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บทคัดย่อ

 จริงหรือไม่ที่การสร้างการรับรู้และจดจำาสถานที่นั้นมีนัยสำาคัญต่อการอ่านเมือง โดยเฉพาะเมือง

เก่าเชียงใหม่ มีลักษณะรูปร่างทางกายภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยนจัตุรัส มีคูน้ำาโบราณล้อมรอบ และปัจจุบัน

มีการพัฒนาภายใต้เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ที่ต้องการให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำาให้

สังคมในเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน นำามาซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากอดีตเกิดขึ้นเป็นจำานวนมากนั้นอาจ

หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ท้องถิ่นยังขาดการพิจารณา คือ การส่งเสริมบรรยากาศด้าน

สภาพแวดล้อมเมืองเก่าต่อการรับรู้จดจำาของผู้คนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว และเพื่อหาแนวทางใน

การส่งเสริมโครงสร้างจินตภาพเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาแนวทางในการส่งเสริม

บริบทโดยรวมของพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ โดยนำากรอบแนวความคิดจินตภาพเมือง มาเป็นแนวปฎิบัติ

หลักในการวิเคราะห์โครงสร้างจินตภาพของพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อการซ่อมสร้างสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพต่อการรับรู้และจดจำาในองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเส้นทาง 

เส้นขอบ ชุมทาง และย่านในเขตเมืองเก่ารวมถึงจุดหมายตาของสถานที่ที่จะส่งผลให้โครงสร้างทาง

จินตภาพเมืองเก่าเชียงใหม่มีความชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนในสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังก่อให้เกิด

ความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

คำาสำาคัญ: เมืองเก่าเชียงใหม่  จินตภาพ  การท่องเที่ยว

Abstract

 Is it true that creating, recognizing, and memorizing places has significant implications for 

city reading? Especially, Chiang Mai Old Town of which the physical shape is a four-square 

shape and an ancient moat is enclosed. Currently, the Old Town is under developed by Chiang 

Mai city municipality. The need for a better living society in the Chiang Mai Old Town has 

changed dramatically; especially, the infrastructure development has brought about buildings 
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that present different characteristics away from the past. These could mean the growth of 

economic but it lack of strategy in encouraging the perception of the ancient environment of the 

Old Town for local people and tourists. In order to find a way to promote the imagery of the old 

city of Chiang Mai, the purpose are (i) to find a way to promote the overall context of Chiang 

Mai Old Town. By framing the conceptual imagery of the city, this is the main way of analyzing 

the imagery of Chiang Mai Old Town. (ii) To repair the physical environment to perception, and 

memorize elements such as improving the landscape of the Junction, Node, Path, as well as 

landmarks of the location. This will results in the distinction of imaginary structure of Chiang Mai 

Old Town. And this does not cause confusion in the environment while it will make people and 

tourist impressive. 

Keywords: Chiang Mai Old Town, Imaginary Structure, Tourism

1. ที่มาและความสำาคัญ

 พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ใน

ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีเร่ืองราวความเป็นมาใน

อดีตมากมายและในหลักฐานจารึกที่ปรากฏหลัก

ฐานว่าเริ่มขึ้นในสมัยพญามังรายกษัตริย์องค์

ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลาว เชื้อสายปู่เจ้า ลาวจก 

(สรัสวดี  อ๋องสกุล,  2553) จากประวัติศาสตร์

ของการตั้งถิ่นฐานในอดีต จวบจนปัจจุบันนำามา

ซึ่งความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร 

สิ่งแวดล้อมพิเศษหรือเมืองทั้งเมืองนั้น เป็นสิ่ง

ซึ่งเรารับรู้ได้จากกายภาพจริง ฉะนั้น มนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์และผูกพันกัน

อย่างแนบแน่น เป็นความผูกพันที่มีการเปลี่ยน

แปลงมาโดยตลอด ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสภาพแวดล้อมนั้นถูกกำาหนดโดย

ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าวได้

เปลี่ยนแปลงไป โดยมนุษย์จะใช้ความสามารถ

นำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เข้ามาควบคุม

สภาพแวดล้อมเมือง สาเหตุก็เนื่องมาจากความ

เจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้เข้ามามี

บทบาทในการดำารงชีวิตของมนุษย์ การเพิ่มขึ้น

ของจำานวนประชากรที่ไม่เพียงแต่เพิ่มจำานวน

และปริมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความ

ต้องการจำานวนการใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำากัดในเขต

พื้นที่เมืองเก่า และขณะเดียวกันการแข่งขันทาง

ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการดำารง

ชีวิตและคุณภาพทางสังคมเกิดความเหล่ือมล้ำา 

ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาสภาพ

แวดล้อมเมืองและปัญหาความเสื่อมโทรมของ

พื้นที่นับเป็นปัญหาที่ค่อยๆ สะสมแผ่ขยาย

ขอบเขตมากขึ้นโดยที่ประชาชนในพื้นท่ีไม่รู้สึก 

ขณะที่แผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายของการ

พัฒนาของท้องถิ่นดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น

ผลทำาให้เมืองเปลี่ยนภาพลักษณ์ไป ทำาให้ไม่ได้

คำานึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการ

ดูแลรักษามรดกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 วันนี้เมืองเก่าเชียงใหม่มีบทบาทที่สำาคัญ

