาจะสำาเร็จได้ย่อมต้องพึ่ง

พิงกับระบบเศรษฐกิจส่วนล่างด้วย เพราะเมื่อใด

แล้วท่ีอุดมการณ์ทางการเมืองถูกแปรสภาวะเป็น

สิ่งสาธารณ์ แทรกซึมอยู่ในกิจกรรมประจำาวันจน

กลายเป็นค่านิยมของยุคสมัยแล้ว สิ่งเหล่านี้จะ

หล่อหลอมขัดเกลาตัวมันเอง และเลือกรับบาง

อย่างตัดทิ้งบางอย่างเพื่อให้สถานะของอำานาจ

นั้นๆ อยู่ร่วมกลมกลืนกลายเป็นวัฒนธรรมได้ใน

ที่สุด

 และเมื่อตั้งสมมติฐานร่วมกันว่าพื้นที่และ

สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางการเมือง

ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตเชิงอุดมการณ์แล้ว หาก

มองจากเพียงมุมของผู้ส่งผ่านอำานาจคือ รัฐบาล

สยามเพียงอย่างเดียวก็อาจจะเป็นการเมินเฉย

ต่ออุดมการณ์ทางการเมืองของ “ผู้อ่อนแอกว่า” 

นั่นคือกลุ่มการเมืองของเจ้านายเชียงใหม่ ที่ยัง

คงต้องการต่อรองพื้นที่ทางการเมืองจากรัฐบาล

สยามเช่นกัน และสิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึง

การพรางกาย และการสร้าง “ความสัมพันธ์เสมือน”

ระหว่างกลุ่มการเมืองด้วยกันเองของกลุ่มเจ้า

นายเชียงใหม่ในเชิงกายภาพด้วยเช่นกัน 

 อย่างไรก็ตามเม่ือไม่ได้มีเพียงแค่รัฐบาล

สยามเท่านั้นที่เป็น “ผู้กระทำา”(อรรถจักร สัตยา

นุรักษ์, 2538) ทางประวัติศาสตร์ บทความชิ้น

น้ีนอกจากจะศึกษาจากแรงกระทำาจากปัจจัย

ภายนอกแล้ว จึงจำาเป็นต้องทบทวนบทบาทของ

ผู้กระทำาจากภายในด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มีรูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางการเมืองที่หลากหลายในแนว

ราบ ทั้งจากกลุ่มการเมืองของสถานะ “เจ้าขัน 5 

ใบ” ที่เป็นการปกครองระบบจารีตของเชียงใหม่ 

อีกทั้งยังมีเงื่อนไขพิเศษที่กำาหนดโดยบรรษัทค้า

ไม้ของมหาอำานาจอีกด้วย

2. ช่วงเวลาเปล่ียนผ่านทางการเมืองในเชียงใหม่

 บทความนี้ได้กำาหนดช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยน

ผ่านในปี พ.ศ.2427 ซึ่งรัฐบาลสยามและบรรษัท

ค้าไม้ของอังกฤษได้ทำาสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 

2 ที่ว่าด้วยการจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับการ

ค้าไม้ทางตอนเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญ

ที่ทำาให้มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองในแบบ

หัวเมืองประเทศราชถูกลดความสำาคัญลง และ

เปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการจัดการแบบรัฐชาติ

สมัยใหม่ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองในกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2475 จึงเป็นจุดสิ้นสุด

ของระบบการเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาลใน

เชียงใหม่เช่นเดียวกัน 
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3. เงื่อนไขและปัจจัยภายนอก

 การที่รัฐบาลสยามปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ใน

การปกครองหัวเมืองประเทศราชให้มาสู่รูปแบบ

การเมืองสมัยใหม่ ย่อมมิใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้

โดยทันที แต่ต้องอาศัยกระบวนการผลิตสร้าง

อย่างมีแบบแผน เครื่องมือสำาคัญที่ถูกนำามาใช้

คือ “ความเป็นไทย” (สายชล สัตยานุรักษ์, 2550)

อีกทั้งการที่ชนช้ันนำาสยามคุ้นเคยกับความ

สัมพันธ์แบบประเทศราช และหลายคนเริ่มคุ้น

เคยกับแนวคิดภูมิศาสตร์การเมืองแบบตะวันตก

เช่นกัน ในระยะที่ระบอบอาณานิคมซึ่งมาพร้อม

กับพลังอำานาจของเส้นเขตแดน และระบบการ

เมืองสมัยใหม่ รัฐบาลสยามจำาเป็นอย่างมากที่

จะต้องรักษาสถานะเจ้าเหนือหัวเหนือประเทศ

ราชของตนไว้โดยด่วน ด้านหนึ่งรัฐบาลสยามรู้ดี

ว่าอำานาจอธิปัตย์ของตนท่ีอยู่เหนือดินแดนเหล่า

นั้นไม่ชัดเจน และไม่ใช่ของตนแต่เพียงผู้เดียว 

 แต่ในอีกด้านรัฐบาลสยามปรารถนาที่จะ

ขยายอำานาจเข้ายึดครองประเทศราชเหล่านั้น

ไว้ในกำามือให้มั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งกรณีนี้ต่างจากการ

คุ้มครองตามแบบประเทศราชแบบเดิม ครั้งนี้

รัฐบาลสยามมาพร้อมเคร่ืองมือกลไกของมหา-

อำานาจแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ ระบบการ

ปกครองบริหาร จนถึงการปักปันเขตแดนและทำา

แผนที่ สยามเข้าร่วมชิงชัยกับมหาอำานาจตะวัน

ตกเพื่อถือสิทธิและผนวกรัฐชายขอบเหล่าน้ัน

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน การกระทำาดัง

กล่าวแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งตรงไปตรงมา (Win-

ichakul, 2556) สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึง

อุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลสยามในรูป

แบบพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการครองอำานาจนำา

4. เงื่อนไขและปัจจัยภายใน

 กรณีดังกล่าวไม่ได้ทำาให้กลุ่มเจ้านายเชียงใหม่

ถูกตัดขาดทางผลประโยชน์เสียทั้งหมด เพียงแต่

ถูกลดบทบาทลงและอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐบาล

สยามสามารถควบคุมจัดการได้ แต่สิ่งที่ทำาให้

รัฐบาลสยามกังวลมากกว่าคือ มหาอำานาจตะวัน-

ตก ที่สามารถเข้ามาสร้างพื้นที่ทางการเมืองได้

ก่อนเสียอีก โดยที่ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำา

ปิงฝั่งตะวันออก ซึ่งคลาคล่ำาไปด้วยรูปแบบสถา-

ปัตยกรรมอย่างตะวันตก พร้อมด้วยเทคโนโลยี

การก่อสร้างสมัยใหม่ รูปแบบวิถีชีวิตที่แม้แต่

กลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ยังต้องคอยลอกเลียนแบบ 

ส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเงื่อนไขและบริบท

ทางสังคมของกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ก็พร้อมที่

จะปรับเปลี่ยนและเปิดรับเอามาตรฐาน “ความ

เป็นสมัยใหม่” มาใช้ในการก่อสร้างอุดมการณ์

ทางการเมืองอย่างไม่ยี่หระ และอีกทั้งยังอาศัย

เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อรอง ไม่

คล้อยตามอำานาจนำาของรัฐบาลสยามเช่น

เดียวกัน 

5. การจัดการพ้ืนที่ทางการเมืองของสยาม

 ช่วงแรก พ.ศ.2427-2443

 รัฐบาลสยามเริ่มลงหลักปักฐานสร้างพื้นที่

ทางการเมืองของตนเองในบริเวณพื้นที่ริมแม่

น้ำาปิงฝั่งตะวันตก มีถนนสายหลักที่เชื่อมตรง

จากท่าน้ำาใหญ่ไปจนถึงกำาแพงเมืองชั้นใน เป็น

ที่ตั้งทางทางการเมืองแห่งแรกที่สยามสามารถ

สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึง

อำานาจใหม่อย่างโจ่งแจ้ง แต่เนื่องจากโครงสร้าง

ของการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลยังเป็น

ของใหม่สำาหรับรัฐบาลสยามในขณะนั้น จึงเกิด

การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใช้สอยอาคารสถานที่อยู่

ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้รูปแบบสถาปัตย-
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กรรมและการใช้พ้ืนท่ีไม่ได้อยู่ในลักษณะท่ี “ถาวร” 

แต่เป็นการใช้วัสดุท้องถ่ินอย่างไม้เป็นหลักซ่ึง

สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยและร้ือถอนได้

ง่าย

 ในแผนผังแสดงเรือนหลวงบริเวณริมแม่น้ำาปิง 

หรือ “ที่ข้าหลวงพัก” ตามใบบอกของพระยาทรง-

สุรเดช (อั้น บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. 2436 (ดูรูปที่ 1) 

ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดวางผังอาคารทางราชการ

ของสยามช่วงแรก ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่มี

รูปแบบหรือวิธีการก่อสร้างที่แตกต่างกันอยู่ 3 

รูปแบบ คือ เรือนอย่างฝรั่ง เรือนอย่างไทย และ

เรือนอย่างลาว สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชนชั้น

นำาสยามก็รับรู้อยู่เสมอมาถึงความแตกต่างหลาก

หลายท่ีสะท้อนลงไปถึงตัวกายภาพหรืองานสถา-

ปัตยกรรม เพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะ

จำากัดความหมายบางอย่าง และนำาเสนอความ

หมายบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

องค์ประกอบของพ้ืนท่ีสถาปัตยกรรมท่ีสันนิษฐาน

ว่ารัฐบาลสยามต้ังใจเป็นอย่างย่ิงท่ีจะนำาเสนอคือ 

ลานโล่ง รั้วกั้น และเสาธง ซึ่งถือว่าเป็นธรรม-

เนียมปฏิบัติของประเทศเจ้าอาณานิคมเสมอมา 

เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการเมืองต่อประเทศ

ใต้อาณานิคม แต่อีกทางหนึ่งก็ต้องคอยระแวด

ระวังไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทางวัฒน-

ธรรมที่ซึ่งละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน และเพื่อเป็น

การสร้างฐานสนับสนุนความชอบธรรมให้กับ

รัฐบาลสยามเองในอนาคตอีกทางหนึ่ง

 โดยสรุปแล้วลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม

ที่ค่อนข้างจะ “ไม่ถาวร” ในช่วงแรกนี้ สันนิษฐาน

ว่าอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสยามให้ความสำาคัญกับ

พ้ืนที่ริมแม่น้ำาปิงหรือท่าเทียบเรือแห่งนี้เพียง

เพ่ือผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรอันมหาศาล 

และเพื่อถ่วงดุลหลัก ส่วนการครองอำานาจนำา

เหนือกลุ่มชนชั้นนำาเชียงใหม่เป็นเร่ืองที่รัฐบาล

สยามกระทำาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เพราะสยาม

กับเชียงใหม่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการเมือง

แบบหัวเมืองประเทศราชหลงเหลืออยู่บ้าง

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รูปที่ 1 กลุ่มอาคารราชการของสยามในบริเวณ  “ที่ข้า
หลวงพัก” ริมแม่น้ำาปิง ตามบันทึกของพระยาทรงสุรเดช 
เมื่อพ.ศ. 2436 

6.  การจัดการพ้ืนที่ทางการเมืองของสยาม

 ช่วงที่สอง พ.ศ.2443-2475

 หลังจากเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัยใน

ปี พ.ศ. 2440 เกิดการแบ่งมรดกที่ดินผืนใหญ่

กลางเวียง และสถานะทางการเมืองที่ย่ำาแย่ของ

กลุ่มชนชั้นนำาเชียงใหม่ ทำาให้พื้นที่กลางเวียง ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกปล่อย

ให้รกร้าง บางส่วนถูกขายเพื่อปลดหนี้สินจาก

การพนัน สิ่งเหล่านี้ทำาให้รัฐบาลสยามมองเห็น

ความเป็นไปได้ท่ีจะย้ายศูนย์ราชการเข้ามาใจ

กลางเมือง ชนชั้นนำาเชียงใหม่ทั้งกลุ่มของ เจ้าอิน

ทวโรรสฯ และกลุ่มของพระราชชายาเจ้าดารา-

รัศมี แสดงออกในลักษณะที่ยินยอมให้กับรัฐบาล

สยามเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแลกกับสถานะทางการ

เมืองบางอย่าง อีกทั้งทางฝั่งของสยามเอง รัช-

กาลที่ 5 ก็ทรงมีพระราชอำานาจเต็มที่ ถือได้ว่า

เป็นช่วงท่ีรัฐบาลสยามเพียบพร้อมไปเสียทุก

อย่างทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ
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 บทความชิ้นน้ีจะยกกรณีศึกษากลุ่มอาคาร

กลุ่มแรกที่รัฐบาลสยามได้เร่งสร้างข้ึนหลังจาก

ย้ายพื้นท่ีทางการเมืองเข้ามาในเขตกำาแพงเมือง 

ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพ้ืนที่ของคุกหลวงแห่งใหม่          

(ดูรูปที่ 2) โดยทางรัฐบาลสยามได้จัดการขอแบ่ง

พื้นที่จากพื้นที่เวียงแก้วเดิม ที่เป็นพื้นที่เขตพระ

ราชฐานเก่าแก่ของกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ ซึ่ง ณ 

เวลานั้นพื้นที่เวียงแก้วเองก็ได้ถูกทำาให้รกร้าง

ไร้การบูรณะบำารุงจากกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่อยู่

ก่อนหน้านั้นแล้วเช่นกัน

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รูปที่ 2 ภาพอาคารเรือนจำากลางเชียงใหม่ สร้างเสร็จ
ประมาณปี พ.ศ.2463 

 การท่ีสยามเข้ามาเทียบเคียงพ้ืนท่ีอำานาจเก่า

ในเขตกำาแพงเมือง เกิดคำาถามว่า อะไรทำาให้รัฐ-

บาลสยามม่ันใจว่าพ้ืนท่ีแห่งใหม่น้ีพวกเขาสามารถ

สร้างสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากช่วงแรก โดยมี

ความมั่นคงถาวร สร้างอาคารขนาดใหญ่พร้อม

กับพื้นที่กิจกรรมทางการเมือง ส่วนหนึ่งคาดว่า

เป็นในเรื่องของความหมายเชิงพื้นที่ด้วยอย่าง

ไม่ต้องสงสัย เมื่อกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่เปิดทาง

ให้ รัฐบาลสยามเพียงสานต่อเพื่อสร้างพื้นที่ทาง

การเมืองของตนเองบนฐานโครงสร้างอำานาจ

เก่าของชนชั้นนำาเชียงใหม่ หากพิจารณาอย่าง

ลึกซึ้งถึงสภาวะทางการเมืองขณะนั้น กลุ่มชนชั้น

นำาเชียงใหม่สูญเสียความชอบธรรมไปอย่างมาก 

ถึงขนาดที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาเจ้าเสีย

แล้ว แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่อำานาจเก่าก็ยังคง

อยู่ไม่ได้ถูกทำาลายลงไปอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่

ถูกกดให้เป็นรองและถูกจัดที่ทางให้มีอำานาจ

ในพื้นที่ที่รัฐบาลสยามจำากัดไว้ให้เท่านั้น

 การถูกทำาให้เลือนหาย (disappear) ของ

พื้นที่เวียงแก้วในช่วงปลายทศวรรษ 2430 จนถึง

ต้นทศวรรษ 2440 แล้วผนวกกับการขยับเข้ามา

เทียบเคียงพื้นที่อำานาจเดิมโดยรัฐบาลสยาม ทำา

ให้สันนิษฐานได้ว่ารัฐบาลสยามเล็งเห็นว่าพื้นท่ี

โล่งกลางเวียงจนกระทั่งบางส่วนกลายเป็นป่าทึบ

รกร้างไร้ผู้คนควรจะถูกใช้ประโยชน์เพ่ือตอบ

สนองการครองอำานาจนำาทางการเมือง คาดว่า

คุกหลวงแห่งใหม่ของสยามน่าจะเริ่มสร้างช่วง

ปลายทศวรรษ 2440 แต่เป็นเพียงโครงสร้างไม่

ถาวร กำาแพงหรือแนวกั้นอาจจะล้อมด้วยไม้สัก

ท่ีหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน จากน้ันก็ขยับขยายอาณา

บริเวณออกไปตามความแน่นหนาของจำานวน

นักโทษ คาดว่าจนกระทั่งเริ่มมีแบบแปลนการ

ก่อสร้างและวางผังกลุ่มอาคารทั้ง 7 หลัง (ดูรูปที่ 

3) เพื่อสร้างในลักษณะถาวรตามมาหลังจากนั้น  

และจากการวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ของคุกหลวงมีการออกแบบตามสถาปัตยกรรม

ตะวันตกตามแนวอิงเหตุผล เรียบง่าย ตรงไปตรง

มา (Rationalism) กลุ่มอาคารคุกหลวงแห่งใหม่

นี้ไม่มีการออกแบบรายละเอียดที่มีความเป็น 

“ไทย” ลงไปเลยแม้แต่น้อย เต็มไปด้วยการตัด

ทอนรายละเอียดที่ไม่จำาเป็นออกแทบทั้งหมด 

หากมองย้อนไปที่ระดับนโยบายของสยามใน

ช่วงเวลานั้น ปลายทศวรรษ 2440 ถือว่าเป็น

ช่วงที่อำานาจของกลุ่มชนชั้นนำาสยามค่อนข้าง

มีเสถียรภาพและมีความเป็นเอกภาพมากที่สุด

ยุคหนึ่ง แต่กลับไม่ปรากฏสัญลักษณ์ของความ

เป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ลงไปในตัวสถา-

ปัตยกรรมเลย หรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่างๆ ของ

ความเป็นเจ้าอาณานิคม
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ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รูปที่ 3 ผังเรือนจำาเชียงใหม่จากรายงานตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อ พ.ศ. 2474

 เงื่อนไขสำาคัญที่ควรจะพิจารณาคือ เมื่อการ

ท่ีรัฐบาลสยามถูกกดดันอย่างหนักจากมหาอำานาจ

ตะวันตก ในเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพใน

ระบบศาลยุติธรรม รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่

อันเลวร้ายในที่คุมขังนักโทษ รัฐบาลสยามจึงต้อง

สื่อภาพ (present) ของความเป็นอารยะแบบ

ตะวันตกขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากจะกล่าว

อย่างตรงไปตรงมาคือ รัฐบาลสยามทำาตามกฎ

เกณฑ์เงื่อนไขให้ได้มาตรฐานของความเป็น

สมัยใหม่ทุกประการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิใน

การครองอำานาจนำาเหนือรัฐใต้อาณานิคมที่

ตนเองครอบครองอยู ่ นั่นแสดงว่าการสร้างคุก

หลวงแห่งใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวัน

ตก แม้จะเพื่อเป็นการวางโครงสร้างอำานาจใหม่

เทียบเคียงและซ้อนทับบนฐานอำานาจเดิม แต่

อีกทางหนึ่ง รัฐบาลสยามก็รับรู้ดีถึงกลุ่มอำานาจ

ที่ซ้อนทับกันอย่างหลากหลายในเมืองเชียงใหม่ 

ดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นกับคุก

หลวงจึงเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ส่งไปถึงประเทศ

มหาอำานาจตะวันตก เพื่อบอกกับกลุ่มอำานาจ

เหล่านั้นว่า รัฐบาลสยามเองก็เพียบพร้อมไป

ด้วยมาตรฐานความเป็นสมัยใหม่บนรัฐอาณานิคม

ของตนเองเช่นเดียวกับมหาอำานาจอื่นๆ เช่นกัน

7.	 การจัดการพ้ืนท่ีทางการเมืองของเจ้านาย

	 เชียงใหม่:	 พื้นที่กลางเวียง	 และการสร้าง

	 สถานะธรรมราชาของพระเจ้าอินทวิชยา-

	 นนท์

 อีกบทบาทท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการสร้างสถานะ

ทางการเมืองของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ คือการ

พยายามดึงเอาอำานาจทางศาสนาเข้ามาอยู่กับ

ตัวพระองค์เพื่อหวังที่จะสร้างความชอบธรรม

ให้กับตัวพระองค์เอง หากจะกล่าวอย่างตรงไป

ตรงมาคือ พระองค์เลือกที่จะเป็นธรรมราชา แต่

เป็นธรรมราชาในแบบที่คล้ายกับสิ่งที่รัชกาลที่ 

5 ทรงกระทำา มิใช่ธรรมราชาในความหมายเดิม

แบบที่เจ้าผู้ครองนครพระองค์ก่อนๆ เป็นอีกต่อ

ไป ซึ่งการทำาให้ตัวพระองค์เป็นธรรมราชาในครั้ง

นี้ ก็เพื่อมุ่งหวังการครองอำานาจนำาเหนือกลุ่ม

การเมืองกลุ่มต่างๆ ในเชียงใหม่ด้วยอีกทางหนึ่ง 

เพราะพื้นที่ทางศาสนาหรือ “วัด” ในช่วงเวลานั้น 

คืออีกพื้นที่ที่มีอำานาจทางการเมือง โดยที่เจ้าผู้

ครองนครต้องพยายามยึดโยง หรือครองอำานาจ

นำา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมความเป็นธรรมราชา

ให้ตัวพระองค์ในที่สุด จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสิ่งที่

พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้เลือกกระทำา นั่นคือ

ส่วนหนึ่งของวิธีการโต้ตอบการครองอำานาจนำา

จากสยาม ด้วยเครื่องมือที่ไม่ต่างกันกับที่รัฐบาล

สยามเลือกใช้เช่นกัน

 ส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสถานะดัง

กล่าวของพระองค์ คือ การพยายามลดทอน

ความสำาคัญของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลง และ

ให้ความสำาคัญกับพื้นที่ทางการเมืองในบริบท

อาณานิคม (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2552) ซึ่งเริ่มต้น

ในรัชสมัยของพระองค์อย่างเข้มข้น โดยในแผน

ที่เชียงใหม่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ปี พ.ศ.