ในระดบัตน้ๆ   ของประเทศไทย ในมติทิางดา้นการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศิลปะวัฒนธรรม ด้วย
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ในพื้นที่เมืองเก่ายังคงหลงเหลืองานสถาปัตย-

กรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนรูปแบบล้านนา อยู่

เป็นจำานวนมากในเมืองเก่า ตลอดจนการที่จะ

นำาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งทำาให้ในแต่ละ

ปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า

เป็นจำานวนมาก แต่ก็เป็นเพียงการรับรู้เฉพาะ

สถานที่นั้นๆ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงของบริบท

โดยรวมของเมืองเก่าเชียงใหม่ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาแนวทาง

ในการส่งเสริมบริบทโดยรวมของพื้นที่เมืองเก่า

เชียงใหม่ โดยนำากรอบแนวความคิดจินตภาพ

เมืองของ เควิน ลินช์ (Kevin Lynch) มาเป็น

แนวปฎิบัติหลักในการวิ เคราะห์โครงสร้าง

จินตภาพของพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ และด้วย

องค์ประกอบทางจินตภาพเมืองที่ไม่ซับซ้อน 

เข้าใจง่ายจึงเหมาะที่จะนำามาเป็นเครื่องมือใน

การส่งเสริมกายภาพของเมืองเก่าเชียงใหม่ให้

สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

ที่มา: จากการสำารวจ 

รูปที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ในเขตคูเมืองเก่าเชียงใหม่

2. กรอบแนวคิดจินตภาพเมือง

 เควิน ลินช์ (Lynch, 1977, pp. 47-48)

เป็นสถาปนิกชาวอเมริกันที่ได้กล่าวถึงการท่ีคน

รับรู้กายภาพของเมือง โดยการสร้างมโนทัศน์บน

พื้นฐานขององค์ประกอบเมือง ดังนั้น การศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพของการมองเห็น (Visual Quality)

ของชาวอเมริกันต่อเมืองท่ีพวกเขาอาศัยอยู่

โดยการศึกษาในเรื่องจินตภาพของเมืองที่มี

อยู่ในใจของชาวเมืองนั้นๆ ซึ่งการศึกษานี้จะ

เน้นในเรื่องความสามารถในการเข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน หรือ “การอ่านออก” (Legible) ในเรื่อง 

Cityscape เป็นพิเศษ แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏอย่าง

ชัดเจนหรือการอ่านออก จะไม่ได้หมายถึง

ลักษณะสำาคัญเพียงอย่างเดียวที่ทำาให้เมืองมี

ความสวยงามเท่านั้น แต่มันจะมีความสำาคัญ

เป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมในระดับ

เมืองในแง่ของขนาด เวลาและความซับซ้อน 

การสร้างจินตภาพ และภาพลักษณ์ของสภาพ

แวดล้อมเป็นผลของกระบวนการ 2 กระบวนการ 

ระหว่าง “ผู้สังเกต” และ “สภาพแวดล้อมของ

ผู้สังเกต” โดยสภาพแวดล้อมจะแสดงถึงความ

แตกต่างและความสัมพันธ์ต่อกัน ผู้สังเกตจะ

เลือกจัดสรร และให้ความหมายต่อสิ่งที่พวกเขา

เห็นจินตภาพสาธารณะ (Public Image) หมาย

ถึง ภาพโดยรวมในใจที่อยู่ในใจของคนส่วนใหญ่

โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพหรือ

วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน (กำาธร กุลชล, 2545) 

และได้จำาแนกภาพลักษณ์เหล่านี้ออกเป็น 5 องค์

ประกอบ ดังนี้ เส้นทาง (Path)  เส้นขอบ (Edges)  

ชุมทาง (Node)  ย่าน (Districts)  จุดหมายตา 

(Landmark)

 2.1 เส้นทาง (Paths) เป็นช่องทางที่

บุคคลใช้สัญจรไปมา เช่น ถนน ทางรถไฟ ทาง

เดินเท้า (สำาคัญที่สุด) มีอำานาจมากที่สุดในระบบ

จินตภาพของเมือง เพราะชาวเมืองสามารถเห็น

ส่วนต่างๆ ของเมืองขณะเคลื่อนที่ไปตามเส้น

ทาง และเกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ

ขณะเดินทาง

 2.2 เส้นขอบ (Edges) องค์ประกอบที่มี

ลักษณะเป็นเส้น ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางแต่เป็น
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เส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างส่วนหน่ึงกับอีกส่วนหน่ึง