2416-2440 ได้แสดงตำาแหน่งที่ตั้งของประดิษฐ-

กรรมทางการเมืองของเจ้านายเชียงใหม่ที่ต้อง
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การเล่นการเมืองในเวทีเดียวกับที่สยามและ

อังกฤษเล่น อาทิเช่น เค้าสนามหลวง ข่วงหลวง 

และบรรดาคุ้มของเจ้านายเชียงใหม่ เป็นต้น ถึง

แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปรุกล้ำาในเขตพ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์ซ่ึง

เป็นที่ตั้งของหอคำาเวียงแก้ว (The Royal Gold 

Palace) โดยตรงก็ตาม

 ในขณะที่พื้นที่บริเวณที่เรียกว่า “เวียงแก้ว” 

เริ่มถูกทำาให้รกร้างนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 2420 

เป็นต้นมา ปฏิบัติการเชิงรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจน

คือ การรื้อหอคำาในเวียงแก้วไปปลูกสร้างเป็น

วิหาร ณ อารามต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ นอก

จากนี้การจะทำาความเข้าใจความคิดของชนชั้น

นำาเชียงใหม่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางสังคม

การเมอืง ตอ้งวเิคราะหผ์า่นสิง่ทีเ่รยีกวา่ “เงือ่นไข” 

หรือ “ปัจจัย” ทั้งที่เกิดจากการกลุ่มการเมือง

ท้องถิ่นเอง และทั้งจากปัจจัยภายนอกคือสยาม

เป็นหลัก อาจจะมีปัจจัยเสริมท่ีมาจากมหาอำานาจ

อย่างอังกฤษ แต่เป็นเพียงผลกระทบทางอ้อมไม่

ได้สร้างความเปล่ียนแปลงโดยตรงอย่างรัฐบาล

สยาม

8. การจัดการพ้ืนท่ีทางการเมืองของเจ้านาย

 เชียงใหม่: กู่หลวงวัดสวนดอกไม้ กับการ

 พยายามสร้างสถานะทางการเมืองอีกคร้ัง

 ของกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่

 หลังจากกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ได้สูญเสียพ้ืนท่ี

ทางการเมืองบริเวณใจกลางเมืองให้กับอำานาจ

ใหม่จากสยาม และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เองก็รับรู้ดีถึงความแตกแยกใหม่หมู่เจ้านายเชียง-

ใหม่ การย้าย  กู่หลวงของเจ้านายเชียงใหม่จึง

เป็นการกระทำาการทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ต้อง

การสื่อสารไปถึงกลุ่มการเมืองต่างๆ ของอำานาจ

เก่า และสื่อสารไปถึงกลุ่มชนชั้นนำาสยามด้วยว่า

พระองค์คือผู้มีบารมีทางการเมืองสูงสุดเหนือ

กลุ่มเจ้านายทุกพระองค์ในเชียงใหม่ การเลือก

วัดสวนดอกซึ่งเป็นตำาแหน่งใจกลางสำาคัญของ

เวียงสวนดอกนั้นสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งเป็นการ

พยายามสร้างความหมายใหม่ให้กับประวัติศาสตร์

ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน อิทธิพลทางความคิดส่วนหนึ่ง

ก็คาดว่าได้มาจากการได้เห็นสุสานหลวงจุฬา-

ลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ ในวัดราชบพิธฯ โดยรูป

แบบของกู่หลวงวัดสวนดอกก็แสดงออกมาใน

รูปแบบศิลปกรรมและการใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกัน 

แต่ลักษณะการวางผังของกู่หลวงของเจ้านาย

เชียงใหม่แตกต่างจากสุสานหลวงในวัดราชบพิธฯ 

อย่างสิ้นเชิง      กู่หลวงของเจ้านายเชียงใหม่มีภาพ

สะท้อนของอุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่า

อย่างเห็นได้ชัด

 เริ่มจากการจัดวางผังโดยมีแกนกลางและ

กลุ่มบริวารเป็นชั้นๆ (ดูรูปที่ 4) ตามฐานานุศักดิ์ 

หรือ พระอิสริยยศที่แตกต่างกันไป โดยแกนกลาง

น้ันถูกออกแบบให้วางอัฐิของปฐมกษัตริย์ของ

ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนคอื พระเจา้กาวลิะ เปน็ประธาน 

รายล้อมด้วยเจ้าผู้ครองนครองค์สำาคัญ ๆ เป็น

บริวารชั้นรองโดย จงใจที่จะไม่วางผังเรียงลำาดับ

ตามการขึ้นครองตำาแหน่งแต่ให้ความสำาคัญกับ

เจ้าผู้ครองนครที่ผูกโยงและให้ผลลัพธ์ทางการ

เมืองกับช่วงเวลาเปล่ียนผ่านโดยตรงมากกว่า 

อาทิเช่น กู่ของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์ และกู่

ของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ที่ตั้งอยู่แทนที่เจ้า

หลวงองค์ก่อนหน้าถึง 2 องค์ ในบริวารชั้นรอง
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[ที่มา: วรชาติ มีชูบท, ]
รูปที่ 4 แผนผังกู่หลวงของเจ้าเชียงใหม่และชายา ณ วัด
สวนดอก 

9. บทสรุป

 เมื่อได้สำารวจสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแล้วนั้น กรอบ

ความคิดการครองอำานาจนำาได้ช่วยอธิบายถึง

วิธีการในการจัดการกับพื้นที่ทางการเมืองของ

แต่ละกลุ่มทางการเมือง ทั้งรูปแบบของการส่ง

ผ่านค่านิยมผ่านทางกลุ่มชนชั้นนำาท้องถิ่น ทั้ง

การลอกเลียนรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ตะวันตกเพื่อให้ตนเองสามารถต่อรองอำานาจได้

บนมาตรฐานความเป็นสมัยใหม่ และแม้กระทั่ง

การเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเจ้านาย

เชียงใหม่ ด้วยการเป็นนายทุนเจ้าของที่ดินด้วย

ในเวลาเดียวกัน เพื่อสร้างความชอบธรรมใน

ระบบเศรษฐกิจส่วนล่าง ทั้งหมดนี้บางครั้งแสดง

ออกมาอย่างโจ่งแจ้ง และบางครั้งก็ซ่อนเร้นพราง

กายภายใต้เง่ือนไขการเมืองในยุคอาณานิคม

ตะวันตกเช่นเดียวกันทั้งหมด

 อีกท้ังบทความช้ินน้ีพยายามช้ีให้เห็นว่าสถา-

ปัตยกรรมกลับกลายเป็นทั้งภาพสะท้อน และตัว

กำาหนดเงื่อนไขทางสังคมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ง

หากย้อนกลับไปมองที่เ ง่ือนไขทางสังคมการ

เมืองที่หล่อหลอม และส่งอิทธิพลให้กลุ่มชนชั้น

นำาต่างๆ ผลิตสร้างแนวความคิดของตนเองออก

มา ทั้งกลุ่มทางการเมือง พื้นที่แต่ละพื้นที่ รวมไป

ถึงตัวสถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างรัฐสมัยใหม่ อีก

ทั้งงานวิจัยชิ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางการเมืองในช่วงเวลาเปลี่ยน

ผ่านน้ัน ได้ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนตำาแหน่งหรือ

ที่ตั้งทางการเมือง ก่อนที่จะนำาไปสู่การสถาปนา

สถาปัตยกรรมของรัฐหรือกลุ่มการเมืองขึ้นเพื่อ

สร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้

เกิดอย่างไร้ระเบียบแต่ถูกลำาดับขึ้นอย่างมีแบบ

แผนด้วยเงื่อนไขทางการเมืองเป็นสำาคัญ

 ฉะนั้นแล้ว รูปแบบสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ จึงเป็นภาพที่คลุมเครือไม่

ปรากฏอัตลักษณ์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง

ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับหลบซ่อน       

พรางกายและหยิบยืมรูปแบบของสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่แบบตะวันตกมาเป็นส่วนหน่ึงของตนเอง 

สะท้อนไปถึงระบบคิดของกลุ่มชนช้ันนำาในสมัย

นั้นเป็นอย่างดี และแม้ว่าโลกทัศน์ของกลุ่มชน

ชั้นนำาถูกยึดโยงกับความสมัยใหม่แบบตะวันตก

จนแยกจากกันไม่ออก แต่ฐานานุศักดิ์ทางสถา-

ปัตยกรรมก็ไม่ได้จางหายไปไหน เพียงแต่ถูก

เคลื่อนย้ายแปรเปลี่ยนความหมายใหม่เพื่อให้

ตอบสนองกับพื้นที่สถาปัตยกรรมสำาหรับรัฐชาติ

สมัยใหม่แทน
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ต้องการนำาเสนอ การรวบรวมเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่ประกอบกับการศึกษาเพิ่ม

เติมจากการสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์เพ่ือประเมินหาเทคนิคการถนอมไม้ไผ่ท่ีง่ายต่อการนำาไปใชและ

มีต้นทุนต่ำา โดยการออกแบบอุปกรณ์และกำาหนดขั้นตอนการถนอมเนื้อไม้ สร้างเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ

ตามความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการทำาวิจัย เป็นอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถประ-

หยัดน้ำายาถนอมเนื้อไม้และประเมินศักยภาพของไม้ไผ่ที่ถูกถนอมด้วยเทคนิคที่พัฒนาขึ้น  ในเบื้องต้น

สามารถสรุปได้ว่า ไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการถนอมเนื้อไม้ มีคุณสมบัติด้านการรับน้ำาหนักได้ดีและมีอายุ

การใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ไผ่ที่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมเนื้อไม้ เนื่องจากสภาพ

เนื้อไม้ที่แข็งแรงเพราะไม่มีความชื้นแทรกซึมอยู่ สามารถนำาไปใช้กับงานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประ-

สิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุในธรรมชาติ จึงถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน 

แต่จากปัจจัยทางด้านความหลากหลายเชิงกายภาพของไม้ไผ่ เช่น ขนาดปล้อง ความหนาของเนื้อไม้ 

การคดงอ รวมไปถึงตำาหนิต่างๆ ที่ทำาให้เกิดความคาดเคลื่อน จึงไม่สามารถทำาการประเมินการรับน้ำา

หนักที่แน่นอนตามมาตราฐาน การวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางการวิจัยความเป็นได้ เพื่อการพัฒนาต่อยอด

นวัตธรรมไม้ไผ่ต่อไปในอนาคต

คำาสำาคัญ (Keywords): การถนอมเนื้อไม้ไผ่, การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

1. ความเป็นมาและปัญหา

 อาคารพื้นถิ่นขนาดเล็กปัจจุบันนิยมใช้วัสดุ

ก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต 

อิฐ ซ่ึงส่วนใหญ่มีราคาท่ีสูงข้ึนตามระบบการลงทุน

อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการแปรรูปทรัพยากร

ธรรมชาติที่มีการสูญเสียไปตามกระบวนการที่

ซับซ้อนมากขึ้นในโรงงาน อีกนัยหนึ่งเป็นการใช้

งานเกินกว่าศักยภาพของวัสดุ เช่น การใช้โครง-

สร้างเหล็กเพื่อรับโครงหลังคาน้ำาหนักเบาสำาหรับ

อาคารขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการลงทุนที่เกินความ

จำาเป็น และเป็นการบริโภคพลังงาน การสร้าง

มลภาวะในระหว่างกระบวนการแปรรูปที่สูงมาก

เนื่องจากปริมาณการผลิตขั้นต้น

 ในขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วในพื้นที่ชนบท

และตามพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อจะนำา
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ไม้ที่ปลูกเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จาก

ป่าธรรมชาติ แต่การนำาไม้โตเร็วหรือไม้ขนาดเล็ก

ไปใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาการถูกศัตรู

จำาพวกเชื้อรา แมลง และเพรียงเข้าทำาลายเนื้อ

ไม้ ทำาให้มีอายุการใช้งานสั้นเพียง 1-2 ปีเท่านั้น 

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน

ที่จะนำาไม้โตเร็วมาใช้ประโยชน์เพ่ือยืดอายุการ

ใช้งานให้ได้นานมากขึ้นกว่าเดิม โดยการใช้น้ำายา

ป้องกันรักษาเนื้อไม้ ซึ่งหากได้ดำาเนินการอบน้ำา-

ยาที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการแล้ว จะช่วยยืดอายุ

ความทนทานของไม้ออกไปได้อีก 3-5 เท่าของ

อายุความทนทานของไม้ตามปกติ กรณีโครงสร้าง

รับน้ำาหนักอย่างง่ายอย่างไม้ไผ่ที่มักมีเง่ือนไข

และความยุ่งยากในการใช้ เช่น อายุการใช้งาน 

การรับน้ำาหนัก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเงื่อนไข

ที่มีองค์ความรู้พื้นถ่ินในการจัดการรองรับอยู่

แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ในการที่จะต่อยอดภูมิ-

ปัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานการใช้งานที่เข้าถึง

ได้ง่ายด้วยภูมิปัญญาที่เหมาะสมไม่ยุ่งยากและ

ราคาถูก

 ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาในเบื้อง

ต้นของการพัฒนาเทคนิคการถนอมเน้ือไม้ไผ่

โดยประเมินเทคนิคการถนอมไม้ไผ่ที่ง่ายต่อการ

นำาไปใช้และมีต้นทุนต่ำา และประเมินศักยภาพ

ของโครงสร้างไม้ไผ่ที่ ถูกถนอมด้วยเทคนิคที่

พัฒนาขึ้น โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจัยใน

เงื่อนไขการรับน้ำาหนักอย่างง่าย (Simple beam) 

ได้แก่ การรับน้ำาหนักแบบเฉพาะจุดที่ส่วนกลาง

และปลายชิ้นส่วนคาน (Point load) โดยพิจารณา

ระยะแอ่นตัวในแนวดิ่งของคาน โดยเทคนิคการ

ถ่วงน้ำาหนัก และศึกษาโดยใช้ไม้ไผ่บางชนิดที่หา

ได้ง่ายในท้องถิ่นเพียงชนิดเดียว เพื่อเป็นการ

ศึกษาเบ้ืองต้นที่เหมาะสมกับระยะเวลาและงบ

ประมาณ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

 จากการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่าแนวคิดความ

ยั่งยืน “การพัฒนาที่สร้างโอกาสให้คนรุ่นปัจจุบัน 

แสวงหาประโยชน์ได้โดยไม่ปิดโอกาสให้คนรุ่น

หลังเข้ามาแสวงหาประโยชน์อย่างนั้นบ้าง” เป็น

ข้อสรุปโดยองค์การสหประชาชาติ องค์ประกอบ

การพัฒนาความยั่งยืนมีพื้นฐานของแนวคิด

ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้การใช้วัสดุอาคารจะ

ต้องพิจารณาให้เกิดความสมเหตุสมผลอย่างคุ้ม

ค่ากับองค์ประกอบดังกล่าว

1) วัสดุระบบอุตสาหกรรมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

 วัฏจักรชีวิตของอาคารตั้งแต่ขบวนการผลิต 

การขนส่ง การก่อสร้าง การใช้งาน กระบวนการ

อุตสาหกรรมเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่

ต้องการวัสดุที่มีศักยภาพสูงและปริมาณมาก ใน

ขณะที่ วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (วิฑูรย์ 

เหลียวรุ่งเรือง, 2552) ศึกษากระบวนการจัดการ

ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยี

ก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เนื่องจากมี

ความต้องการการอยู่อาศัยที่ทันสมัยและสะดวก

สบาย ในขณะที่ภาครัฐเป็นกลไกในการพัฒนา

ให้ความช่วยเหลือ ที่กำาหนดนโยบายและแผน

งานระดับชาติส่งเสริมให้ชนบทมีความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง มีความสุขอย่างพอเพียงบน

พื้นฐานของทรัพยากรในท้องถิ่น 

 สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้ไผ่มีภูมิปัญญา

พื้นถิ่นในกระบวนการที่สามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวน่าสนใจและใช้งานได้นาน ตั้งแต่การ

ถนอมไม้ไผ่ให้สามารถอยู่ได้นานมากขึ้น ไม่ให้

ไม้ถูกมอดแมลงกัดกินดังตัวอย่างรูปที่ 3 การผ่า

ไม้ การประกอบไม้ รวมถึงการตกแต่งไม้ ล้วนมี

เทคนิคที่เป็นภูมิปัญญาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ได้

เป็นอย่างดีของชาวบ้าน อย่างไรก็ตามสำาหรับ



การพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
กานต์ คำาแก้ว และ ยุทธนา ทองท้วม590

งานสถาปัตยกรรม ไม้ไผ่สามารถที่จะเป็นส่วน

ประกอบที่น่าสนใจในหลาย ๆ  ส่วน รวมถึงโครง-

สร้างหลักในการรับน้ำาหนัก เช่น เสา คาน ค้ำายัน 

จันทัน ขื่อ แป รวมถึงส่วนตกแต่งและปกคลุม

อาคาร เช่น ผนังและพื้น เป็นต้น ตัวอย่างตาม

รูปที่ 2

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตและกรรมวิธีการผลิตไม้ไผ่
โดยทั่วไป

 

รูปที่ 2 แสดงการใช้วัสดุไม้ไผในส่วนของโครงคร่าวและ
ฝา [4]

 

    รูปที่ 3 ลักษณะของการถูกมอดกัดแทะเป็นผงไม้

2) การถนอมเนื้อไม้ไผ่

 การถนอมเนื้อไม้ไผ่ โดยการรวบรวมข้อมูล

ของ ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ (ทรงเกียรติ เที้ยธิ-

ทรัพย์, 2545) อาจทำาได้หลายวิธี ซึ่งการใช้สาร

เคมีอาบ หรืออัดเข้าไปในเนื้อไม้ไผ่ เป็นวิธีที่

สามารถรักษาเนื้อไม้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาว

นานกว่าวิธี ธรรมชาติ โดยอาจแบ่งแยกแนว

ปฏิบัติได้ดังนี้คือ 

 2.1)	 การชุ่ม	 จุ่ม	 และทา วิธี การเหล่านี้

เป็นการป้องกันผิวนอกของไม้ไผ่ซ่ึงเป็นการป้อง-

กันชั่วคราว

 2.2)	การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีธรรมชาติ 

เป็นวิธีชั่วคราวโดยการพยายามกำาจัดแหล่ง

อาหารที่อยู่ในเนื้อไม้ของแมลงต่าง ๆ ออกไป 

คือ

 - การแช่น้ำา ปกตินานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน

ขึ้นไป วิธีการนี้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

แต่มีข้อเสียคือใช้เวลานาน ไม้ไผ่สดถ้าแช่น้ำาจะ

ใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์ในการดูดซึมน้ำา

 - การใช้ความร้อนหรือการสกัดน้ำามัน จาก

ไม้ไผ่ เพิ่มความแข็งแรงทนทานขึ้น น้ำามันของ

ไม้ไผ่จะถูกสกัดออกก่อนที่จะนำาไปอาบน้ำายา

ป้องกันแมลง ฟอกขาว และย้อมสี ควรผึ่งไว้

ประมาณหนึ่งเดือน

 2.3)	การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีเคมี	

 การอัดน้ำายา เปน็วธิกีารรกัษาเนือ้ไมท้ี่ดทีีส่ดุ

เนื่องจากตัวยาสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้

ได้ดีกว่าวิธีอื่น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีคือ

 - การแช่โคน เหมาะสำาหรับกรณีที่มีไม้ไผ่

จำานวนไม่มากนักแต่ต้องเป็นไม้ไผ่สด ตัดใหม่ๆ 

ยังมีกิ่งก้านและใบติดอยู่ ซึ่งเหมาะสำาหรับการ

อาบน้ำายาไม้ในสถานที่ตัด โดยแช่โคนไม้ไผ่กับ

น้ำายา
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 - การสวมปลอกหัวไม้ เป็นการอัดน้ำายาไม้

ไผ่สด ที่ตัดกิ่งก้านออกแล้วสามารถทำาได้ง่าย

โดยใช้ยางในจักรยานยาวพอใส่น้ำายาได้ ข้างหนึ่ง

สวมเข้าที่โคนไม้ไผ่ใช้เชือกรัดกันน้ำายาซึมออก 

ส่วนยางในด้านที่เหลือใช้กรอกน้ำายาเข้าไป แล้ว

นำาไปแขวนให้ส่วนโคนสูงกว่าด้านปลาย วิธีนี้ใช้

ได้ผลดีกับไม้ไผ่สดมากกว่าไม้ไผ่แห้ง เพราะน้ำา

ธรรมชาติในไม้ไผ่เมื่อซึมออกจะดูดน้ำายาเข้า

แทนที่

 - วิธีการอาบน้ำายาร้อน-เย็น สามารถทำาได้  

2 วิธี คือ ใช้ความดันและไม่ใช้ความดัน ซึ่งแต่ละ

วิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือ การใช้ความดัน 

สามารถทำาได้รวดเร็วและเป็นจำานวนมาก แต่ก็

เสียค่าใช้จ่ายมาก ส่วนวิธีหลังนั้นเสียค่าใช้จ่าย

ต่ำา แต่ใช้ระยะเวลานานกว่าวิธีแรก  

 - วิธีบูเชรี เป็นวิธีง่ายๆ อาศัยแรงดันของน้ำา

ตามธรรมชาติ หรือแรงโน้มถ่วงของโลกนำาน้ำายา

เข้าไปในเนื้อไม้ โดยตั้งถังน้ำายาสูงประมาณ 10 

เมตร แล้วต่อท่อสวมที่โคนไม้สดด้วยท่อ รัดรอบ

โคนไม้ แรงดันของน้ำายาสูง 10 เมตรจะช่วยดัน

น้ำายาจากโคนถึงปลายไม้ในเวลาไม่นานนัก วิธีนี้

อาจดัดแปลงมาใช้ถังน้ำายาที่อัดลมก็ได้

 - วิธีใช้แรงอัด เหมาะสำาหรับไม้ไผ่แห้ง จะผ่า

หรือไม่ผ่าก็ได้ จะให้ผลดีที่สุดเมื่อไม้ไผ่มีความ

ชื้นต่ำากว่าร้อยละ 20 ไม้ไผ่ที่ไม่ได้ผ่าเมื่อนำามา

อัดน้ำายาอาจจะแตกหรือระเบิดออกได้ ซึ่งอาจ

แก้ไขโดยการเจาะรูระหว่างปล้องก่อน ซึ่งนอก

จากจะไม่แตกแล้ว ยังทำาให้อัดน้ำายาได้ทั่วถึง

ด้วยวิธีนี้ต้องขนไม้ไผ่ไปยังโรงงาน แรงดันนั้นไม่

ควรจะสูงเกินไปเพื่อป้องกันไม้ไผ่แตก อย่างไร

ก็ตามการใช้น้ำายากับการถนนอมไม้ยังเป็นข้อ

ด้อยต่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมี

การศึกษาอย่างละเอียดของทางเลือกในการใช้

สารเคมีต่อไป

3) คุณลักษณะโครงสร้างไม้ไผ่ที่นำาไปใช้

 กรณีของไม้ไผ่มีคุณสมบัติการรับน้ำาหนักท่ี

แตกต่างจากโครงสร้างคอนกรีตท่ีรับแรงกด และ

โครงสร้างเหลก็ทีร่บัแรงดึง โดยทีไ่มไ้ผม่คีณุสมบตัิ

ที่ดีทั้งการรับแรงกดและแรงดึง ที่ยังขาดแนวทาง

การใช้งานที่ชัดเจน ได้แก่ การกำาหนดขนาดช่วง

กว้างของการรับน้ำาหนัก หรือระยะยื่นของโครง-

สร้างดังตัวอย่างรูปที่ 5 ในการทดสอบระบบคาน

รับน้ำาหนัก การใช้ไม้ไผ่จึงเป็นการผสานภูมิปัญญา

พื้นถ่ินกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมท่ีจะนำามาสู่

การตอบสนองความงามด้านสถาปัตยกรรมได้

อย่างน่าสนใจ 

4) กรณีศึกษาการถนอมเนื้อไม้ไผ่

 ไม้ไผ่ที่นำามาใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไปนั้น 

การตัดมาใช้ได้เมื่อไม้ไผ่อายุ 3-5 ปี เป็นช่วงที่

ไม้ไผ่มีอายุที่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นช่วงที่

มีความแก่ของเนื้อไม้ที่พอดี แต่ไม้ไผ่ที่ไม่ได้รับ

การถนอมเนื้อไม้การป้องกันแมลงและเชื้อรา 

ไม้ไผ่ท่ีอยู่ภายนอกอาจมีอายุใช้งานประมาณ 

1-2 ปี แต่ถ้าใช้ในที่ร่มอาจจะใช้งานได้ถึง 4 ปี

 

3. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

 ขั้นตอนการพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อ

ไม้ไผ่สรุปได้ดังนี้

รูปที่ 4 diagramแสดงขั้นตอนและวิธีการศึกษา
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 และด้วยการพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อ

ไม้ไผ่อาจมีผลต่อคุณสมบัติการรับแรงที่เกิดข้ึน

จากการนำาไปใช้เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างทดแทน จึง

ได้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาในการรับน้ำา

หนักดังนี้

 1) ศึกษาไม้ไผ่ที่ผ่านการถนอมเน้ือไม้แล้ว

เทียบกับไม่ไผ่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการถนอมเน้ือ

ไม้

  1.1) การรับน้ำาหนักแบบกลางคาน ทำาการ

กำาหนดระยะช่วงรับน้ำาหนักเป็น 2.0 ม. 3.0 ม. 

และ 4.0 ม. ตามระยะของท่อนไม้ไผ่ที่มีจุดรอง

รับ 2 จุด (a)

  2.2) การรับน้ำาหนักแบบปลายคาน ทำา

การกำาหนดระยะช่วงรับน้ำาหนักเป็น 1.0 ม. และ 

2.0 ม. ตามระยะยื่นของท่อนไม้ไผ่ (b)

 ทั้งนี้ใช้ตัวอย่างไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ยขนาด 5 ซม.ตลอดความยาว เพื่อประโยชน์ 

2 ประการ คือ การรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง

ไม้ไผ่ที่ไม่ได้ถนอมกับไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการ

ถนอมแล้ว และการประเมินระยะการหย่อนตัว

ของไม้ไผ่เมื่อมีการรับน้ำาหนัก

รูปที่ 5 การรับน้ำาหนักกลางคานกับปลายคานของไม้ไผ่

กำาหนดให้ เมื่อ      

 a คือ ระยะของท่อนไม้ไผ่ที่มีจุดรองรับ 2 

   จุด (เมตร)

 b คือ ระยะยื่นของท่อนไม้ไผ่ (เมตร)

 h คือ ระยะหย่อนจากสภาพปกติ (เมตร)

 น้ำาหนักถ่วงที่ใช้ในการทดสอบเป็นภาชนะ

ใส่น้ำาที่มีการเติมครั้งละ 10 กก. สำาหรับการทด-

สอบกรณีรับน้ำาหนักกลางคาน และเติมครั้งละ 5 

กก. สำาหรับการทดสอบกรณีรับน้ำาหนักที่ปลาย

คาน

 สำาหรับกระบวนการลดความชื้นในเนื้อไม้มี

วิธีการประเมินค่าความช้ืนในวัสดุอาจท่ีพิจารณา

ได้ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานเปียกและมาตร-

ฐานแห้ง เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียกหา

ได้จากอัตราส่วนของมวลของน้ำาในวัสดุต่อมวล

ชื้นของวัสดุคูณด้วย 100 ดังสมการที่ 1 ในทาง

ตรงกันข้าม เปอร์เซ็นความชื้นมาตรฐานแห้ง

สามารถหาได้จากอัตราส่วนของมวลของน้ำาใน

อาหารต่อมวลแห้งของอาหารคูณด้วย 100 ดัง

สมการที่ 2 

 %MC
wb

 = M
w
x100/(M

w
+M

s
)            (1) 
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db
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                    (2)
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เมื่อ %MC
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 คือ เปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนมาตรฐาน

    เปียก

 %MC
db
  คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตร-

    ฐานแห้ง

       M
w
 คือ  มวลของน้ำาในวัสดุ 

       M
s
 คือ  มวลแห้งของวัสดุ
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 ทั้งนี้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ความชื้นมาตรฐานเปียกและมาตรฐานแห้งได้

ดังสมการที่ 3 แนวโน้มในการใช้ความชื้นมาตร-

ฐานเพื่อการอ้างอิงในงานวิจัย มักจะใช้ความชื้น

มาตรฐานแห้งมากกว่ามาตรฐานเปียก เนื่องจาก

การอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานเปียกน้ันอาจมีความ

คลาดเคล่ือนเน่ืองจากมีมวลช้ืนของวัสดุ (M
w
+M

s
)

เข้ามาเกี่ยวข้องในการคำานวณ อย่างไรก็ตามใน

การอ้างอิงทั่ว ๆ ไปการใช้ค่าความชื้นมาตรฐาน

เปียกน่าจะสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่ายกว่า

ความชื้นมาตรฐานแห้ง

4. ผลการศึกษา

1)	 การออกแบบประยุกต์ออกแบบอุปกรณ์	

	 เพื่อการถนอมเนื้อไม้ไผ่

 1.1)  การกำาหนดปัญหาเพื่อออกแบบ 

   ด้วยการใช้งานสำาหรับชาวบ้านหรือ

ภายในครัวเรือนที่ต้องการความง่ายไม่ยุงยาก

ซับซ้อน ต้นทุนต่ำาเป็นเงื่อนไขขั้นต้นที่ถูกกำาหนด

ขึ้นเพื่อให้ถ่ายทอดและเรียนรู้ได้ง่าย 

 1.2) ศึกษาข้อดีและข้อเสียของวิธีการต่างๆ

   โดยพิจารณาจากวิธีต่างๆ ของการ

ถนอมไมไ้ผป่ระกอบการสมัภาษณผ์ูรู้ ้ผูเ้ชยีวชาญ

ที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคนิคการ

ถนอมเนื้อไม้ไผ่มาก่อน เพื่อทำาการเลือกรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับการถนอมเนื้อไม้ พบว่า วิธีบูเชรี 

(Bucherie Process) โดยต้ังถังน้ำายาให้สูงประมาณ 

10 เมตร แล้วต่อท่อสวมที่โคนไม้สดด้วยท่อรัด

รอบโคนไม้ แรงดันของน้ำายาสูง 10 เมตรจะช่วย

ดันน้ำายาจากโคนถึงปลายไม้ในเวลาไม่นานนัก

หรือใช้เครื่องอัดน้ำายา

 1.3) คัดเลือกวิธีการที่สามารถตอบปัญหา

เงื่อนไขการใช้งานได้

   จากการศึกษาพบว่าเทคนิคการอัด

น้ำายาวิธีบูเชรี เป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการแทรก

ซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ ได้ดี ซึ่งกรณีการใช้แรง

อัดนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำามาพัฒนาต่อ

มากที่สุด

 จากข้อดีดังกล่าวสามารถท่ีจะปรับขนาดของ

ปริมาณจำานวนไม้ไผ่ได้ตั้งแต่จำานวนน้อย 3-5 ลำา 

ไปถึงมากกว่า 10 ลำา โดยอาศัยถังบรรจุน้ำายาที่

ขนาดใหญ่ขึ้นและปั๊มสำาหรับเพิ่มแรงดัน

 1.4) ออกแบบและกำาหนดกระบวนการใน

การถนอมเนื้อไม้ไผ่

   สำาหรับกระบวนการการรักษาเน้ือไม้

เพื่อให้ไม้ไผ่ โดยปัญหาของไม้ไผ่คือการถูกแมลง 

และมอดทำาลายเนื้อไม้ คือ การอัดน้ำายาเข้าไป

เปล่ียนแป้งและน้ำาตาลไม่ให้เป็นอาหารของมอด 

โดยวิธีการใช้แรงอัดมีกระบวนการท่ีประยุกต์

ใหม่ ดังนี้ 

   1. กระบวนการอัดน้ำายา

   2. กระบวนการผึ่งลม

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการอัดน้ำายา

 กระบวนการอัดน้ำายาประกอบไปด้วยอุป-

กรณ์ คือ 1.ถังอัดน้ำายา 2.สายท่อน้ำายา 3.วาวล์

ปิดเปิด 4.ท่อยางเชื่อมต่อกับไม้ไผ่ 5.แคม์ปรัด

ท่อยางกับไม้ไผ่ 6.แท่นวางไม้ไผ่ 7.น้ำายา  วิธี

การคือ วางโคนไม้ไผ่บนแท่นยึดต่อเข้ากับท่อ

ยางเช่ือมต่อโดยใช้แคมป์รัดท่อยางกับไม้ไผ่ให้

แน่นเพียงพอในการรับแรงดัน  โดยถังอัดแรงดัน

สามารถต่อท่อเข้ากับไม้ไผ่ได้ 5 ลำา หลังจากนั้น

ผสมน้ำายาลงในถัง (อัตราส่วนน้ำายา Sodium 

Dichromate 325 gm. Copper Sulphate 250 

gm.Boric Acid 125 gm. รวมเป็น 700 gm. ผสม

กับน้ำา 14 ลิตร) อัดน้ำายาที่ผสมแล้วโดยใช้แรง

ดันประมาณ 20-25 psi. จนกว่าน้ำายาจะซึมถึง

ปลายไม้อีกด้านหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 6
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ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการผึ่งลม

 การนำาไม้ไผ่ที่อัดน้ำายาแล้วมาผึ่งลมโดยให้

อยู่ในพื้นที่ที่สามารถระบายอากาศได้ระยะเวลา

ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำายาดูดซึมและแห้ง

คงสภาพอยู่ในเนื้อไม้ แล้วนำาไปผึ่งแดดโดยจะ

ต้องระวังเรื่องความชื้น การผึ่งแดดทำาให้ไม้แห้ง

น้ำาหนักเบาขึ้นและทำาให้เนื้อไม้มีความแข็งแรง

คงทนมากขึ้น

รูปที่ 6 รูปแสดงเครื่องอัดน้ำายา

2)	 การรับน้ำาหนักของไม้ไผ่ท่ีได้รับการถนอม

	 เนื้อไม้เทียบกับไม้ไผ่ที่ไม่ได้ถนอม	

 จากกระบวนการถนอมเน้ือไม้ท่ีจะต้องมี

การเจาะทะลวงปล้อง และมีผลให้น้ำาหนักและ

ความยืดหยุ่นของไม้ไผ่เปลี่ยนแปลงไป การทด-

ลองถ่วงน้ำาหนักเพ่ือทดสอบพฤติกรรมของการ

รับน้ำาหนัก 

รูปที่ 7 แสดงการรับน้ำาหนักของท่อนไม้ไผ่บริเวณข้อ
ปล้องที่มีลักษณะแตกต่าง

 ผลการทดลองพบว่า ลักษณะพฤติกรรมการ

หย่อนลงของไม้ไผ่จากการรับน้ำาหนักทั้ง 2 กรณีมี

ลักษณะเดียวกัน แต่กรณีไม้ไผ่ที่ได้รับการถนอม

แล้วจะมีระยะท่ีน้อยกว่า และท้ังสองกรณีสามารถ

รับจำากัดอยู่ที่ 60-70 กก. ด้วยลักษณะไม้ไผ่ที่

เป็นท่อนแนวนอนซึ่งจากการทดลองพบว่ายิ่งมี

ลักษณะข้อปล้องที่ยาวจะรับน้ำาหนักได้น้อยกว่า 

และตำาแหน่งของจุดรับน้ำาหนักบริเวณกึ่งกลาง

ปล้องจะรับน้ำาหนักได้ได้น้อยกว่าเนื่องจากแรง

เฉือนที่มากกว่า

รูปท่ี 8 แสดงการรับน้ำาหนักของท่อนไม้ไผ่กรณีปลายคาน

รูปท่ี 9 แสดงการรับน้ำาหนักของท่อนไม้ไผ่กรณีกลางคาน
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รูปที่ 10 แสดงการรับน้ำาหนักของท่อนไม้ไผ่ปลายคาน

 ผลการทดลองพบว่า ลักษณะพฤติกรรมการ

หย่อนลงของไม้ไผ่จากการรับน้ำาหนักทั้ง 2 กรณี

มลีกัษณะเดยีวกนั แตก่รณไีมไ้ผท่ีไ่ดร้บัการถนอม

แล้วจะมีระยะที่น้อยกว่า และเมื่อพิจารณาถึง

การใช้งานก็จะเห็นได้ว่าการยื่นที่เหมาะสมไม่

ควรยื่นยาวมากเกินไป ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีที่

ยืน 2 ม. พบว่า ระยะดิ่งจากการหย่อนลงชัดเจน

ว่าไม่เหมาะสมกับการใช้และแตกต่างจากกรณี

ยื่น 1 ม. โดยมีระยะดิ่งไม่เกิน 10 ซม.