หรือหยุดความต่อเนื่องกัน เป็นตะเข็บเชื่อม 2 

สว่นเข้าดว้ยกน เชน่ ชายฝัง่ คลองคเูมอืง ทางรถไฟ

 2.3 ย่าน (Districts) เป็นบริเวณที่มีขนาด

ปานกลางถึงใหญ่ของเมืองที่มีเอกลักษณ์เกิดขึ้น

เนื่องจากลักษณะเฉพาะร่วมกันบางอย่างของ

บริเวณนั้น เช่น ย่านการค้า ย่านการศึกษา ย่าน

ที่พักอาศัย

 2.4 ชุมทาง (Nodes) เป็นจุดศูนย์กลาง

ของเส้นทาง เช่น สี่แยก ชุมททางสถานีขนส่ง 

จุดพักเปลี่ยนยานพาหนะ ชุมทาง เป็นจุดเด่น

ของย่าน ซ่ึงชุมทางทำาหน้าท่ีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ 

โดยมีความสัมพันธ์กับเส้นทาง คือ เป็นสถานที่

ที่เส้นทางมาบรรจบกันหรือพบกัน

 2.5 จุดหมายตา (Landmark) เป็นจุด

อ้างอิงเช่นเดียวกับชุมทาง แต่ไม่สามารถเข้าไป

ใช้ได้เหมือนชุมทาง โดยมีลักษณะทางกายภาพ

ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อเป็น

ที่หมายตาและใช้อ้างอิงทิศทาง

รูปที่ 2 แบบอย่างลักษณะของการบันทึกจินตภาพที่มอง
เห็นของเมือง BOSTON ที่ได้จากการสำารวจภาคสนาม 
เควิน ลินช์ (Lynch, 1960)

3. การวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพเมืองเก่า

 เชียงใหม่

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างจินตภาพเมือง

เก่าเชียงใหม่ ตามกรอบแนวความคิดจินตภาพ

เมืองของ เควิน ลินช์ (Kevin Lynch) นั้นผู้วิจัย

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบ

กับการเขียนแผนที่เมืองเก่าเชียงใหม่จากความ

ทรงจำา (Mental map) ในช่วงฤดูหนาวของปี 

(พ.ย.-ก.พ.) ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ท่ีจะหาแนวทางในการส่งเสริม

จินตภาพโดยรวมของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 

โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม

ที่ 1 ประชาชนในพื้นที่ จำานวน 100 คน กลุ่มที่ 

2 นักท่องเที่ยว จำานวน 200 คน ผลที่ได้จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลขององค์ประกอบทั้ง 5 ตาม

กรอบคิดจินตภาพเมือง สรุปได้ดังนี้

 3.1 เส้นทาง (Paths) จะกำาหนดเป็น 2 

ลักษณะคือ เส้นทางหลัก และเส้นทางรอง เส้น

ทางหลักที่ปรากฏ จะมีความเด่น ความชัดเจนใน

ลักษณะของแนวแกนของเมือง โดยเฉพาะแนว

แกนทิศเหนือ-ทิศใต้ ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก 

และเส้นทางที่ล้อไปกับรูปลักษณะเมืองเรขาคณิต 

(ส่ีเหล่ียมจัตุรัส) เส้นทางรองสามารถรับรู้ได้จาก

เส้นทางที่มีองค์ประกอบสำาคัญ อาทิเช่น วัด 

และสถานที่พักแรมของนักท่องเท่ียวเป็นสำาคัญ 

ซ่ึงจะปรากฏตามเส้นทางท่ีมีขนาดเล็ก (ถนนซอย)

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 3 การรับรู้เส้นทางหลัก (ขวา) / รอง (ซ้าย) ในพื้นที่
เมืองเก่าเชียงใหม่ที่มีลักษณะตารางเส้นทาง

 3.2 เส้นขอบ (Edges) เส้นขอบหรือสิ่งที่

เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแต่มีความเด่นชัดต่อ
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การรับรู้สองระดับด้วยกัน คือ เส้นขอบหลัก จะ

มีลักษณะความชัดเจน อาทิ แนวเขตคูคลองรอบ

พื้นที่เมืองเก่าและเส้นขอบรองที่ปรากฏตาม

สถานที่ท่ีมีการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างเส้นทางที่

เข้าถึงกับสภาพแวดล้อมต่อพื้นที่นั้นๆ จากการ

สำารวจ พบว่า มีอยู่ 2 พื้นที่ด้วยกันคือ พื้นที่

บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และพื้นที่วัด

พระสิงห์ที่อยู่ในตำาแหน่งแนวแกนเมืองทิศตะวัน

ออก-ทิศตะวันตก

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 4 การรับรู้เส้นขอบหลัก/รอง ในพื้นที่เมืองเก่า
เชียงใหม่