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการถนอมเนื้อไม้ มีคุณ-

สมบัติด้านการรับน้ำาหนักมากกว่า จึงมีคุณสมบัติ

ที่ดีกว่าในแง่ของงานโครงสร้าง แต่ในขณะเดียว

กันไม้ไผ่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการถนอมเนื้อไม้มี

คุณสมบัติการรับแรงได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในสว่นของโครงสรา้ง  ดงันัน้ การถนอมเนือ้ไมเ้ปน็

วิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเพราะมีคุณสมบัติใน

การรับแรงได้ดีขึ้นและสามารถใช้งานได้คงทน

มากขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้มีการเลือกใช้วัสดุ

ไม้ไผ่มากขึ้นในงานสถาปัตยกรรม แต่เนื่องจาก

ลักษณะของไม้ไผ่ซ่ึงเป็นวัสดุธรรมชาติ จึงมีลักษณะ

ของลำาไผ่ที่ไม่เหมือนกัน ที่อาจไม่สมมาตรการ

ออกแบบจึงมีความเป็นไปได้ยากท่ีจะประมาณ

ค่าความสามารถในการรับแรงที่เป็นมาตรฐาน 
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บทคัดย่อ

 เมืองโบราณอู่ทองเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จึงทำาให้องค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มีการจัดตั้งโครงการแผนแม่บท

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นหนึ่งในโครงการ

ที่สำาคัญ แต่การดำาเนินโครงการต่างๆในปัจจุบัน ยังขาดการออกแบบที่คำานึงถึงลักษณะเฉพาะของยุค

ทวารวดีที่เป็นลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์ของเมืองอู่ทอง โดยการวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อรวบ

รวมข้อมูลศิลปะทวารวดี การประยุกต์รูปแบบในอดีตกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทฤษฎีการออกแบบ

พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ เพื่อกำาหนดแนวทางในการ

ออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง โดยรูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดี ซึ่งจากการศึกษา

กรณีศึกษา ทฤษฎีการประยุกต์สถาปัตยกรรม และการเปรียบเทียบลักษณะของกรณีศึกษา นำาไปสู่

แนวทางการประยุกต์ศิลปะทวารวดีกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ซึ่งลักษณะการประยุกต์สถา-

ปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง คือการใช้ลักษณะบางส่วนที่เป็นเอก-

ลักษณ์ของศิลปะทวารวดีเพื่อเป็นหลักในการออกแบบ อันประกอบด้วย รายละเอียดลวดลาย การจัด

กลุ่มอาคารและองค์ประกอบอาคาร

Abstract

 U-Thong ancient city is a historical place of Thailand. Designated Areas for Sustainable 

Tourism Administration (DASTA) has established the U-Thong master plan with several projects.     

U-thong national museum project is one of the key projects. But the project’s current does 

not be designed with the proper characteristics of the Dvaravati, which is a notable feature of 

U-thong history. Emphasis of this study includes Dvaravati historical data collection, contemporary 

architecture with applied traditional style, theory of museum design and historic museum case 

studies. These elements direct to the formulation of outline for designing U-thong museum with 

Dvaravati style.    The research result indicates that the appropriate factors of applying Dvaravati 
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style in U-thong national museum is the use of characteristics including pattern, planning and 

axial, and architectural element.

คำาสำาคัญ (Keywords): การประยุกต์สถาปัตยกรรม (Applied Architecture), ศิลปะทวารวดี (Dvaravati), 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง (U-thong National Museum), เมืองโบราณอู่ทอง (U-Thong  Ancient 

City)

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญ

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์

ที่สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

เมอืงโบราณอู่ทอง เกบ็รกัษา และจดัแสดงโบราณ

วัตถุที่ได้จากการสำารวจและขุดค้นทางโบราณคดี

ที่เป็นศิลปะทวารวดี ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติอู่ทองได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 แต่

เป็นเพียงอาคารชั่วคราว และมีการจัดสร้างให้

เป็นอาคารถาวรในปี พ.ศ. 2508 จนในวันที่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช-

ดำาเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

มีอายุยาวนานถึง 49 ปีแล้ว ทำาให้มีการปรับปรุง

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองทั้งรูป

ลักษณ์ภายนอกและการจัดพื้นที่นิทรรศการเมื่อ

ประมาณ 5 ปีก่อน แต่อาคารก็ยังไม่สามารถที่

จะรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเย่ียมชมได้เพียงพอ 

ไม่มีพื้นที่สำาหรับรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ 

รวมไปถึงจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเย่ียมชม

มีจำานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และประเทศไทยกำาลัง

จะเข้าร่วม AEC ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะมีนักท่อง-

เที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำาให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

อู่ทองมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ทาง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จึงมีการจัดตั้งโครง-

การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองขึ้น

โดยมีนโยบายให้สร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

จำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เป็นพิพิธภัณฑ์

ด้านประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมประยุกต์ เพราะเนื่องจากการใช้

สถาปัตยกรรมประยุกต์นั้นตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

จะสามารถสร้างจุดเด่นให้กับอาคาร ทำาให้นัก

ท่องเท่ียวจดจำาพิพิธภัณฑ์ได้ และยังสามารถแสดง

ถึงเร่ืองราว และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีหรือพิพิธภัณฑ์

ก่อนการเข้าชมได้อีกด้วย แต่โครงการพัฒนา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองในปัจจุบันยังขาด

เอกลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปะทวารวดีที่เป็นสัญ-

ลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทอง 

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืน

รูปที่ 1 ผังโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ทองในปัจจุบันของบริษัท A-SEVEN Corporation 
Company Limited
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ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน
รูปที่ 2 ทัศนียภาพโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติอู่ทองในปัจจุบันของบริษัท A-SEVEN Corporation 
Company Limited

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยแนวทางในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูป

แบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดีน้ีจึงมีการศึกษาถึง

ลักษณะของสถาปัตยกรรมทวารวดีและการจัด

พื้นที่พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็น

เมืองโบราณอู่ทอง รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม

ขึ้น และเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเมือง

โบราณอู่ทอง

1.2	วัตถุประสงค์การวิจยั

 1.2.1 ศึกษาสถาปัตยกรรมทวารวดีที่ความ

สัมพันธ์กับเมืองโบราณอู่ทองในด้านสังคม 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

 1.2.2 ศึกษาแนวทางการประยุกต์สถาปัตย-

กรรมทวารวดี ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

 1.2.3  เสนอแนวทางในการออกแบบพิพิธ-

ภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	สถาปัตยกรรมทวารวดีในประเทศไทย

 ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 11 -16 เมืองอู่ทอง

เป็นเมืองท่าชายฝั่ง เพราะมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคม มีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมและ

การค้าขายระหว่างชาวพื้นเมืองชุมชนชายฝั่ง

กับชาวทะเล ซึ่งจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ของเมืองอู่ทองทำาให้เกิดสัมพันธภาพระหว่าง

อารยธรรมอินเดีย(Indianization)จากภายนอก 

กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น(Local ization)จนเกิด

ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา

ศิลปะทวารวดีที่โดดเด่น คือ การวางผังเมืองและ

สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ (ธิดา สาระยา, 2532)

 กลุ่มนักวิชาการส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่า

ศูนย์กลางของทวารวดีน่าจะอยู่บริเวณภาคกลาง

ตอนล่างของประเทศไทย เพราะได้มีการพบ

หลักฐานที่สำาคัญมากกว่าแหล่งอื่น และมีที่ตั้ง

อยู่ในทำาเลที่เหมาะสมกับการรับอารยธรรมจาก

โลกภายนอก ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีพบ

ว่ามีสถานที่ปรากฏโบราณสถานศิลปะทวารวดี 

5 แห่ง ได้แก่ เมืองอู่ทอง เมืองนครปฐม เมือง

ลพบุรี เมืองนครสวรรค์ และเมืองราชบุรี (ศักดิ์

ชัย สายสิงห์, 2547)

2.2	ต้นแบบสถาปัตยกรรมทวารวดี

 อาณาจักรทวารวดี เจริญรุ่งเรืองข้ึนในบริเวณ

ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดีย โดยมีสถาปัตย-

กรรมที่เป็นต้นแบบและมีความสำาคัญต่อสถา-

ปัตยกรรมทวารวดี ได้แก่ 

 2.2.1 มหาสถูปสาญจี เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่

ที่สุดในโลก ประมาณ พ.ศ. 300 สมัยพระเจ้า

อโศก-มหาราช มีการสันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบ

เจดีย์ทวารวดีในเมืองอู่ทองที่ได้รับอิทธิผลมา

จากอินเดีย (นิลเดช ชินคล้ายปาน, 2513)

 2.2.2 นาลันทา เป็นเมืองแรกที่มีการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยทางศาสนาในโลก ซึ่งจากการจาก

การศึกษาทางประวัติศาสตร์บ่งช้ีว่าได้สถาปนา 

มหาวิทยาลัยนาลันทาเมื่อประมาณ พ.ศ. 970-

993 (สมประสงค์  น่วมบุญลือ, 2557 : อารีย์ ภู่-

สมบูญ, 2553)
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 2.2.3 มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา เป็นอีกหนึ่ง

มหาวิทยาลัยทางศาสนาที่มีเจดีย์ต้นแบบสถา-

ปัตยกรรมทวารวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปลาย 

คริสตวรรษที่ 8

2.3	รูปแบบการประยุกต์สถาปัตยกรรม	

 รูปแบบการประยุกต์สถาปัตยกรรมประกอบ

ไปด้วย 4 รูปแบบโดยแบ่งตามการนำาสถาปัตย-

กรรมสมัยก่อนมาใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมสมัย

ใหม่จากมากไปน้อย ได้แก่ การจำาลองต้นแบบ

เป็นการนำาสถาปัตยกรรมสมัยก่อน มาเป็นต้น

แบบสำาหรับสร้างใหม่โดยมีการดัดแปลงการใช้

งานให้เข้ากับปัจจุบัน การรักษาลักษณะสำาคัญ

คือการออกแบบโดยมีแนวทางออกแบบโดยใช้

ลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเป็นหลัก 

การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน เป็นการนำาบาง

ส่วนของสถาปัตยกรรม มาใช้เป็นสัญลักษณ์ใน

การส่ือสาร โดยเน้นแสดงออกถึงร่วม สมัยปัจจุบัน

เป็นหลักมากกว่า และการตีความใหม่เป็นการ

นำาสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาผ่านกระบวนการ

ออกแบบวิธีการคิดจนได้ผลลัพธ์ที่เป็นสถาปัตย-

กรรมใหม่ ที่เป็นการสื่อสารในรูปแบบ ที่ว่าง แสง 

เงา รูปทรง เป็นต้น (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2555)

3. ขั้นตอนในการวิจัย

 3.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยว

ข้อง

 ในการวิจัยเร่ือง แนวทางการออกแบบพัฒนา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบท่ีพัฒนา

จากยุคทวารวดี มีหัวข้อในการศึกษาได้แก่ สถา-

ปัตยกรรมทวารวดี การประยุกต์สถาปัตยกรรม

ร่วมสมัย การออกแบบพิพิธภัณฑ์ และกรณีศึกษา

พิพิธภัณฑ์

 3.2 เปรียบเทียบกรณีศึกษา

 ในการวิจัยเร่ือง แนวทางการออกแบบพัฒนา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่

พัฒนาจากยุคทวารวดี มีการศึกษากรณีศึกษา

พิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาการใช้ลักษณะ สัญลักษณ์ 

จุดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาประยุกต์

ใช้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และศึกษาการจัด

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

 3.3 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เกี่ยวกับการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี

 3.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษา

และแนวคิดทฤษฎ ี เพื่อรวมเป็นทฤษฎีการประ-

ยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี

 3.5 รวบรวมข้อมูลเพ่ือกำาหนดแนวทางการออก-

แบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย

รูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดี

 3.6 ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแนวทางการออก-

แบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

4.	วิเคราะห์ข้อมูล

4.1	สถาปัตยกรรมประยุกต์

 ผลจากการศึกษากรณีศึกษา ทฤษฎีการประ-

ยุกต์สถาปัตยกรรม และการเปรียบเทียบลักษณะ

ของกรณีศึกษา นำาไปสู่แนวทางการประยุกต์ศิลปะ

ทวารวดีกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย

สามารถแบ่งการประยุกต์สถาปัตยกรรมออกได้

เป็น 7 ลักษณะ ได้แก่

4.1.1 การจำาลองต้นแบบ

 การนำาสถาปัตยกรรมทวารวดีมาเป็นต้น

แบบสำาหรับสร้างใหม่อาจจะมีการดัดแปลงการ

ใช้งาน วัสดุ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การ

ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแทน

4.1.2 การรักษาลักษณะสำาคัญ

 การออกแบบโดยมีแนวทางออกแบบโดยใช้

ลักษณะของสถาปัตยกรรมทวารวดีเป็นหลัก เช่น 
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การใช้วัสดุที่เป็นอิฐให้การก่อสร้างหรือตกแต่ง

อาคาร

4.1.3 การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน

 การนำาบางส่วนของสถาปัตยกรรมทวารวดี 

ได้แก่ รูปทรงโค้งของลายก้นหอย มาใช้เป็น

สัญลักษณ์ในการสื่อสาร โดยการนำามาประกอบ

กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยตรง และดัดแปลง 

ด้วยการลดทอน การลดรูป

4.1.4 การตีความใหม่

 การนำาการวางผังของสถาปัตยกรรม ทวารวดี

ที่ให้ความสำาคัญกับฐานอาคาร มาทำาให้อาคาร

มีความแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้น

4.1.5 การดัดแปลงอาคารเดิม

 การนำาอาคารเก่าไม่ว่าจะเป็นอาคารพิพิธ-

ภัณฑ์เดิมหรือเป็นอาคารเก่ามาทำาการปรับปรุง

ต่อเติมเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับการ

เป็นพิพิธภัณฑ์

4.1.6 การรวมสถาปัตยกรรม

 การใช้อาคารเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ก่อนทำาการต่อเติมอาคารเพิ่มอีกส่วนโดยเป็น

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้มีความขัดแย้งกับ

ระหว่างอาคารหลังเก่าและส่วนที่ต่อเติมอย่าง

สิ้นเชิง

4.1.7 การก่อสร้างในพื้นที่โบราณคดี

 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่โบราณคดีโดยการ

สร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ในบริเวณพื้นที่โบราณคดี ทำาให้นักท่อง

เที่ยวจะสามารถเดินชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

พร้อมทั้งชมพื้นที่โบราณคดีไปในตัว

4.2	กระยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี

 การนำาสถาปัตยกรรมทวารวดีมาประยุกต์

ใช้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สามารถแบ่งราย

ละเอียดทางสถาปัตยกรรมทวารวดีออกได้เป็น 

2 ส่วน

4.2.1 ลักษณะรูปธรรม

  (1) ลักษณะพื้นฐาน

   (1.1) ฐานอาคาร มีฐานอาคารเพื่อยก

อาคารให้สูงขึ้นจากพื้น โดยผนังฐานมีลักษณะ

เป็นจังหวะการซ้ำาของเสา

   (1.2) โครงสร้างอาคาร เป็นการก่อ

ผนังอิฐในรูปแบบของผนังรับน้ำาหนักและมีโครง-

สร้างที่เป็นฐานรองรับอาคารส่วนบน ยกระดับ

พื้นที่ใช้สอยภายในจึงมีความหนากำาแพงมาก

กว่ากำาแพงปกติ

  (2) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

   (2.1) การวางผัง และแนวแกนโบราณ

สถานศิลปะทวารวดีล้วนแต่เป็นอาคารที่เกี่ยว

ข้องกับศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นอาคารเดี่ยว

เน่ืองจากมีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่าง เช่น สถูป 

เจดีย์ เป็นต้น โดย สถูป เจดีย์ ที่มีความสำาคัญ

ทางศิลปะทวารวดีล้วนแต่มีแนวแกนอาคารที่

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

 มหาสถูปสาญจี มีแกนหลักตรงกับทางทิศ

เหนือ-ใต้ และแกนรองตรงกับทิศตะวันออก-

ตะวันตก มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ทั้ง 4 ทิศ โดย

ซุ้มประตูทางเข้าหลักอยู่ทางทิศใต้ สังเกตได้จาก

บันไดทางขั้นสถูปองค์ประธาน

 
ที่มา: www.greatbuildings.com

รูปที่ 3 ซุ้มประตูทางเข้าหลักมหาสถูปสาญจี
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ที่มา: www.greatbuildings.com
รูปที่ 4 ผังมหาสถูปสาญจี

 มหาวิหารโสมาปุระ มีแนวแกนหลักอยู่ทาง

ทิศเหนือ-ใต้ และแนวแกนของอยู่ทางทิศตะวัน

ออก-ตะวันตก รอบเจดีย์มีกำาแพงล้อมรอบโดย

มีทางเข้าผ่านกำาแพงอยู่ทางทิศเหนือ มีผังเป็น

แบบกากบาทที่มีห้องคูหาอยู่ทั้ง 4 ทิศ ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง ทิศละ 1 องค์

 
ที่มา: museum-press, 2556

รูปที่ 5 ภาพจำาลองเจดีย์โสมาปุระมหาวิหาร เป็นการ
สันนิษฐานของ Ali Nagi รูปทรงส่วนบน

ที่มา: Google Maps, 2559
รูปที่ 6 ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิหารโสมาปุระ แสดง
แนวแกนหลัก และแนวแกนรอง

 มหาวิทยาลัยนาลันทา โบราณสถานมหา-

วิทยาลัยนาลันทาท่ีเป็นต้นแบบของศิลปะทวารวดี

มีการเน้นบริเวณทางเข้าโบราณสถานเป็นบันได

ตามแนวแกนหลักเดินขึ้นสู่ศูนย์กลาง หรือด้าน

ในที่มีความสำาคัญที่สุด เจดีย์ประกอบด้วย เจดีย์

องค์ประธาน และเจดีย์ประจำามุม 4 มุม

 
ที่มา: Google Maps, 2559

รูปที่ 7 ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยนาลันทา

 
ที่มา: Mike Gunther, 2558

รูปที่ 8 ผังมหาวิทยาลัยนาลันทา

 พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน เป็นพระมหา-

ธาตุที่ออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร โดย

มีการออกแบบจากศิลปะยุคทวารวดี มีแนวแกน

หลักอยู่ทางทิศตะวันออก-ตะวันตก และแนวแกน

รองอยู่ทางทิศเหนือ-ใต้ ลักษณะผังสมมาตร
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รภัส เทพรักษ์  รศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์602