 3.3 ย่าน (Districts) เป็นบริเวณที่มีขนาด

ปานกลางถึงใหญ่ของเมืองที่มีเอกลักษณ์เกิด

ขึ้นเนื่องจากลักษณะเฉพาะร่วมกันของบริเวณ

นั้นจากการเก็บข้อมูลพบว่าย่านในเขตเมืองเก่า

เชียงใหม่ประกอบไปด้วย 6 ลักษณะกิจกรรมที่

มีเอกลักษณะชัดเจน 1) พื้นที่ย่านพาณิชกรรม 

ในบริเวณพื้นที่ ด้านทิศตะวันออกของเมือง

บริเวณประตูช้างเผือก วนขวามาทางแจ่งศรีภูมิ 

ประตูท่าแพ และแจ่งขะต๊ำาวนขวาไปจรดประตู

เชียงใหม่ 2, 3) พื้นที่ย่านพักอาศัย ของเมืองเก่า

จะปรากฏเป็นสองพ้ืนท่ีคือพ้ืนท่ีแรกจะอยู่บริเวณ

ทางด้านทิศตะวันตกจองเมืองบริเวณแจ่งหัวริน

ยาวลงมาทางทิศใต้ของเมืองมีลักษณะเป็นพื้นท่ี

พักอาศัยหนาแน่นน้อย และอีกพื้นที่คือบริเวณ

หลังตลาดประตูเมืองเชียงใหม่ ในฝั่งทิศใต้ของ

เมืองเป็นพื้นที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง 

4) ย่านสถาบันการศึกษา ที่มีความชัดเจนอย่าง

มากด้วยตำาแหน่งท่ีต้ังขนานไปกับเส้นทางหลัก

ของเมืองในแนวแกนเหนือ-ใต้ และมีพื้นที่ขนาด

ใหญ่ เชื่อมต่อถึงพื้นที่หน่วยงานราชการ ที่ตั้ง

อยู่ใจกลางของพื้นที่เมืองเก่าจึงเป็นที่เด่นชัด

ท้ังท่ีโล่งว่าง และรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะ

สมมาตรจงึชดัเจนตอ่การรบัรูโ้ครงสรา้งจนิตภาพ

5)พื้นที่ย่านศาสนา จากรับรู้จินตภาพเมืองในมิติ

ของย่านศาสนานั้นมีความชัดเจนของบริบทโดย

รวมที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถรับรู้ได้

จากตำาแหน่งแนวแกนเมืองด้านทิศตะวันออก-ตก

ของถนนราชดำาเนิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางด้าน

สถาปัตยกรรม และกลุ่มกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยง

ต่อวัฒนธรรมในพื้นที่ 6) พื้นที่นันทนาการของ

เมือง ที่เด่นชัดที่สุดจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ

ของเมืองคือหนองบวกหาดซ่ึงอยู่ทางด้านทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองติดกับแจ่งกู่เฮือง 

ที่มา: จากการสำารวจ
รูปที่ 5 การรับรู้ลักษณะทั้ง 6 กิจกรรมที่แสดงความเป็น
ย่าน ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ 

 3.4 ชุมทาง (Nodes) การรับรู้จินตภาพใน

มิติชุมทางของพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่นั้น จะพบ

ตามสถานที่สำาคัญๆ ของพื้นที่นอกเหนือไปจาก

วัดเก่าแล้ว ยังพบตามสถานที่ต่างๆ เหล่านี้อาทิ

เช่น ตลาดสมเพชร ตลาดประตูเมืองเชียงใหม่ 

ตลาดกลางเวียง สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

ร้านอาหารที่เป็นแหล่งนัดพบของประชาชนใน
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พื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว โดยมากจะกระจุกตัว

เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือของเมืองเก่า หรือเรียกว่าบริเวณ

แจ่งศรีภูมิ ซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นตลาด เกสเฮ้าส์

ร้านกาแฟ ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ของกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวเป็นสำาคัญ

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 6 การรับรู้ชุมทาง/จุดรวมพล หลัก/รองในพื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกของเมืองเก่า

 3.5 จุดหมายตา (Landmark) หรือภูมิ

สัญลักษณ์เป็นจุดอ้างอิง เช่นเดียวกันกับชุมทาง 

แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้เหมือนชุมทาง เป็นสิ่ง

ปรากฎทางกายภาพท่ีแตกต่างจากสภาพแวดล้อม 

หรือเป็นที่หมายตาสามารถใช้บอกทิศทาง พบว่า

จุดหมายตาหรือภูมิสัญลักษณ์ในมิติการรับรู้ 

สามารถกำาหนดได้เป็น 2 ระดับ คือ จุดหมายตา

หลัก ได้แก่ ประตูเมืองต่างๆ 5 ประตู 4 แจ่ง 

ดังนี้ ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ 

ประตูสวนปรุง ประตูสวนดอก แจ่งหัวริน แจ่งศรี

ภูมิ แจ่งขะต๊ำา และแจ่งกู่เฮือง นอกจาก 5 ประตู 

4 แจ่งแล้ว จุดหมายตาระดับรองลงมาที่ชัดเจน 

คือสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนความเป็นจุดอ้างอิง

อีก 3 พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ลานอนุสาวรีย์สาม

กษัตรย์ วัดเจดีย์หลวง และวัดพระสิงห์ เหล่านี้

มีความเด่นชัดด้วยองค์ประกอบของช่องมองของ

เส้นทางที่มีส่วนส่งเสริมการรับรู้ของจุดหมายตา

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 7 การรับรู้จุดหมายตา หลัก/รองในพื้นที่อาทิ ประตู
เมือง แจ่งเมืองและโบราณสถานในเมืองเก่า

4. ผลการวิเคราะห์ที่ได้ 

 จากผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเมืองเก่าเชียงใหม่

ตามกรอบคิดจินตภาพเมือง เพ่ือส่งเสริมโครงสร้าง

จินตภาพเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวนั้น พบว่า จากการลงสำารวจพื้นที่จริง 

และจากการสัมภาษณ์ประชาชนรวมถึงนัก

ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่านั้น ประเด็นการรับรู้

องค์ประกอบทั้ง 5 จากกรอบแนวคิดจินตภาพ

เมือง พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้และระบุ

สถานที่ได้แบบเป็นจุดๆ ซึ่งไม่สามารถเขียนเป็น

แผนที่โดยรวมได้ ด้วยเหตุของพื้นที่เมืองเก่า มี

รูปร่างทางเรขาคณิตท่ีเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส จึงทำาให้

การรับรู้เมืองจะเน้นท่ีกิจกรรมและประสบการณ์

ตรงที่มีต่อพื้นที่มากกว่า เช่น ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว

ก็จะรับรู้บริเวณรอบๆ ที่พักเป็นสำาคัญ ซึ่ง

สอดคล้องกันกับงานวิจัยที่กล่าวว่า จินตภาพ

เป็นการสร้างภาพหรือย้อนภาพเพื่อสร้าง

ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในใจ ทำาให้เกิดการเรียนรู้

ที่ดีของชูศักดิ์ พัฒนามนตรี (2550, น.15-16) การ

เกิดจินตภาพของการรับรู้สถานที่จึงจำาเป็นจะ

ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการที่จะให้

ผู้คนได้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และจดจำาสถานที่ตลอด

จนสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ สอดคล้องกับ 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2533, น. 3) ได้กล่าวไว้ว่า



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

9

จินตภาพ คือ ความสามารถในการสร้างประสบการณ์

การรับรู้ในใจที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และ

ความรู้สึกต่างๆ โดยปราศจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้น

จากภายนอก จินตภาพเป็นประสบการณ์ทางด้าน

ความรู้สึกนึกคิด เช่น การได้เห็น การได้ยิน การ

ได้ฟังความ ซึ่งได้จากประสบการณ์ในการนึกคิด 

โดยอาศัยความจำา การเห็นภาพจากภายในโดย

การระลึกถึง หากเป็นภาพท่ีเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก

ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาก่อน การสร้าง

จินตภาพจะเป็นสภาวะความรู้สึกต่างๆ 

5.ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาองค์ประกอบทั้ง 5 ตาม

กรอบคิดจินตภาพเมืองของ เควิน ลินช์ (Kevin 

Lynch) และเพื่อให้เกิดการรับรู้จินตภาพเมือง

เก่าเชียงใหม่ จำาเป็นที่จะต้องออกแบบโครงสร้าง

จินตภาพเมืองให้มีความเชื่อมโยงของแต่ละองค์

ประกอบเพื่อให้เกิดการรับรู้จดจำา และอ่านเมือง

ได้ จำาเป็นที่จะต้องทำาการปรับปรุงองค์ประกอบ

ต่างๆ ดังนี้

 5.1 เส้นทาง (Paths) ควรปรับปรุงภูมิทัศน์

บนเส้นทางหลัก 2 สาย คือ ถนนสายพระปกเกล้า 

กับถนนราชดำาเนิน ซึ่งเป็นแนวแกนเมืองด้านทิศ

เหนือ-ทิศใต้, ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก  ซึ่งมี

ความสำาคัญในลักษณะของแนวแกนเมือง รวม

ถึงปรับปรุงพื้นท่ีทางเดินทางเพ่ือการรองรับการ

เข้าถึงยังพื้นที่ต่างๆ และในการออกแบบต้อง

คำานึงถึงหลัก Universal Design หรือความเป็น

อารยะสถาปัตยกรรม

 5.2 เส้นขอบ (Edges) ต้องเสริมสร้างสภาพ

แวดล้อมบริเวณแนวรอบคลองคูเมืองให้เกิด

พื้นที่ร่มเงาตลอดจนการเพิ่มสิ่งอำานวยความ

สะดวกต่างบนพื้นที่ทางเท้าเพื่อให้เกิดการใช้

งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

     5.3  ย่าน (Districts)  จำาเป็นที่จะต้องส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมของกลุ่มชุมชนต่างๆ รวมถึงการ