คล้ายกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีการเน้นทางเข้า

ด้วยการยื่นบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออก

 
ที่มา: พิพิธภัณฑ์จันเสน, 2556

รูปที่ 9 ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน

 
ที่มา: Google Maps, 2559

รูปที่ 10 ภาพถ่ายทางอากาศพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจัน
เสน แสดงแนวแกน และทิศทาง

  (2.2) รายละเอียดลวดลาย

   ศรีวัตสะ เป็นสัญลักษณ์ที่พบในงาน

ศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในศาสนา และมีการค้นพบ

โดยที่ปรากฏอยู่บนเหรียญสมัยทวารดี

 
รูปที่ 11 เหรียญรูปศรีวัตสะในสมัยทวารวดี (ศาลาเครื่อง
ราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ในพระบรมมหาราชวัง, 2558) 

 เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ มีการ

ค้นพบเหรียญเงินจารึกที่เมืองนครปฐมโบราณ
 

รูปที่ 12 เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ (ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
กษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง, 2558)

 ลายก้นหอยบนงานประติมากรรมในสมัย

ทวารวดีจะพบลายก้นหอยประดับอยู่จำานวน

มาก

 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, 2550

รูปท่ี 12 ตัวอย่างลายก้นหอยท่ีพบบนประติมากรรมสมัย
ทวารวดี

 (2) วัสดุก่อสร้าง

  วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างศิลปะยุคทวารวดี

เป็นอิฐหรือศิลาแลงแบบทวารวดีที่มีแกลบข้าว

จำานวนมากเป็นส่วนผสม ซึ่งจะสามารถแสดงถึง

ความรุ่งเรืองทางการเกษตรในยุคทวารวดี

 (3) โทนสี

  โทนสีที่พบในศิลปะทวารวดีมากจากวัสดุ

ในการก่อสร้างที่เป็นอิฐที่มีสีส้มไปจนถึงน้ำาตาล 

อีกทั้งมีร่องรอยของความเก่าแก่ของอิฐที่มีสีเทา

ส้ม และดำา นอกจากนั้นยังพบสีขาวที่คอนกรีตที่

ใช้ในการก่อสร้างเจดีย์ในยุคทวารวดี

 

รูปที่ 14 โทนสีที่แสดงถึงศิลปะยุคทวารวดี
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4.2.2 ลักษณะนามธรรม

  (1) ความสมมาตร

   สถาปัตยกรรมยุคทวารวดีที่พบล้วน

เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จึง

มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว และสมมาตร เพื่อสร้าง

ความศักดิ์สิทธิ์ และความสง่างาม

  (2) ระเบียงกำาแพง

   สถาปัตยกรรมยุคทวารวดีมีฐานที่

ซ้อนชั้นขึ้นไป โดยฐานแต่ละชั้นจะมีขนาดเล็กลง

เมื่อมีการซ้อนชั้น ทำาให้เกิดพื้นที่ว่างบนฐานชั้น

ล่างที่มีลักษณะเหมือนระเบียง

 
ที่มา : museum-press, 2556

รูปที่ 15 ระเบียงกำาแพงที่เกิดจากการซ้อนฐานของเจดีย์
มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา

5. สรุปผลการวิจัย

 เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   

อู่ทองเดิมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นสถา-

ปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ยังขาดเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึง

มืองโบราณอู่ทอง จึงต้องมีการปรับปรุง และก่อ

ร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่โดยใช้สถาปัตย-

กรรม ทวารวดีประยุกต์ที่มีการใช้ลักษณะบาง

ส่วนของศิลปะทวารวดีมาใช้ในการออกแบบ

 ผลจากการศึกษาพบว่าลักษณะของสถา-

ปัตยกรรมทวารวดีประยุกต์ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ได้แก่

 - รายละเอียดลวดลายที่ปรากฏอยู่บน

โบราณสถาน และวัตถุโบราณในยุคทวารวดี

 - การจัดกลุ่มอาคาร มีการใช้แนวแกนหลัก

แนวแกนรองเพ่ือกำาหนดลำาดับความสำาคัญของ

พื้นที่และแสดงเส้นทางการเข้าถึงอาคาร

 - องค์ประกอบอาคารที่เป็นส่วนส่งเสริมให้

อาคารแสดงถึงศิลปะทวารวดีมากขึ้น ได้แก่ วัสดุ

ก่อสร้าง โทนสี ฐานอาคาร และระเบียงกำาแพง
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Abstract 

 Human perception is constructed from several dimensions of perceptual inputs. The acous-

tic properties of an environment, which is one of the human sensory functions, are important 

stimulations as well as indispensable influences on how human perceives his world. Accordingly, 

background music is crucial for user’s experience, and appraisal of the merchandizing environ-

ment. The purpose of this study is to investigate the relationship between the visual evaluation 

of the built-environment and perceived congruence of its acoustic properties. This experiment 

asked 60 subjects from design, and non-design background to view the walk-though simulation 

of shopping mall with contemporary design, and rate 4 genres of background music that they 

perceived as coherent with design of the mall. The result indicated that most of the subjects from 

both group rated Jazz music as the most appropriate background music while the Traditional 

Thai music was rated as the least appropriate.

บทคัดย่อ

 นักออกแบบมักออกแบบเพื่อตอบสนองการรับรู้ทางทัศนาการเป็นหลัก เนื่องจากการรับรู้ชนิดนี้

เป็นการรับรู้สภาพแวดล้อมที่มนุษย์พึ่งพามากที่สุด อย่างไรก็ตามการรับรู้ของมนุษย์เป็นผลมาจากการ

สอดประสานระหว่างการรับรู้หลายด้าน ซึ่งมีผลต่อการรับรู้และประเมินสภาพแวดล้อมในองค์รวม การ

ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประเมินสภาพแวดล้อมกับความคาดหมายของบุคคลที่มีต่อ

ชนิดของเพลงที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีประสบการณ์ด้าน

การออกแบบทั้งหมด 60 คน ให้ชมวีดีทัศน์จำาลองภายในห้างสรรพสินค้าที่มีรูปแบบร่วมสมัย และให้

เลือกเพลงที่คิดว่าเข้าและไม่เข้ากับสภาพแวดล้อม จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่าส่วนใหญ่

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือกเพลงแจ๊สว่าเหมาะสมที่สุด ส่วนเพลงที่ไม่เหมาะสมคือเพลงไทยเดิม
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1. Introduction   

 Most of all built-environments have been 

designed for visual perception, which is the 

sensory input humans mostly rely on.  How-

ever, we cannot neglect the fact that human 

experience of the environment is made up 

from the various perceptual inputs from the 

ambient conditions. And our previous experi-

ences of how these perceptual features cor-

responded and co-presented have formed 

the categorical Prototypes of certain objects 

and environments with which we tend to pre-

fer (Rosch, 1975).  

 The acoustic properties, which are part 

of an ambient conditions play important role 

on how human perceive their environment. 

Numbers of research studies in merchandis-

ing design reported significant association 

between types of background music on the 

duration and level of enjoyment of the time 

customers spent in the shopping mall.  How-

ever, there are research gaps on the study of 

a relationship between preferred background 

music and the visual design of the shopping 

environment.

2. Literature Review

2.1	Prototype	 Theory	 and	 Environmental	

	 Appraisal

 Prototype Theory is empirical theory that 

attempt to explicate the relationship between 

humans preference and the frequency of in-

formation to which they have previously been 

exposed.  Rosch (1975) found that people 

tend to prefer the visual composition and 

proportion that resemble, the categorical pro-

totypes, the information from environment 

humans had repeated perceived from the 

environment.  Evidences from recent studies 

(Palmer et al., 2013; Silpakit & Nanta, 2015) 

led us to hypothesize that human may form 

categorical prototype across perceptual in-

puts such as vision and auditory or vision and 

olfactory. 

 Turley and Milliman (2000) noted the 

strong correlation between positive emotion 

and aesthetically pleasing visual environment, 

which may be attributable to the perceptual 

stimulation of the categorical prototype in the 

environment. Numbers of research investi-

gations (Palmer et al., 2008; Sammartino & 

Palmer 2012) also reported association be-

tween positive aesthetic evaluations of visual 

elements such as spatial compositions or col-

ors harmonies that fit their categorical proto-

types.

 

2.2	Background	 Music	 and	 Shopping	

	 Experience

 Background music is known to be an 
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important factor effecting shopping behaviors 

and moods. Spangenberg and associates 

(2005) report that Christmas song created 

Christmas sense than visual decorations, and 

also found that the shopping mall custom-

ers preferred department store with music to 

the silent one.  Numerous studies (Chebet 

& Michon, 2003; Spangenberg and asso-

ciates, 2010; Gulus & Schewe, 1994) indi-

cate that background music in the shopping 

mall helped increase the shopping income; 

especially Milliman (1982) report the increas-

ing 38.2% income in the department store 

where shoppers rated background music as 

pleasing.

 Spangenberg and Yalch (1990) found 

that background music yield more impact on 

the shopper’s emotion than foreground mu-

sic since it stimulated human’s movement. 

Accordingly, Seaward (1997) found that 

background music made the shoppers more 

relax while Migeron and Migeron (2015) 

reported that background music led to positive 

emotion of consumer and staff in restaurant. 

In term of categorical prototype, Grewal and 

associates (2003) found that people per-

ceived Classical background music suitable 

for jewelry shop with high quality products.

2.3	Theoretical	Framework

 This is the first of the two-part studies 

that aims at investigating how the acoustic 

properties of a shopping mall might have an 

impact on an appraisal of the visual design 

and preference. The goals of this study are 

to explore whether 1) there is a categorical 

prototype of background music and design 

of the shopping mall; and, if any, 2) is there a 

differences in the construction of a prototype 

among the subjects with design and non-

design background.

3. Methodology

3.1	Sample	

 In order to explore whether there might 

be differences in the formation of categori-

cal prototype of the subjects’ background, 

the author recruited 30 subjects with design 

background and 30 with non-design back-

ground, from Bangkok and Chonburi provinc-

es, to participate in this study. The subjects 

were comprised of 30 males, and 30 females 

aged between 18 – 50.

         

3.2	Method

 The experience of being in the shopping 

mall, for each participant, was simulated by 

4:30 minute viewing of walk-though simula-

tion video of shopping mall with Contempo-

rary design on the 9.7 inches screens (Anuj 

Kumar Rawla, 2009). The participants then 

listened to 4 genres of background music in-

cluding Jazz, Rock, Electronic Dance Music 

(EDM), and Traditional Thai (TT), with similar 

beats, in random order.  Then, in the ques-

tionnaires, they were asked to rank the back-

ground music that they perceived as the most 

coherent to the least coherent with visual 
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design of the shopping mall.  Finally, the par-

ticipants were asked to provide the reason for 

the rating as such.

Figure 1 Simulation of shopping mall

Figure 2 Built-environment of shopping mall stimula-

tion

  

 The pair-wise ANOVA analysis was used 

to elucidate the relationship of the 4 genres 

of background music and the shopping mall 

visual design with the 2 sets of hypotheses:

H
0
 : Mean score of each song is not different.

H
a
 : Mean score of each song is different.

 The second set of hypotheses focus in 

the difference between the participants with 

different backgrounds:

H
0
: Mean score of each sample group isn’t 

 different.

H
a
: Mean score of each sample group is 

 different.

4. Results

 Research result showed that the partici-

pants of both groups rated Jazz song as most 

suitable for the video simulation of the shop-

ping mall they had viewed while the Tradition-

al Thai music was rated as least suitable. 25 

out of 30 design background subjects rated 

Jazz as most appropriate background music 

with the reason that it fit the elegant design, 

and deemed suitable for shopping behavior.  

On the other hand, traditional Thai was per-

ceived as the least suitable music by 26 of 

the subjects because they feel that the music 

was only suitable for the place with traditional 

Thai decoration, which was drastically dif-

ferent from the shopping mall shown in the 

video simulation.

 19 out of 30 non-design background 

subjects also selected Jazz song as most co-

herent to the shopping mall since they feel 

the music is soothing and good for shopping.  

Similarly, 22 participants selected Traditional 

Thai music as the least coherent since they 

felt that it was too traditional. Among this 

group, the Rock music received higher score 

than EDM when compared with the design 

background group. 
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5. Discussion

5.1	The	 Relationship	 between	 Genres	 of	

	 the	Background	Music	and	the	Shop-

	 ping	Mall	Design	

 The statistic analysis reveals that the 

participants ranked all 4 genres of the back-

ground music in the same direction. Table 3 

shows mean score of each song are different. 

Table 4 show Jazz and Traditional Thai back-

ground music are significantly different from 

the others song at 95% confidence interval, 

which means that the null hypothesis is re-

jected.

5.2	The	Differences	 between	Design	 and	

	 Non-Design	Background

 There is no difference in the perceived 

congruence between background music and 

shopping mall design among the participant 

from both groups although mean score of 

Rock and EDM is different. 

 However, it is worth noting the different 

reasoning from each subject groups.  Most of 

the non-design background ranked the music 

based on the familiarity of background mu-

sic they previously experienced. On the other 

hand, the subjects with design background 

used design elements such as style, and col-

ors as a basis to explain why they made such 

a choice. Interestingly, both groups rated Tra-

ditional Thai for incoherent background music 

from their experience and feel that Traditional 

Thai background music should be used in the 

place where is decorated with Thai element 

or was used in Thai festival.

Table 4 the result of mean score different with Pair Wise ANOVA analysis
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6. Conclusions

 The results of this investigation support 

Rosch’s (1975) Prototype Theory and find-

ings from other recent studies (Palmer et. al, 

2013; Silpakit & Nanta, 2015). It suggests 

that people construct categorical prototype 

of the environmental elements that are the 

combination of more than a single type of 

perceptual input such as vision and auditory 

or vision and olfactory properties of the built-

environment.  It is also found that training and 

prior experience may not affect the construc-

tion of the categorical prototype of the envi-

ronmental properties.

 The questions as to whether people will 

prefer and find the properties of the physical 

environment with combination of sensory in-

put that fit categorical prototype aesthetically 

more pleasing than the others are subject 

to be further investigated in the subsequent 

study.
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาสัมพันธภาพระหว่างวัดและชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม 

สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านกรณีศึกษา วัดปรมัยยิกาวาส ตำาบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาบ่งชี้

ว่า ชาวบ้านเกาะเกร็ดมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวัด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำาวัน

ของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย วัดจึงเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยจรรโลงวัฒนธรรมมอญและชุมชนไว้ได้

จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์การใช้งานของพื้นที่ภายในวัดสะท้อนให้เห็นว่าวัดได้เปลี่ยนแปลงบทบาท

จากพื้นที่ทางศาสนาที่มีความสงบไปสู่พ้ืนที่ทางสังคมและชุมชนท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนสูง 

ความเข้าใจนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดพ้ืนที่วัดจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความทรงจำาและความหมายทาง

ใจที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน

Abstract

 This paper aims to study relationships between temple and local community in various 

dimensions, comprising religious, cultural, social and economical through the case study of 

Wat Poramaiyikawas, Koh Kret, Nonthaburi. The results show that local people have developed 

strong relationships with the temple through everyday living from born to death.  The temple is a 

key mechanism in the prolonging process of Mon and community culture until the present-day. 

The analysis of various uses in the temple reflects that temple’s role has changed from providing 

a space for Buddhist ceremonies to a much more complex and diverse social and communal 

spaces. Such understanding helps explaining why this place is full of memories, meanings and 

values that derived from the participation of the temple and local people.
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คำาสำาคัญ (Keywords): การอ่านแปลความหมาย (Reading and Interpretation), ถิ่นที่ (Place), ความ

สัมพันธ์ ระหว่างวัดและชุมชน (Relationships between Buddhist temple and the Community), วัด

ปรมัยยิกาวาส (Wat Poramaiyikawas), เกาะเกร็ด (Koh Kret) 

1. บทนำา

 วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) เดิมเป็นวัด

ราษฎร์ที่ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด มีชุมชนอาศัยอยู่มี

ความเจริญตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมา

พม่าได้เคลื่อนทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทำาให้ชุมชน

และวัดถูกทำาลายเสียหาย ในปีพ.ศ. 2317 พระ-

เจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯให้คนมอญ

และพระสงฆ์มอญได้มาตั้งชุมชนขึ้นใหม่ และ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะสงฆ์มอญที่พำานัก ณ วัด

ปากอ่าวเป็นคณะปกครองวัดในบริเวณโดยรอบ 

วัดทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเกาะเกร็ด

และชุมชนโดยรอบ ในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยน

แปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

ทำาให้ชาวเกาะเกร็ดประสบปัญหา ทำาให้ภาครัฐ

ร่วมมือกับวัดปรมัยยิกาวาส โดยวัดวัดปรมัยยิ-

กาวาส มีส่วนช่วยชาวบ้านโดยมีการใช้พื้นที่ของ

วัดจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูวัฒน-

ธรรมชุมชนจึงทำาให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย

เกิดภายในพื้นที่วัด จากการที่กล่าวมาในข้างต้น

เป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน

ในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิดที่มอง ”พื้นที่” ที่

มากกว่าประโยชน์ใช้สอยในแบบทั่วไป ดังนั้นผู้

ศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่การแปลความหมายของ

กิจกรรมที่จัดขึ้นใน ”พื้นที่วัด” โดยสัมพันธภาพ

ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยอธิบายให้ผู้วิจัยได้

เข้าใจถึงปรากฎการณ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวม

ถึงองค์ประกอบสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มี

ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้น อีกทั้งจะทำาให้ผู้

วิจัยมองสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง

กับชุดความหมายท่ีซ่อนอยู่ในปรากฎกาณ์ที่

เกิดขึ้นในวัดปรมัยยิกาวาส 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพื่ออ่านและแปลความหมายของ “ถิ่นที่” 

ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน 

กล่าวคือเป็นการศึกษาความหมายของ “วัด” ที่

สัมพันธ์กับชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งในด้านศาสนา 

วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ นำามาสู่ความ

เป็น “ถิ่นที่” หรือสถานที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย

ของความทรงจำา และความรู้สึกทางใจ ผ่านกรณี

ศึกษา วัดปรมัยยิกาวาส ตำาบลเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

3. การทบทวนวรรณกรรม

	 3.1	 ถิ่นที่	 (place) คือ ปรากฏการณ์ที่เป็น

องค์รวมประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการ

ที่เกี่ยวพัน คือ กายภาพ ชีวิตชีวาของผู้คน และ

จิตวิญญาณหรือความหมาย มีนัยของกลิ่นอาย 

บรรยากาศ วิถีชีวิตผู้คน กิจกรรม และความ

หมายแฝงอยู่ อีกทั้งความเป็นถิ่นที่ยังเชื่อมโยง

กับความทรงจำา ประสบการณ์ที่ผ่านมาในเชิง

บวก และเชิงลบ อาทิ ความทรงจำาของบ้านที่

เติบโตขึ้นมา ที่ประจำาของกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน 

มุมโปรดในร้านกาแฟและร้านหนังสือ ความรู้สึก

อ้างว้าง สับสน ของอาการแปลกถิ่นที่เมื่อย้ายไป

สู่สภาพแวดล้อม หรือสถานที่ใหม่เป็นต้น (ม.ล. 