ฟ้ืนความเป็นละแวกบ้าน เพ่ือให้เมืองเก่าเชียงใหม่

มีชีวิตชีวา นอกเหนือจากการจัดให้มีถนนคนเดิน

 5.4 ชุมทาง (Nodes) ส่งเสริมให้มีพื้นที่

รองรับกิจกรรมระดับชุมชนเนื่องจากจำานวนนัก

ท่องเท่ียวที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับเชียงใหม่

เป็นเมืองที่มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณี

จำานวนมากแต่มีพื้นที่รองรับการจัดงานเพียง

ลานประตูท่าแพและลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

 5.5 จุดหมายตา (Landmark) ควรมีการ

ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบโบราณสถาน 

เพื่อเสริมสร้างให้เป็นจุดหมายตาในระดับพื้นที่

ชุมชน และเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการรับ

รู้จดจำาสถานที่ในระดับพื้นที่เมืองเก่า นอกเหนือ

จากดอยสุเทพที่เป็นจุดหมายตาระดับเมือง

6.สรุป 

 การเสริมสร้างบรรยากาศด้านสภาพแวดล้อม

เมืองเก่าเชียงใหม่ต่อการรับรู้จดจำาของผู้คนใน

พื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว และเพื่อหาแนวทาง

ในการส่งเสริมโครงสร้างจินตภาพเมืองเก่า

เชียงใหม่ จากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะ

ทางกายภาพพื้นที่ ตามกรอบคิดจินตภาพเมือง 

(Image of the city, Kevin Lynch) (ดังรูปที่ 8-10) 

พบว่า การท่ีคนรับรู้จนกระท่ังสามารถอ่านกายภาพ

ของเมืองได้นั้น จำาเป็นจะต้องส่งเสริมให้สภาพ

แวดล้อมเมืองหรือองค์ประกอบของเมืองนั้นๆ 

ให้เป็นตัวกระตุ้นสร้างมโนทัศน์บนรากฐานของ

องค์ประกอบเมืองหรือภูมิทัศน์เมือง จึงจะทำาให้

การรับรู้ทางจินตภาพชัดเจน ส่งผลให้ผู้คนที่มา

เยี่ยมเยือนสามารถอ่านเมืองออก ไม่หลงทาง 

รวมถึงการจดจำาสถานที่ได้อย่างเป็นระบบนอก

เหนือจากการท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน 



การวิเคราะห์พื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ตามกรอบคิดจินตภาพเมืองเพื่อส่งเสริมโครงสร้างจินตภาพเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร10

และยังสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมืองที่มีประวัติศาสตร์  

วัฒนธรรม เฉกเช่นเมืองเก่าเชียงใหม่ 

เส้นทางหลัก/รอง

ชุมทาง

เส้นขอบ

ย่าน/กิจกรรม

เส้นทาง/ชุมทาง

ย่าน/เส้นทางในเมืองเก่า

จุดหมายตา

เส้นขอบเส้นทาง/ย่าน

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 8 การรับรู้องค์ประกอบทั้ง 5 จากการวิเคราะห์
พื้นที่ภายในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

ที่มา: จากการสำารวจ

รูปที่ 9 ผังแสดงตัวอย่างโครงสร้างจินตภาพบนถนน
พระปกเกล้า

 

รูปที่ 10 แสดงการแบบการออกแบบปรับปรุงโครงสร้าง
จินตภาพพ้ืนท่ีแนวแกนเมืองทิศเหนือ-ใต้ (ถนนพระปกเกล้า)
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ 

กรณีศึกษาอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 

The Change of Interior Space in Tai-Lue Vernacular Dwellings 

in Chiangkham District, Phayao Province
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อเชียงคำาที่เกี่ยว

กับผังพื้นและพัฒนาการของพื้นที่ใช้สอยภายในจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายในและสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภายในเรือนให้เหมาะ

สมต่อการใช้งานอนาคต ด้วยการสำารวจพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 4 ตำาบล 8 หมู่บ้าน 

ในอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาลักษณะของสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกจากข้อมูล

พื้นฐานเดิมจำานวน 31 หลัง พบว่า เรือนไทลื้อที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทลื้อมีจำานวน 

7 หลัง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พื้นท่ีภายใน ปัจจัยทางวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท้ังรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

เรือนทั้งภายนอกและภายใน ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไปตามยุคสมัยส่งผลต่อ

การเปลี่ยนสภาพพื้นที่ภายในที่มีการเครื่องเรือนที่ใช้ภายในเพิ่มเติม ปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจส่งผล

ถึงการแยกเรือนและลดจำานวนสมาชิกภายในเรือน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการทำางานไปสู่เมืองใหญ่ 

ทำาให้พื้นที่บางส่วนไม่ถูกใช้งานหรือเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย การศึกษานี้เป็นการศึกษานำาร่องเพื่อที่จะ

ศึกษาการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งานของเรือนพื้นถิ่นไทล้ือที่มีการปรับเปล่ียนสภาพ

สถาปัตยกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต่อไป

คำาสำาคัญ: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายใน  เรือนพื้นถิ่น  ไทลื้อ 

Abstract

 This research studies about change of interior space in Tai Lue vernacular dwellings in 

terms of floor plan and revolution of interior space from past to present. Research objectives 

are to analyze factors that affect change of interior space and initiate development guideline to 

improve utility space for future usage. Survey areas include 4 Sub-districts and 8 villages of Tai 

Lue people in Chiangkam District, Payao. According to study of interior and exterior architecture 
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in 31 Tai Lue houses of data base , there are 7 Tai Lue dwellings that maintain Tai Lue’s cultures. 

Findings shown that change of climate causes change of internal space, while equipment and 

construction materials affect change of internal and external architecture of the dwelling. Cultures 

that vary by generation of societies affect change of interior space that uses furniture for deco-

ration. Economic factor leads to separation of household and fragmentation of family members 

according to career shift to urban area; therefore, some areas are not fully utilized. This research 

is pilot study that explores change of activities and space utilization of architectural adaptation in 

Tai Lue dwellings at present and in the future.

Keywords: Change of Interior Space, Vernacular Dwellings, Tai-Lue

1. ที่มาและความสำาคัญ

    ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มหันมาให้ความ

สำาคัญกับเรื่องของแนวคิดเก่ียวกับการฟื้นฟู

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่น การ

คืนสู่รากเหง้าตัวตน โดยทำาการสืบค้นถึงประวัติ

ความเป็นมา คุณค่าต่างๆ ของวัฒนธรรมอัน

บูรณาการอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้

ภูมิปัญญาของแต่ละพ้ืนท่ี แล้วนำามาปรับประยุกต์

เพื่อสืบทอดคุณค่าเหล่าน้ันอย่างเหมาะสมกับ

สภาพสังคมปัจจุบันที่แตกต่างไปจากอดีตซ่ึงอยู่

บนรากฐานของการเคารพต่อบรรพบุรุษของ

เผ่าพันธ์ุ และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีสืบทอด

และถ่ายทอดต่อๆ กันมา การคืนสู่รากเหง้าทำาให้

เข้าใจวิถีของผู้คนในอดีต เข้าใจความสัมพันธ์อันดี

และสมดุลที่ผู้คนมีต่อธรรมชาติ 

  ชาติพันธ์ุ “ไท” เป็นชนชาติท่ีมีประวัติความ

เป็นมาอันช้านาน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่

เด่นชัดทั้งวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย รวมถึงการ

ตั้งถิ่นฐาน ลักษณะชุมชน และสถาปัตยกรรม

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาวไทมีความ

สัมพันธ์กับพัฒนาการของชนกลุ่มอื่น ในปัจจุบัน

อาณาจักรของชาติพันธุ์ไทที่เคยมีในอดีต ได้ตก

อยู่ใต้การปกครองของประเทศต่างๆ จึงมีการ

เปลี่ยนผ่านการปกครอง และตกอยู่ในสภาวะที่

ถูกห้อมล้อมจากกลุ่มชนวัฒนธรรมอ่ืนหลายยุค

หลายสมัย (ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติคุณ, 2548)

 “คนล้ือ” เป็นคำาท่ีใช้เรียกกลุ่มคนท่ีพูดภาษา

ไทในภาคใต้ของประเทศจีนและทางตอนเหนือ

ของลาว (Morman, 1965)  ไทลื้อ เป็นชนกลุ่ม

หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อยู่ทางเหนือของ

คาบสมุทรอินโดจีนประกอบด้วยกลุ่มใหญ่หลาย

กลุ่ม ได้แก่ ไทเขิน ไทยวน ไทลื้อ และไทใหญ่ 

ไทลื้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่สิบสองปันนาคนจีนมัก

เรียกไทลื้อในจีนว่า “ไทน้ำา” เพราะทำานาในน้ำา

(ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี, 2556) คนไทลื้อ

อพยพจากสิบสองปันนาไปในหลายพ้ืนท่ีปัจจุบัน

มีชุมชนไทล้ือที่กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัด

ของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย ลำาปาง ลำาพูน น่าน แพร่ และพะเยา

ด้วย โดยชาวไทลื้อในจังหวัดพะเยาท่ียังคงความ

เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ค่อนข้างสมบูรณ์

และเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย โดยไทล้ือในจังหวัด

พะเยากระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยที่

ส่วนใหญ่แล้วจะพบมากที่สุดในอำาเภอภูซาง 

และอำาเภอเชียงคำา



การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ กรณีศึกษาอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 
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ที่มา: ผู้วิจัย     