ปิยลดา, 2557)
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	 3.2	แนวคิด	Heterotopia (พื้นที่แบบพิเศษ) 

เป็นกรอบแนวคิดที่กล่าวถึงเรื่องโฉมหน้าของ

อำานาจในสังคมผ่านการควบคุมพื้นท่ีในรูปแบบ

ต่างๆ แต่ในการวิจัยน้ีใช้กรอบแนวคิด Heterotopia 

(พื้นที่แบบพิเศษ)  อธิบายความแตกต่างหลาก

หลายในพื้นที่วัดปรมัยฯที่มีผลมาจากความสัม-

พันธ์ระหว่างวัดและชุมชน มากกว่าประเด็นการ

ใช้อำานาจในการควบคุมพื้นที่ต่างๆ (ไชยรัตน์, 

2554) สอดคล้องกับความเข้าใจของ (ทัศนัย, 

2549) กล่าวถึงความหลากหลายของกิจกรรมและ

อาณาเขต ยกตัวอย่าง งานบุญในสังคมไทยจะ

ประกอบด้วยพื้นที่ประกอบพิธีกรรม (sacred 

space) และพื้นที่จัดงานของชาวบ้าน (profane 

space) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักจะซ้อนทับกันอยู่

ตลอดเวลา 

4. วิธีการวิจัย

4.1.การสำารวจข้อมูลเชิงปฐมภูมิ

 - ด้านกายภาพ เป็นการสำารวจสภาพแวด-

ล้อมกายภาพ อันประกอบด้วย เขตพุทธาวาส 

เขตสังฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ รวมถึง ส่วนที่เชื่อม

ต่อกับเขตวัด อาทิ โรงเรียน ท่าเรือข้ามฟาก 

เป็นต้น

 - ด้านพฤติกรรมการใช้สอย เก็บข้อมูลโดย

การสังเกต และสอบถามพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่

ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง

ปกติ วันหยุด และช่วงเทศกาล

 - ด้านทัศนคติ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะ

ลึกกับผู้รู้ อาทิ เจ้าอาวาสในลักษณะ Snow ball 

sampling ในลักษณะมุมมอง ความรู้สึก เป็นต้น

4.2	การค้นคว้า	และศึกษาข้อมูลทุติยภูม ิ

 - ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ อาทิ กิจกรรม

ที่จัดขึ้นในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของวัด อาทิ เขต

พุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ พื้นที่ที่

เชื่อมต่อกับวัด 

 - เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน กับ อดีต เพื่อ

ทราบถึงการดำารงอยู่ หรือ การเปลี่ยนแปลงไป

รวมถึงตำาแหน่งที่ตั้งซึ่งแสดงในแผนผังวัดในช่วง

อดีต ถึง ปัจจุบันโดยใช้เทคนิค mapping analysis,

content analysis เป็นต้น

4.3	การรวบรวมข้อมูล	หลังจากสังเกตการณ์	

 ทางกายภาพ และทางพฤติกรรมของผู้ใช้

สถานที่ การใช้สอย การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสัม-

ภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยใช้คำาถามปลาย

เปิด ผู้ศึกษาสรุปประเด็นต่างๆได้ผลการวิจัยดังนี้

5. ผลการวิจัย 

5.1	ประวัติศาสตร์	และความเป็นมาของเกาะ

	 เกร็ด

 5.1.1 ที่มาการเป็นเกาะเกร็ด เดิมเกาะเกร็ด

มีส่วนของแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไป

ตามความโค้งของลำาน้ำาเจ้าพระยา แผ่นดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในสมัยนั้นได้ขุดทาง

น้ำาเล็กๆ ตรงส่วนแคบสุดของแหลมที่ชาวบ้าน

เรียกว่า “เกร็ด” หรือ “เตร็จ” มาก่อนที่จะมีการ

ขุดคลองลัดเกร็ดเป็นทางการ โดยชาวบ้านใช้เป็น

ทางสัญจรและเกษตรกรรม ชาวต่างชาติที่เข้ามา

ในช่วงนั้นได้ทำาแผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนต่าง ๆ ตั้ง

แต่ปากน้ำาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2230

โดยปรากฎมีทางน้ำาที่เรียกว่า “เกร็ด” (พิศาล, 

2550)

รูปที่ 1   การกลายสภาพเป็นเกาะเกร็ด
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 5.1.2 การอพยพของคนมอญ และ การตั้ง

ถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับวัด 

 ปี พ.ศ. 2308 กองทัพพม่าได้เคลื่อนทัพผ่าน

บริเวณเกาะเกร็ด และได้ทำาลายบ้านเรือน วัด

ก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ. 2310 ทำาให้ชุม

ชนบริเวณปากเกร็ดต้องอยู่ในสภาพรกร้างจนถึง 

ปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรด-

เกล้าฯ ให้คนมอญและพระสงฆ์มอญมาตั้งชุมชน

โดยใช้วัดร้างเป็นตัวกำาหนดขอบเขตหมู่บ้านธรรม-

เนียมของคนมอญเมื่อตั้งชุมชนใหม่ จะมีวัดเป็น

ศูนย์กลางชุมชน และวัดน้ันจะมีพระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่

เป็นเจ้าอาวาส ในช่วงวันสำาคัญทางพุทธศาสนา 

พระสงฆ์ที่พำานักในแต่ละวัด และชาวบ้านในแต่

ละชุมชนจะมาร่วมในงานประเพณีท่ีวัดศูนย์กลาง

ของชุมชนนั้น (พิศาล , 2550)

รูปที่ 2   แสดงที่ตั้งของวัดในเกาะเกร็ด และโดยรอบ

5.2	ความเปน็มาของวดัปรมยัยกิาวาสวรวหิาร

 5.2.1 ยุควัดปากอ่าว (วัดราษฎร์) 

 จากการสำารวจและตรวจเอกสารพบว่าส่ิงก่อ

สร้างที่อยู่ในวัด อาทิ อุโบสถ วิหาร พระพุทธ-

ไสยาสน์ วิหารคตรอบพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น 

เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมาก่อนตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา

ทั้งสิ้น องค์ประกอบที่กล่าวข้างต้นบ่งบอกถึง

ความเจริญและความเป็นวัดใหญ่ในสมัยกรุงศรี-

อยุธยา วัดปากอ่าวได้ถูกทิ้งร้างในปี พ.ศ. 2308 

ตอนที่พม่าเคล่ือนทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในปี 

พ.ศ. 2310 จนถึง ปี พ.ศ. 2317 สมเด็จพระ-

เจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญและ

พระสงฆ์เข้าอยู่ในบ้านปากเกร็ด โดยเฉพาะวัด

ปากอ่าวเป็นอารามใหญ่จึงมีพระเถระช้ันผู้ใหญ่

ของมอญมาพำานักที่วัดนี้ อีกทั้งเป็นสำานักเรียน

ปริยัติธรรม และเปรียญธรรม 

 5.2.2 ยุควัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (วัดหลวง) 

แบ่งได้ดังนี้

 ช่วงที่ 1 วัดราษฎร์ สู่ วัดหลวง  พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯให้ปฎิสังขรณ์วัดปากอ่าวเกือบทั้งวัด

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองแด่พระเจ้าบรมมหัยยิกา-

เธอ กรมสมเด็จพระยาสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรง

มีพระคุณท่ีได้อภิบาลเม่ือยังทรงพระเยาว์ (พิศาล,

2550)

 ช่วงที่ 2 วัดเป็นพื้นที่จัดตลาดนัดและการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ ในช่วง

ปี พ.ศ. 2538 - 2540  เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่รวม

ถึงเป็น “ยุคฟองสบู่แตก” เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตก

ต่ำาผู้คนขาดรายได้ สินค้าราคาแพง ภาครัฐจึงร่วม

มือกับวัดปรมัยยิกาวาสเพื่อจัดงานตลาดนัดสิน-

ค้าราคาถูก และอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อ

สายรามัญ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

 ช่วงที่ 3 วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของ

เกาะเกรด็ จากการจดังานตลาดนดัสนิคา้ราคาถกู 

และอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ

เป็นจุดเริ่มต้นทำาให้คนภายนอกได้รู้จักเกาะเกร็ด 

และวัฒนธรรมชาวรามัญมากขึ้น ในขณะเดียว

กันเป็นการส่งเสริมให้คนเกาะเกร็ดได้ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น
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5.3	การใช้พื้นที่ภายในวัดปรมัยยิกาวาส

 5.3.1 พื้นที่เขตพุทธาวาส 

 จากการสำารวจพบว่าเขตพุทธาวาสเป็นพื้นที่

เงียบสงบเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมขอพระสงฆ์

เป็นประจำาทุกวันร่วมถึงเป็นพื้นท่ีท่องเที่ยวมี

การใช้งานในประเพณีงานบุญต่างๆ อาทิ วัน

ออกพรรษา วันอัฏฐมีบูชา วันสงกรานต์ เป็นต้น 

พื้นที่เขตพุทธาวาสในช่วงนี้จะเป็นพื้นท่ีประกอบ

พิธีกรรมในวันสำาคัญทางพุทธ ศาสนาที่เชื่อมโยง

กับประเพณีความเช่ือของชาวมอญเกาะเกร็ดท่ี

ศรัทธาในพุทธ ศาสนาปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น

การทำากิจกรรมร่วมกับพระสงฆ์ ชาวบ้าน และ

นักท่องเที่ยว 

 5.3.2 พื้นที่เขตสังฆาวาส 

 จากการตรวจเอกสารและสำารวจภาคสนาม

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตสังฆาวาสเป็น กลุ่ม

อาคารมีเวลาเปิดปิดและทางเข้าออกชัดเจน 

ส่วนกุฏิพระสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานไป

ตามยุคสมัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนชุมชน อาทิ กุฏิ

เป็นห้องเรียนในวิชาต่างๆบ่มเพาะจริยธรรมและ

ศิลปวิชาการให้แก่ลูกหลาน ของชาวบ้าน และ

เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมร่องรอยทางประวัติ-

ศาสตร์ของพุทธศาสนาและวิถี ชีวิตของชาวบ้าน 

(เอ็ด, 2542)

 5.3.3 พื้นที่เขตธรณีสงฆ์ จากการศึกษาพบ

ว่าพื้นที่เขตธรณีสงฆ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

 - ส่วนพื้นเอนกประสงค์ อาทิ ลานวัด สนาม

หญ้า ศาลาดวงมณี พื้นที่ส่วนนี้ใช้ประกอบกิจ-

กรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัด 

และพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงวิกฤตต่างๆ

 - ส่วนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ สวนสา-

ารณะ ศาลาท่าน้ำา เป็นต้น 

 - ส่วนพื้นที่การดำาเนินชีวิตของชาวบ้าน 

อาทิ ท่าเรือข้ามฝากหลัก จุดขายของทั้งร้าน

ค้าและรถเข็น วินมอเตอร์รับจ้าง และที่จอด

จักรยาน เป็นต้น บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยน

ถ่ายการสัญจรของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว

 
รูปที่ 3 การใช้พื้นที่ภายในวัดปรมัยยิกาวาส

 
รูปที่ 4  องค์ประกอบภายในวัดปรมัยยิกาวาส

5.4	วัฒนธรรม	ประเพณี	และความเชื่อ	ของ

	 ชาวมอญเกาะเกร็ดที่สัมพันธ์กับวัด	 และ

	 พระสงฆ์	

 จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ประ-

กอบกับที่ทำามาหากิน สถานศึกษาส่วนใหญ่ล้วน

อยู่นอกเกาะเกร็ด ทำาให้การดำาเนินชีวิตของชาว

บ้านมีการปรับเปล่ียนไปเพื่อสอดรับกับกระแส

สังคมที่เปลี่ยนแปลง  จึงทำาให้วัฒนธรรมบาง

อย่างได้เลือนหายไป และบางอย่างยังหลงเหลือ

อยู่ แต่ชาวบ้านยังคงให้ความสำาคัญของพุทธ

ศาสนา วัด อยู่เหนือสิ่งอื่นใด โดยความสัมพันธ์
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ที่มีต่อของพุทธศาสนา วัดล้วนสะท้อนอยู่ในกิจ-

กรรมงานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นใน

พ้ืนที่วัดปรมัยยิกาวาสโดยทางวัดได้มีการจัด

กิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเหมือนกับวัด

อื่นๆ ทั่วไป และยังมีประเพณีเฉพาะที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นของชาวบ้านและวัด 

เจ้าอาวาส และพุทธศาสนา อาทิ ประเพณี

สงกรานต์เป็นงานบุญใหญ่ประจำาปีที่สำาคัญของ

ชาวบ้านช่วงดังกล่าวลูกหลานที่ออกไปทำางาน 

หรือเรียนหนังสือที่อื่น ๆ ได้กลับมาทำาบุญร่วม

กับครอบครัวที่วัด กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับ

ตามธรรมเนียมทั่วไปแต่จะมีรายละเอียดที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาวมอญเกาะเกร็ดที่ปฏิบัติสืบ

ต่อกันจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม

ที่ทางวัดปรมัยยิกาวาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วม

ให้เกิดข้ึนเป็นช่วงเวลาของการสืบสานประเพณี

งานบุญของชาวบ้านที่มีความสนุกสนาน และ

แฝงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา 

6. อภิปรายผลการศึกษา

 จากหัวข้อวิจัย การอ่านและแปลความหมาย

ของถิ่นที่ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างวัด และชุมชน กรณีศึกษา วัดปรมัยยิก

าวาส ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาตามหัวข้อวิจัยออก

เป็น 2 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัดและ

ชุมชนด้วย คำาถามที่ตั้งว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่วัดสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดและ

ชุมชนใน มิติใดบ้าง

 - มิติด้านศาสนา ผลการศึกษาชี้ชัดว่า ชุมชน

มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น วิถี

ชีวิตของชาวบ้านเชื่อมโยงกับพื้นที่วัด พระสงฆ์ 

ต้ังแต่เกิดจนตาย พ้ืนท่ีวัดจึงเป็นท้ังพ้ืนท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา พื้นที่บ่มเพาะจริยธรรม 

และเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ร่วมของพระสงฆ์และ

ชาวบ้านตลอดมา ส่งผลให้ชาวบ้านอยู่ในศีลใน

ธรรม

 - มิติด้านวัฒนธรรม กิจกรรมในประเพณี

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัดล้วนแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดเเละชุมชน และการสืบ

สานวัฒนธรรมชาวมอญเกาะเกร็ดได้อย่างชัดเจน 

โดยภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประ-

กอบต่างๆของวัฒนธรรมมอญเกาะเกร็ด อาทิ 

พิธีกรรมความเชื่อ อาหารการกิน ชุดแต่งกาย 

การละเล่น ภาษา เป็นต้น แม้ว่าจะมีองค์ประกอบ

บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนื่องคนรุ่นใหม่ได้รับ

กระเเสของสังคมแต่ชุมชนยังคงรักษาแก่น

วัฒนธรรมไว้คงเดิม

 - มิติด้านสังคม ระบบสังคมชาวมอญเกาะ

เกร็ดเป็นกลุ่มชนที่มีประเพณีวัฒนธรรมเป็น

เอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นจากประเพณีต่างๆ 

อาทิประเพณีสงกรานต์เป็นงานบุญประจำาปีของ

ชาวมอญเกาะเกร็ด ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน

จะมาร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมงาน และร่วมกัน

แห่ในขบวนต่าง ๆ ประกอบกับในช่วงเวลาดัง

กล่าวเป็นวันหยุดยาวลูกหลานต่างกลับมาร่วม

งานบุญกับ ครอบครัว จึงกล่าวได้ว่าประเพณี

สงกรานต์ที่จัดในพื้นที่วัดเป็นช่วงเวลาแห่งความ

สุข ความสามัคคี ที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์

ระหว่างวัดและชุมชน

 - มิติด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาระบุว่าวัด

มีส่วนช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด เห็นได้จาก

จากการที่วัดปรับพื้นที่เป็นตลาดนัดในช่วงวิกฤติ

ของชาวบ้าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของ

การท่องเท่ียวและส่งเสริมรายได้ให้ชาว บ้านประ-

กอบกับทำาเลที่ตั้งวัดเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการ

สัญจรเนื่องจากเป็นศูนย์กลาง ชุมชนตั้งแต่ก่อตั้ง

หมู่บ้าน บริเวณดังกล่าวจึงเป็นจุดค้าขายในรูป
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แบบของร้านค้าและรถเข็นเพื่อรองรับชาว บ้าน

และนักเที่ยวท่องท่ีเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด

โดยสรุป จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง

วัดและชุมชนประกอบกับการเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน ทำาให้พื้นที่วัดซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบพิธี-

กรรมทางศาสนา ถูกใช้ร่วมกับพื้นที่การดำาเนิน

ชีวิตของชาวบ้าน และเช่ือมโยงกับมิติด้านศาสนา 

มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านเศรษฐกิจ 

ผลจากการเชื่อมโยงดังกล่าว นำามาสู่กิจกรรมที่มี

ความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัด

 ส่วนที่ 2 การศึกษาส่วนนี้เป็นการอ่าน/ทำา

ความเข้าใจพื้นที่วัดที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ มี

ความแตกต่างหลากหลายจนนำามาสู่ความเป็น 

ถิ่นที่ ด้วยคำาถามที่ว่า แนวคิด Heterotopia (พื้นที่

แบบพิเศษ) ทำาให้เกิดความเข้าใจในความหมาย

ของถิ่นที่อย่างไร ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้อธิบายปรากฏ-

การณ์ที่เกิดขึ้นผ่านแนวคิด Heterotopia ทั้ง 6 

หลักการ ดังนี้

	 -	ประการที่	1	พื้นที่ของผู้คนต้องเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต	

 ผู้วิจัยได้ทำาการแบ่งการอธิบายข้อมูลออก

เป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ระดับครอบครัว ได้แก่ การ

ใช้พื้นท่ีวัดเพื่อจัดพิธีศพของบุคคลในครอบครัว 

ซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญ 

และ 2) ระดับชุมชน ได้แก่ การใช้พื้นที่วัดเพื่อ

ช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่และ

ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำา

 ผลการศึกษาทำาให้สามารถสรุปได้ว่า พื้นที่

วัดมีส่วนช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตต่างๆ

หลายครั้ง พื้นที่วัดจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอาย ความ

รู้สึกและความทรงจำาของชาวบ้านที่ประสบ

สภาวะวิกฤตในช่วงนั้นๆ

	 -	ประการที่	2	พื้นที่กำาหนดบทบาทหน้าที่

และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 จากผลการศึกษาทำาให้เห็นว่าพื้นที่วัดมีการ

เปลี่ยนบทบาท/หน้าท่ีไปตามกระเเสสังคมเพ่ือ

ช่วยเหลือชุมชนใน ช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ 1) 

ศูนย์กลางชุมชน 2) พื้นที่บ่มเพาะทางจริยธรรม 

3) ตลาดนัดสินค้าราคาถูก และ4) สถานที่ท่อง

เที่ยวเป็นต้น

	 -	 ประการที่	 3	 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่

ต่างๆ	ที่ขัดแย้งกันแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พื้นที่เขตพุทธาวาส

เป็นพื้นที่เงียบสงบท่ีใช้ประกอบศาสนพิธีของ

พระสงฆ์และทำาพิธีกรรมร่วมกับชาวบ้านในวัน

สำาคัญทางพุทธศาสนา ส่วนพื้นที่เขตธรณีสงฆ์

เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่ถูกใช้จัดกิจกรรมของ

ชุมชนมากมาย อาทิเช่น 1) พื้นที่จัดงานประเพณี

และการละเล่นต่างๆ 2) พื้นที่ประกอบอาชีพ

ของชาวบ้าน เป็นต้น จากที่กล่าวมานี้ พื้นที่วัด

ประกอบด้วยพื้นท่ีขัดแย้งกันมาอยู่รวมกันโดย

พื้นที่เหล่านั้นเช่ือมโยงและสอดประสานกันภาย

ใต้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน

 -	ประการที่	4	พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่เพิ่ม

พูนสะสมเวลา	และ	พ้ืนท่ีเวลาท่ีล่ืนไหลลักษณะ

ชั่วคราว	

 จากผลการศึกษาจะพบว่า พื้นที่วัดปรมัยฯ

ประกอบด้วยพื้นที่ทั้ง 2 รูปแบบได้แก่ 1) พื้นที่

เพิ่มพูนสะสมเวลา ได้แก่ ส่วนพิพิธภัณฑ์ และ 

2) พื้นที่เวลาที่ลื่นไหล ได้แก่ พื้นที่จัดประเพณี

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้

วิจัยอธิบายพื้นที่ทั้ง 2 รูปแบบนี้ว่า เป็นการแสดง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง

ในทางพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวบ้าน

 -	ประการที่	5	พื้นที่มีการเปิดและปิดไป

พร้อมๆกันพื้นที่บางส่วนเข้าถึงได้และบาง

ส่วนต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าถึงพื้นที่

 ผลการศึกษาระบุว่าพื้นที่วัดปรมัยฯ เป็น
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ศาสนสถานที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวบ้านและเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว แต่ด้วยระบบจารีตประเพณี 

จึงทำาให้พื้นที่วัดมีบางส่วนเปิดเข้าถึงได้ และมี

บางส่วนเป็นพื้นที่ปิดเพื่อสงวนไว้เนื่องจากเป็น

พื้นที่พักของพระสงฆ์

 -	 ประการที่	 6	 พื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่ส่วน

ต่างๆ	 ในสังคมเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่จริงและ

พื้นที่ในอุดมคติเกิดขึ้นพร้อมๆ	กัน	

 ผลการวิจัยชี้ชัดว่า พื้นที่วัดเชื่อมโยงพื้นที่

ต่างๆ ในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เห็นได้จากพื้นที่วัด 

(พื้นที่จริง) มีการจัดงานประเพณีและการละเล่น

ต่างๆที่ทำาให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้สึกร่วมความ

สุขและสนุกสนาน กับการละเล่นเหล่านั้นเหมือน

หลุดเข้าไปในพ้ืนท่ีของการละเล่นการแสดงต่างๆ

(พื้นที่ในอุดมคติ) 

 ดังนั้น ช่วงงานประเพณีจึงมีพื้นที่จริงเเละ

พื้นที่ในอุดมคติซึ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในช่วง

เวลาเดียวกัน

 จากแนวคิดทั้ง 6 ประการ ผู้วิจัยสามารถ

สรุปได้ดังนี้

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนที่เชื่อม

โยงระบบระบบสังคมและวัฒนธรรมส่ง ผลให้

พื้นที่วัดมีความแตกต่างหลากหลายทั้งส่วนของ

เวลาในรูปแบบต่างๆ พื้นที่การใช้งาน กิจกรรม 

และความรู้สึกของชาวบ้าน จากที่กล่าวมานี้

ทำาให้เข้าใจได้ว่าพื้นที่วัดเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ใน

สังคมเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งพื้นที่วัดมิได้หยุดนิ่งแต่

มีการเคลื่อนไหวตามกระเเสสังคม โดยมีนัยยะ

ของการช่วยเหลือชุมชนในช่วงเวลาวิกฤติและ

สำาคัญๆ ต่างๆ ตลอดมา

7. ข้อสรุป

 ผลการศึกษาการใช้งานพื้นที่วัดแสดงให้เห็น

ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนมีหลาก

หลายมิติครอบคลุมทั้งเรื่องความเป็นศูนย์กลาง

ทางการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา กิจ-

กรรมในชุมชนการเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง

ความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประเพณี

ด้วยบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมรวม

ทั้งกฎเกณฑ์วัฒนธรรมมอญที่เชื่อมโยงและให้

ความสำาคัญกับพุทธศาสนาวัดและชุมชนจึงมี

สายใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เนื่องจากเกี่ยว

ข้องกับการใช้ชีวิตประจำาวันของคนในชุมชน

ตั้งแต่เกิดจนตาย จึงทำาให้พื้นที่วัดปรมัยยิกาวา

สมีความหลากหลายของกิจกรรมในเขตต่างๆ

ของวัด พื้นที่วัดเป็นทั้งพื้นที่ทางศาสนา พื้นที่

ทำามาหากิน พื้นที่ประเพณีวัฒนธรรมมอญ และ

พื้นที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน จากที่กล่าวมานี้

พื้นที่วัดปรมัยยิกาวาสจึงเป็นพื้นที่ที่ มีความ

แตกต่างหลากหลายที่ประกอบด้วยกิจกรรม

ทั้งที่สัมพันธ์กันและดูเหมือนจะขัดแย้งกันมา

อยู่รวมกัน นำาไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเหตุใดวัดปรมัย-

ยิกาวาสจึงเป็นพื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายของ

ความทรงจำา ความรู้สึก ความหมายทางใจที่เกิด

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน
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รูปแบบสถาปัตยกรรมของนักท่องเที่ยว ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากการศึกษาและค้นคว้าจากการ

ทบทวนวรรณกรรม ตำารา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดย

การใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยการใช้ Chi-

square และ paired t-test ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำานวน 

127 คนพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 39 ปี สถานะโสด และมีอาชีพอื่นๆ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความชื่นชอบและ

มีการรับรู้รูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมากกว่าไทยประยุกต์ มีความแตกต่างในการรับรู้ลักษณะ

นามธรรมในเรื่องความเบา/ลอย และความโปร่ง/โล่ง แต่ไม่มีความแตกต่างในเรื่องความร่มรื่น/เย็น

สบาย ความชื่นชอบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สถาปัตยกรรมรีสอร์ทในเชิงรูปแบบและวัสดุ

Abstract

 The thesis topic on “Foreign Tourists’ Perception of Resort Architecture: Vernacular and 

Applied Thai” is intended to analyse the relationship between the foreign tourists’ perception 

of vernacular and applied Thai architecture. Primary data were collected, through the interview 

regarding project management of the resort and the use of questionnaire regarding tourists’ 

perception of architectural style. Secondary data were obtained from studies of literature, 

publication, online data source and related research. Analysis of tourist information was made 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2559  
The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7) 

621

by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis concerning 

relationship between preferences and perception of concrete dimension was tested using Chi-

square and the perception of abstract dimension was tested using paired t-test. Data from 

sample of 127 people show that most of them are European, female, aged between 20 – 39 

years, single and occupation not related to art or design. The result of research reveals that the 

preference and perception of resort architecture is focussed on Vernacular rather than Applied 

Thai. There are differences in perception of resort architecture about lightness/ buoyancy and 

transparency/ spaciousness but there are no differences in shadiness/ coolness. Preferences 

relate to the perception of resort architecture, regarding form and material.

คำาสำาคัญ (Keywords): การรับรู้ของนักท่องเที่ยว (Tourists’ Perception), สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

(Vernacular Architecture), สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ (Applied Thai Architecture) 

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันธุรกิจสถานที่พักแรมหันมาให้

ความสำาคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากข้ึน 

สังเกตได้จากธุรกิจสถานที่พักแรมต่าง ๆ  ที่นำา

เสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านทางรูป

แบบต่าง ๆ  ในเชิงกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออก-

แบบอาคารที่พักด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรม

ไทย (รูปที่ 1) การตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร

ที่พักเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทย (รูปที่ 2)

การประดับประดาด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของ 

อาคารที่แสดงออกถึงความเป็นไทย รวมไปถึง

จิตรกรรมไทยและประติมากรรมไทย ที่วางเรียง

รายและประดับอยู่ตามโถงทางเดินหรือพ้ืนท่ีต่างๆ 

ภายในโครงการ ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นต่างมี

ส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมที่อยู่อาศัยแบบไทย 

 หากกล่าวถึงธุรกิจสถานที่พักแรมในประเทศ

ไทยถือว่าธุรกิจรีสอร์ทเป็นธุรกิจสถานที่พักแรม

ท่ีมีจำานวนโครงการมากท่ีสุดในส่วนแบ่งการตลาด

ที่พักทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งมีมากถึง 5,819 

โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 39.77 (รูปที่ 3) 

และยังมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต เน่ือง

จากนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่มีการ

กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการท่องเที่ยว 

รูปที่ 1 สิรีอำาพัน บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

 
รูปที่ 2 ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต



การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ท: แบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์
ภัสสร วรวงษ์วิวัฒน์ ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย622

อาทิ การแก้ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน เป็นต้น ทำาให้

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เกิดความมั่นใจท่ีจะท่องเที่ยวในประเทศไทยกัน

มากข้ึน กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว

และการกีฬา ได้จัดทำารายงานสถานการณ์นัก

ท่องเที่ยวในประเทศไทย  ได้ระบุว่าอัตราการ

ขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 นั้น

เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบจากช่วง

เวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ทำาให้ธุรกิจรีสอร์ท

กลายมาเป็นทางเลือกที่น่าลงทุนอีกทางหนึ่ง

สำาหรับผู้ประกอบการสถานที่พักแรมหรือนัก

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

 

รูปที่ 3 จำานวนโครงการธุรกิจที่พักแรม ปี 2558

 รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่พบเห็นได้

ทั่วไปของรีสอร์ทในประเทศไทยมีรูปแบบหลัก ๆ  

อยู่ 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย

พื้นถิ่น (Thai Vernacular Architecture Style) 

(รูปที่ 4) และรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประ-

ยุกต์ (Applied Thai Architecture Style) (รูปที่ 

5) สามารถกล่าวได้ว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรม

เป็นเอกลักษณ์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยนั้น

สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของความเป็นไทย เป็นจุดขายที่จะนำามาสร้าง

ความประทับใจ (impression) ต่อนักท่องเที่ยว 

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์

ที่น่าจดจำาแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับนโยบายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ง

ชาติ   พ.ศ. 2555-2559 ที่เน้นการให้ความสำาคัญ

กับภาพลักษณ์ความเป็นไทย และสนับสนุนให้

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นนำามาเป็นจุดขาย    

เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ความ

เป็นไทย

 
รูปที่ 4 ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อเวย์ ยาวน้อย

 

รูปที่ 5 รอยัล ลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 จากข้อสงสัยที่ว่ารูปแบบของสถาปัตยกรรม

ที่มีความแตกต่างกันนั้นจะสามารถสร้างการรับรู้
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ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ     ที่แตกต่างกัน

ออกไป ข้อสงสัยดังกล่าวจึงทำาให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษา การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศท่ีมีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ท: 

แบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์ การวิจัยใน

คร้ังนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนในการบริหาร

โครงการและสอบถามนักท่องเท่ียวชาวต่างประ-

เทศผู้เข้าพัก ในโครงการรีสอร์ทและนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศทั่วไป  ในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง

ความชื่นชอบและการรับรู้สถาปัตยกรรม   รีสอร์ท

ทัง้ 2 รปูแบบ เนือ่งจากในปจัจบุนัการศกึษาคณุคา่

ของธุรกิจสถานที่พักแรมส่วนใหญ่จะเป็นการ

ศึกษาในด้านการบริการ และยังไม่มีการศึกษา

ทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ผู้วิจัยจึงต้อง

การที่จะศึกษาและกำาหนดตัวชี้วัดการรับรู้ในเชิง

สถาปัตยกรรม เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยของรีสอร์ทกับการรับ

รู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยที่ผู้วิจัย

ได้กำาหนดตัวชี้วัดการรับรู้สถาปัตยกรรมจากการ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นและไทยประยุกต์ ร่วมกับการศึกษาทฤษฎี

ทางจิตวิทยาและหลักการตลาดเก่ียวกับผู้บริโภค 

ซ่ึงผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยช้ินน้ีจะมีประโยชน์สำาหรับ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจรีสอร์ท ซึ่งได้แก่ เจ้า

ของกิจการ สถาปนิก ผู้ออกแบบ และนักวิจัย

การตลาด โดยสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประกอบ

การวางแผนในโครงการธุรกิจ และผู้ที่มีความสน

ใจหรือนักวิจัยรุ่นต่อไปสามารถนำาไปศึกษาและ

ต่อยอดได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มระดับคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุต-

สาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

1.2	ขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในงานวิจัย 

กําหนดขอบเขตงานวิจัย 

กําหนดปจจัยควบคุมในการวิจัยและเลือกกรณีศึกษา 

สรางเครื่องมือวิจัยข้ันท่ี 1 (แบบฟอรมในการเก็บขอมูล) 

วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของรูปแบบ

สถาปตยกรรมพื้นถ่ินและไทยประยุกตในรีสอรท 

สรางเครื่องมือวิจัยข้ันท่ี 2 (แบบสอบถาม) 

กําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย 

วิเคราะหเปรียบเทียบความช่ืนชอบของ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสถาปตยกรรม

รีสอรทรูปแบบพื้นถ่ินและรูปแบบไทยประยุกต 

วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูของนักทองเท่ียว

ชาวตางประเทศท่ีมีตอสถาปตยกรรมรีสอรท 

รูปแบบพื้นถ่ินและรูปแบบไทยประยุกต 

การสอบถาม ขอมูลเชิงสถิติ 

การสัมภาษณ การสังเกต รูปภาพ การพรรณนา 

คําถามวิจัย สมมติฐาน 

สรุปและเสนอแนะรูปแบบสถาปตยกรรมรีสอรทท่ีมีผลตอการรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรมรีสอรท: แบบพื้นถ่ินและแบบไทยประยุกต 

หัวขอวิจัย 

ตอบคําถามวิจัย ตอบคําถามวิจัย ทดสอบสมมติฐาน 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัย

1.3	วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) ศึกษาเรื่องความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม

รีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์

 2) ศึกษาเรื่องการรับรู้ลักษณะรูปธรรมใน

สถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและแบบไทย

ประยุกต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

 3) ศึกษาเร่ืองการรับรู้องค์ประกอบของสถา-

ปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและแบบไทยประ

ยุกต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

 4) ศึกษาเรื่องการรับรู้ลักษณะนามธรรมใน

สถาปัตยกรรม รีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและแบบไทย

ประยุกต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

 5) วิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะการ

รับรู้สถาปัตยกรรมรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศระหว่างรูปแบบพื้นถิ่นและรูปแบบ

ไทยประยุกต์
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2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 2.1.1สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Arc-

hitecture) ต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและใช้วัสดุก่อสร้างจากท้องถ่ิน 

(วีระ อินพันทัง, 2544: 7-12 ; Mercer, 1975; 

Oliver, 1997; Brunskill, 1981)

 2.1.2 ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

ในเชิงกายภาพที่เห็นได้ชัดคือรูปแบบของหลังคา

ท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน (อรศิริ ปาณินท์,

2546) ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและรูปแบบของ

การใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ทุกรูป

แบบนั้นมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ มีองศาความ

ลาดชันตั้งแต่ 45 องศาขึ้นไป ทำาให้กลายเป็น

รูปทรงหลังคาจั่วที่มีความสูงและชันมาก (สุวิทย์ 

วรัญญาพร, 2540) มีชายคายื่นยาวออกมาปก

คลุมส่วนของพาไลเพื่อบังแดดและสร้างร่มเงา

ให้แก่ตัวสถาปัตยกรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 

บุษกร เสรฐวรกิจ และ วีระ อินพันทัง, 2558: 

2-87) และใช้วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือหา

ได้จากในท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่าสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นนั้นจะมีความสอดคล้องไม่แปลกแยกจาก

บริบทของที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท้องถิ่น 

หรือชุมชน สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นไม่

มีรูปแบบที่ตายตัว เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนไป

ตามลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อม

ท่ีต้ังแต่หากสังเกตเชิงลึกจะสามารถจำาแนกรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้จากรูปทรงรูปร่าง และ

รูปแบบการก่อสร้างที่เสมือนเค้าโครงรากฐาน

ทางวัฒนธรรมของชนชาติหรือท้องถิ่นนั้น

2.2	แนวคิดเก่ียวกับสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

 2.2.1 สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ (Applied 

Thai Architecture) ในปัจจุบันมี 2 ลักษณะได้แก่

 1) การประยุกต์แบบเชื่อมโยง เช่น อาคารที่

สร้างด้วยวัสดุปูนแต่มีองค์ประกอบขอสถาปัตย-

กรรมไทย หรือมีการผสมผสานลักษณะไทยเข้า

ไปเช่น รูปทรง สัดส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับเทค-

โนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 

2554, 1-19)

 2) การประยุกต์แบบตัดต่อ เช่น อาคารก่อ

อิฐถือปูนที่มีหลังคาจั่วแบบไทย

 2.2.2 ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ มีการพัฒนาการมาจากสถาปัตยกรรม

ไทยประเพณทีีล่ดทอนรายละเอยีดทางสถาปตัย-

กรรมให้น้อยลง ลดระดับความอ่อนช้อยลง เพิ่ม

ระดับความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น เป็นการ

สร้างอาคารสมัยใหม่ทีนำาองค์ประกอบสถาปัตย-

กรรมไทยเดิมมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ภายนอก

ของอาคาร แต่ภายในอาคารก็ยังคงเป็นพื้นที่ใช้

สอยตามแบบอาคารสมัยใหม่ทั่วไป มีจุดเด่นอยู่

ที่ทรงหลังคาจั่ว ที่ผสมผสานกับเทคนิคในการ

ก่อสร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ (เชษฐา พลายชุม และ

อภินันท์ พงศ์เมธากุล, 2544; รุ่งนภา ศรีวิเศษ-

ศักดิ์, 2553) รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์นั้นถือเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ความ

เป็นไทยผ่านทางเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ 

จึงถือว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พยายามจะ

อนุรักษ์ลักษณะไทยให้ดำารงอยู่ต่อไปท่ามกลาง

ยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไป       แตใ่นทางกลบักนัการใชว้ัสดุ

ที่มีความแข็งแรงทนทานจะลดทอนความอ่อน-

โยนและประณีตแบบไทยดั้งเดิมลงไป แต่ก็ยังคง

มีเครื่องแทนความหมายว่านี่คือสถาปัตยกรรม

ไทย
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2.3	แนวคิดเก่ียวกับเอกลักษณ์ในลักษณะนาม-

	 ธรรมของสถาปัตยกรรมไทย

 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ ความ

เบาหรือลอยตัว ความโปร่งโล่ง และความร่มรื่น 

(ประวิช ประทีป, 2540; สุวิทย์ วรัญญาพร, 

2540)

 1) รูปแบบของหลังคาที่มีความอ่อนช้อยและ

โค้งงอนและเสาลอยที่ทำาหน้าที่ยกตัวอาคาร

สถาปัตยกรรมให้สูงขึ้นเหนือพื้นดินล้วนทำาให้

เกิดเป็นความรู้สึกที่เบาลอยต่อผู้ที่ได้พบเห็น 

(วีระ อินพันทัง, 2544, 29-39 ; วิมลสิทธิ์ หร

ยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ และ วีระ อินพันทัง, 

2558, 2-87)

 2) ความโปร่งโล่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริเวณ

ชานเรือน หรือพื้นที่ว่างโล่ง ทำาให้สถาปัตยกรรม

ดูโปร่งโล่งและไม่อึดอัด ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ปรา-

กฏอยู่ในสถาปัตยกรรมไทย (วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

และ จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์, 2545; วิมลสิทธิ์ 

หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ และ วีระ อินพันทัง,

2558: 2-87)

 3) ความร่มรื่นส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีชาย-

คายื่นยาวเพื่อบังแดดให้กับตัวอาคาร และกลม

กลืนกับธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้ก็สามารถให้

ความรู้สึกที่ร่มเย็นได้เช่นเดียวกัน (อภินันท์ พงศ์-

เมธากุล, 2542; วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร 

เสรฐวรกิจ และ วีระ      อินพันทัง, 2558, 2-87)

 

3. วิธีการวิจัย

3.1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

 

 

ความสําคัญดานความ

ช่ืนชอบของนักทองเท่ียว

ชาวตางประเทศท่ีมีตอ

สถาปตยกรรมไทย 

ความสําคัญดานการรับรู

สถาปตยกรรมของ

นักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีตอรีสอรท 

ความสําคัญดาน

ศิลปะสถาปตยกรรม 
ความสําคัญของรีสอรท 

ความสัมพันธระหวางรูปแบบสถาปตยกรรมไทย

ของรีสอรทกับความช่ืนชอบของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรม 

ความสัมพันธระหวางรูปแบบสถาปตยกรรมไทย

ของรีสอรทกับการรับรูของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรม 

แนวความคิดเกี่ยวกับ 

ความช่ืนชอบของผูบริโภค 

แนวความคิดเกี่ยวกับ 

การรับรูของผูบริโภค 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

สถาปตยกรรมไทยประยุกต 

ความช่ืนชอบของนักทองเท่ียว

ชาวตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบ

สถาปตยกรรม 

การรับรูของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบ

สถาปตยกรรม 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบ

สถาปตยกรรมไทยของรีสอรทกับความ 

ช่ืนชอบของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบ

สถาปตยกรรมไทยของรีสอรทกับ 

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอรูปแบบ 

สถาปตยกรรมรีสอรท : แบบพื้นถ่ินและแบบไทยประยุกต 

การปรับรูปแบบ 

ทางสถาปตยกรรม 
การปรับรูปแบบ 

ทางสถาปตยกรรม 

รูปแบบของสถาปตยกรรมไทย 

รูปที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3.2	คำาถามวิจัย

 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความช่ืน

ชอบในรูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่น

หรือแบบไทยประยุกต์มากกว่ากัน

 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับรู้

รูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นหรือ

แบบไทยประยุกต์มากกว่ากัน

 3) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับรู้

วัสดุของสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถ่ินหรือ

แบบไทยประยุกต์มากกว่ากัน

 4) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับรู้

องค์ประกอบใดบ้างของสถาปัตยกรรมรีสอร์ท

แบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์

3.3	สมมติฐานการวิจัย

 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถรับ

รู้ถึงความแตกต่างในเรื่องลักษณะนามธรรมระ-

หว่างสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและแบบ
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ไทยประยุกต์ (รูปที่ 8)

 2) ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ประเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ลักษณะ

รูปธรรมในสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบ    พื้น

ถิ่นและไทยประยุกต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ประเทศ (รูปที่ 9)
 

 

 

 

 

 

 

 

ความชื่นชอบของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

(Foreign Tourists’ Preference) 

ท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรม 

ตัวชี้วัดการรับรูสถาปตยกรรมไทยในลักษณะรูปธรรม 

(Perception Indicators of Concrete Dimension 

of Thai Architecture) 

การรับรูรูปแบบสถาปตยกรรม 

การรับรูวัสดุท่ีใชในงานสถาปตยกรรม 

การรับรูองคประกอบในงานสถาปตยกรรม 

H1 

 
รูปท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานท่ี 1

 

 

 

 

 

 

 

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

(Foreign Tourists’ Perception) 

ท่ีมีตอรูปแบบสถาปตยกรรม 

ตัวชี้วัดการรับรูสถาปตยกรรมไทยในลักษณะนามธรรม 

(Perception Indicators of Abstract Dimension 

of Thai Architecture) 

ความเบา/ ลอย (Lightness/ Buoyancy) 

ความโปรง/ โลง (Transparency/ Spaciousness) 

ความรมรืน่/ เย็นสบาย (Shadiness/ Coolness) 

H2

22 

 
รูปท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานท่ี 2

3.4	ขั้นตอนดำาเนินงานวิจัย

 1) กำาหนดทิศทางของข้อมูลที่จะศึกษา โดย

กำาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของสถา-

ปัตยกรรมทั้งหมด ยกเว้นรูปแบบทางสถาปัตย-

กรรมเพียงอย่างเดียว เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์

ปัจจัยควบคุม (ตารางที่ 1) จึงได้กรณีศึกษาได้แก่ 

ม้ง ฮิลล์ ไทร์ป ล็อดจ์ รีสอร์ท (รูปที่ 10) และ

เรือนอริยา รีสอร์ท (รูปที่ 11)

 
ตารางที่ 1 กำาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 มง ฮิลล ไทรป ล็อดจ รีสอรท เรือนอริยา รีสอรท 

ท่ีต้ังโครงการ 
111 หมู 4 ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

298 หมู 1 ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รูปแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมแบบพื้นถ่ิน สถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต 

จํานวนหองพัก 40 หองพัก 11 หองพัก 

ราคาหองพักมาตรฐาน 3,000 – 6,000 บาท/ คืน 2,500 – 5,700 บาท/ คืน 

ราคาเฉล่ียตอคืน 4,500 บาท/ คืน 4,100 บาท/ คืน 

ระดับการใหบริการ 3 ดาว 3 ดาว 

 

 
รูปที่ 10 ม้ง ฮิลล์ ไทร์ป ล็อดจ์ รีสอร์ท

 
รูปที่ 11 เรือนอริยา รีสอร์ท

 2) สร้างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลและนำา

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ โดย

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการรับรู้สถาปัตยกรรมในเชิงนามธรรมและ

รูปธรรมของสถาปัตยกรรมรีสอร์ท พฤติกรรม

ความชื่นชอบและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

 3) กำาหนดตัวชี้วัดการรับรู้สถาปัตยกรรม

รีสอร์ทจากการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกและศึกษา

ทฤษฎีแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปดัชนีตัว

ชี้วัดการรับรู้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการ

ศึกษาวิจัยเพื่อนำาไปสร้างแบบสอบถามสำาหรับ

การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติในขั้น

ตอนต่อไป

 4) ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ

สอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศผู้เข้าพักในรีสอร์ทกรณีศึกษาและ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่รวมจำานวน 127 คน

 5) วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล เกี่ยวกับ

การรับรู้สถาปัตยกรรม รีสอร์ทของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศระหว่างรูปแบบพ้ืนถ่ินและรูปแบบ

ไทยประยุกต์โดยการนำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์เชิงสถิติเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง

ตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน

 6) สรุปและเสนอแนะรูปแบบสถาปัตยกรรม

รีสอร์ทที่มีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ โดยการนำาข้อสรุปของผลการวิเคราะห์

มาตอบคำาถามวิจัยและเสนอแนะแนวทางของ

รูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ทที่สามารถสร้างการ

รับรู้ต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้อย่าง

เหมาะสม

4. ผลการวิจัย

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำานวน 127 คน

พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เพศหญิง อายุ 20 – 

39 ปี สถานะสมรส และมีอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยว

ข้องกับศิลปะและการออกแบบ (ตารางที่ 2)

 
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ รวม 

เช้ือชาติ 
เอเชีย 31 24.41 127 

(100.00%) ยุโรป 96 75.59 

เพศ 
ชาย 52 40.94 127 

(100.00%) หญิง 75 59.06 

อาย ุ

≤ 19 11 8.66 

127 

(100.00%) 

20 – 39 87 68.50 

40 – 59 26 20.47 

≥ 60 3 2.36 

สถานภาพ 
โสด 84 66.14 127 

(100.00%) สมรส 43 33.86 

อาชีพ 
ศิลปะ/ ออกแบบ 17 13.39 127 

(100.00%) อื่นๆ 110 86.61 

 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบและการรับ

รู้สามารถอธิบายได้ดังนี้

 1) ผลการศึกษาความชื่นชอบรูปแบบสถา-

ปัตยกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความ

ชื่นชอบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นจำานวน 98 คน

(77.17%) รองลงมามีความชื่นชอบรูปแบบสถา-

ปัตยกรรมไทยประยุกต์จำานวน 29 คน 

(22.83%) (ตารางที่ 3)

 2) ผลการศึกษาการรับรู้รูปแบบสถาปัตย-

กรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการรับรู้รูป

แบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นจำานวน 94 คน

คิดเป็นร้อยละ (74.02%) รองลงมามีการรับรู้รูป

แบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จำานวน 33 คน 

(25.98%) (ตารางที่ 3)

 3) ผลการศึกษาการรับรูว้ัสดใุนงานสถาปัตย-

กรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการรับรู้วัสดุ

ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นจำานวน 96 คน 

(75.59%) รองลงมามีการรับรู้วัสดุในงานสถาปัตย-

กรรมไทยประยุกต์จำานวน 31 คน (24.41%) (ตา-

รางที่ 3)

 4) ผลการศึกษาการรับรู้องค์ประกอบในงาน

สถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การรับ

รู้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการรับรู้ส่วนของหลังคา

เป็นจำานวน 102 คน (80.31%) รองลงมาเป็น

ส่วนของชานหรือระเบียงมีจำานวน 14 คน (11.02%) 

และส่วนของบันไดมีจำานวน 11 คน (8.66%) และ

การรับรู้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการรับรู้

ส่วนของหลังคาเป็นจำานวน 115 คน (90.55%) 

รองลงมาเป็น   ส่วนของเสาลอยมีจำานวน 7 

คน (3.94%) และส่วนของบันได มีจำานวน 5 คน 

(3.94%) (ตารางที่ 4)

 



การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ท: แบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์
ภัสสร วรวงษ์วิวัฒน์ ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย628

ตารางที่ 3 แสดงความถี่และร้อยละเกี่ยวกับความชื่น
ชอบและ  การรับรู้สถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและ
แบบไทยประยุกต์

 
รูปแบบสถาปตยกรรม 

พื้นถ่ิน ไทยประยุกต รวม 

ความช่ืนชอบ 
98 

(77.17%) 

29 

(22.83%) 

127 

(100.00%) 

การรับรูรูปแบบ 
94 

(74.02%) 

33 

(25.98%) 

127 

(100.00%) 

การรับรูวัสดุ 
96 

(75.59%) 

31 

(24.41%) 

127 

(100.00%) 
 

 

ตารางท่ี  4 แสดงการรับรู้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

 

การรับรูองคประกอบ 

หลังคา บันได 
ชาน/ 

ระเบียง 
เสา ผนัง รวม 

สถาปตยกรรมแบบพื้นถ่ิน 
102 

(80.31%) 

11 

(8.66%) 

14 

(11.02%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

127 

(100.00%) 

สถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต 
115 

(90.55%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

7 

(5.51%) 

5 

(3.94%) 

127 

(100.00%) 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่กำาหนดขึ้น

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบ

และการรับรู้สถาปัตยกรรม ในลักษณะรูปธรรม

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีผลการทด-

สอบดังนี้

 1) จากการศึกษาพบว่าความชื่นชอบมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้รูปแบบสถาปัตยกรรม ท่ีระดับ

นัยสำาคัญ 0.05 (Chi-square = 79.218, Sig. = 

0.000) (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ เนื่องจากความรู้สึกของ

ผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพรวมของ

สถาปัตยกรรม อาทิรูปร่าง รูปทรง (Clive Bell, 

1965; วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ 

และศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2554, 46)

 2) จากการศึกษาพบว่าความชื่นชอบมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้วัสดุที่ใช้ในสถาปัตยกรรม ที่

ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (Chi-square = 61.392, 

Sig. = 0.000) (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ เนื่องจากความ

ชื่นชอบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้และทำาให้

รู้สึกสนใจในรายละเอียดในเชิงลึกต่อไปซ่ึงในที่น้ี

คือการให้ความสนใจในเรื่องของวัสดุ (วิมลสิทธิ์ 

หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ และศิวาพร กลิ่น-

มาลัย, 2554, 46)

 3) จากการศึกษาพบว่าความชื่นชอบมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้องค์ประกอบของสถาปัตย-

กรรมไทยประยุกต์ ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (Chi-

square = 6.037, Sig. = 0.049) ในขณะที่ความ

ชื่นชอบไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้องค์ประ-

กอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ระดับนัยสำาคัญ 

0.05 (Chi-square = 2.500, Sig. = 0.287) 

(ตารางที่ 5)

 
ตารางที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบ
และการรับรู้สถาปัตยกรรมในลักษณะรูปธรรม

การรับรูสถาปตยกรรม 

ความช่ืนชอบ 
Chi- 

Square 
Sig. 

แบบพื้นถ่ิน 
แบบไทย

ประยุกต 
รวม 

รูป
แบ

บ 

แบบพื้นถ่ิน 
91 

(71.65%) 

3 

(2.36%) 

94 

(54.78%) 

79.218 0.000 แบบไทยประยุกต 
7 

(5.51%) 

26 

(20.47%) 

33 

(25.98%) 

รวม 
98 

(77.17%) 

29 

(22.83%) 

127 

(100.00%) 

วัส
ดุที่

ใช
 

แบบพื้นถ่ิน 
90 

(70.87%) 

6 

(4.72%) 

96 

(75.59%) 

61.392 0.000 แบบไทยประยุกต 
8 

(6.30%) 

23 

(18.11%) 

31 

(24.41%) 

รวม 
98 

(77.17%) 

29 

(22.83%) 

127 

(100.00%) 

อง
คป

ระ
กอ

บ 

แบ
บพ

ื้นถิ่
น 

หลังคา 
76 

(59.84%) 

26 

(20.47%) 

102 

(80.31%) 

2.500 0.287 

บันได 
9 

(7.09%) 

2 

(1.57%) 

11 

(8.66%) 

ชาน/ ระเบียง 
13 

(10.24%) 

1 

(0.79%) 

14 

(11.02%) 

รวม 
98 

(77.17%) 

29 

(22.83%) 

127 

(100.00%) 

แบ
บไ

ทย
ปร

ะย
ุกต

 

หลังคา 
92 

(72.44%) 

23 

(18.11%) 

115 

(90.55%) 

6.037 0.049 

เสา 
4 

(3.15%) 

3 

(2.36%) 

7 

(5.51%) 

ผนัง 
2 

(1.57%) 

3 

(2.36%) 

5 

(3.94%) 

รวม 
98 

(77.17%) 

29 

(22.83%) 

127 

(100%) 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่กำาหนดขึ้น

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้สถา-

ปัตยกรรมในลักษณะนามธรรมระหว่างสถาปัตย-

กรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นและไทยประยุกต์ของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีผลการทดสอบ

ดังนี้
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 1) การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

เร่ืองความเบา/ลอยระหว่างสถาปัตยกรรมรีสอร์ท

รูปแบบพื้นถิ่นและรูปแบบไทยประยุกต์มีความ

แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (t = 10.883, 

Sig. = 0.000) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากรับรู้ถึง

ความเบา/ ลอยในสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น (  

= 3.60, SD = 0.84) มากกว่าแบบไทยประยุกต์  

(  = 2.65, SD = 1.03) (ตารางที่ 6)

 2) การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

เร่ืองความโปร่ง/ โล่งระหว่างสถาปัตยกรรมรีสอร์ท

รูปแบบพื้นถิ่นและรูปแบบไทยประยุกต์มีความ

แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (t = 18.970, 

Sig. = 0.000) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากรับรู้ถึง

ความโปร่ง/ โล่งสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น (  = 

3.98, SD = 0.80) มากกว่าแบบไทยประยุกต์ (  

= 2.28, SD = 0.93) (ตารางที่ 6)

 3) การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

เร่ืองความร่มร่ืน/ เย็นสบายระหว่างสถาปัตยกรรม

รีสอร์ทรูปแบบพื้นถ่ินและรูปแบบไทยประยุกต์

ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (t = 

-1.038, Sig. = 0.301) โดยกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึง

ความร่มรื่น/ เย็นสบายในสถาปัตยกรรมแบบพื้น

ถิ่น (  = 4.13, SD = 0.79) ซึ่งคล้ายคลึงกับแบบ

ไทยประยุกต์ (  = 4.24, SD = 0.81) (ตาราง

ที่ 6)

 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ในลักษณะ
นามธรรมระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและไทย
ประยุกต์

 
สถาปตยกรรมแบบพื้นถ่ิน 

สถาปตยกรรมแบบไทย

ประยุกต t Sig. 

𝑥𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥𝑥 SD 

ความเบา/ ลอย 3.60 0.84 2.65 1.03 10.883 0.000 

ความโปรง/ โลง 3.98 0.81 2.28 0.93 18.970 0.000 

ความรมรื่น/ เย็นสบาย 4.13 0.79 4.24 0.81 -1.038 0.301 

 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1	ผลการตอบคำาถามวิจัย

 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความชื่น

ชอบสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นมากกว่า

ไทยประยุกต์

 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับรู้

รูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่นมาก

กว่าแบบไทยประยุกต์

 3) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับ

รู้วัสดุท่ีใช้ในสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบพื้นถิ่น

มากกว่าแบบไทยประยุกต์

 4) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการรับรู้

ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมรีสอร์ทแบบ

พื้นถิ่นและไทยประยุกต์ในส่วนหลังคามากที่สุด

5.2	ผลจากการทดสอบสมมติฐาน

 1) ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้รูปแบบของสถาปัตยกรรม 

วัสดุที่ใช้ในสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ

สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์

กับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถรับ

รู้ความแตกต่างในเรื่องของความเบา/ลอย และ

ความโปร่ง/โล่ง ระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

และไทยประยุกต์ได้ แต่ไม่สามารถรับรู้ความแตก

ต่างในเรื่องของความร่มรื่น/เย็นสบาย
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