รูปที่ 1  ตำาแหน่งที่ตั้งของอำาเภอเชียงคำา 

                       

 อำาเภอเชียงคำาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันอยู่ในเขต

จังหวัดพะเยา) เป็นแหล่งที่อยู่ของลื้อหลายหัว

เมือง ที่อพยพมาจากเมืองต่างๆ ในเขตมณฑล

ยูนานตอนใต้และอินโดจีนทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ ชุมชนชาวไทลื้อในอำาเภอเชียงคำา

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนท่ีเป็นเครือญาติ

หรือมาจากหมู่บ้านเดียวกันในสิบสองปันนา 

บางชุมชนตั้งชื่อตามหมู่บ้านเดิมที่ตนจากมา

(บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2547)

 การศึกษาและทำาความเข้าใจถึงมุมมอง

ในเชิงสังคมและสถาปัตยกรรม รวมถึงสภาพ-

แวดล้อมภายนอกและภายในจึงมีความสำาคัญ

ต่อการศึกษาลักษณะพื้นที่ภายในเพื่อเปรียบ

เทียบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้สอยพ้ืนที่

ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อเชียงคำาที่เก่ียวข้องกับ

ผังพ้ืนและพัฒนาการของพ้ืนที่ใช้สอยจากอดีต

จนถึงปัจจุบันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์ของพฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม

และนำาผลการศึกษามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายใน และสรุป

เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีภายในเรือนพื้น

ถิ่นไทลื้อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ

พื้นที่ใช้สอยภายในเรือนพื้นถิ่นชาติพันธุ์ไทลื้อ

เชียงคำาบนผังพื้นเรือนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

ภายในเรือนพื้นถิ่นไทล้ือเชียงคำาให้เหมาะสมกับ

วิถีกลุ่มไทลื้อเชียงคำาในปัจจุบันและอนาคต

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 แบ่งประเด็นศึกษาเพื่อนำาไปใช้ในการ

วิเคราะห์เกี่ยวกับไทลื้อเชียงคำา ดังนี้

3.1.1	การตั้งถิ่นฐาน	 ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน

	 ไทลื้อและสภาพแวดล้อม	

 หมู่บ้านไทล้ือสิบสองปันนามีลักษณะ

การตั้งถิ่นฐานทางกายภาพทั้งแบบเป็นหมู่บ้าน

พ้ืนราบและหมู่บ้านที่เกาะกลุ่มกันไปตามความ

ลาดชันของเนินเขา (รูปที่ 2) (อรศิริ ปานินท์, 

2533) 

ที่มา: อรศิริ ปานินท์, 2533

รูปที่ 2  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านไทลื้อ

       

 โดยลักษณะการตั้งเรือนในสิบสองปันนามี

ความสอดคล้องใกล้เคียงกับภูมิประเทศส่วนใหญ่

ของเชยีงคำา ซึง่เป็นทีร่าบระหวา่งหบุเขา สว่นใหญ่

จะนิยมต้ังบ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำา

หรือลำาห้วย เกาะกลุ่มไปตามริมแม่น้ำา โดยใช้
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ประโยชน์จากแม่น้ำาสายหลักที่ไหลผ่าน ได้แก่ 

แม่น้ำาลาวและแม่น้ำาอิง และที่พบรองลงมาคือ

หมู่บ้านท่ีเกาะกลุ่มกันไปตามความลาดชันของ

เนินเขา โดยมักจะเป็นหมู่บ้านที่ขยายออกมา

จากหมู่บ้านหลัก รวมถึงหมู่บ้านที่อพยพมาจาก

แหล่งอื่นภายหลัง อย่างไรก็ตามเนื่องจากชาว

ไทลื้อดำารงชีพด้วยวิถีการเกษตรซ่ึงต้องอาศัย

ทรัพยากรดินและน้ำาเป็นพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต

โดยองค์ประกอบหลักของหมู่บ้านถูกแบ่งออก

เป็น 4 ส่วนสำาคัญ คือ พื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทาง

จิตวิญญาณ พ้ืนท่ีสาธารณะของหมู่บ้านและพ้ืนท่ี

ทางเกษตรกรรม (ฐาปนีย์ เครือระยา, 2558)

3.1.2	ลักษณะทางสถาปัตยกรรม	

 การแบ่งรูปแบบเรือนไทล้ือสามารถพิจารณา

จากลักษณะของหลังคา ที่เกิดจากการพลิกแพลง

หรือต่อเติมทางหลังคาทรงมะนิลาหรือป้ันหยาจ่ัว

ไดเ้ปน็หลายรปูแบบ แบง่ไดเ้ปน็ 1)  แบบเรอืนเดีย่ว

2) แบบเรือนเด่ียวชักปีกหลังคาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอย

ด้านข้าง 3) แบบเรือนเดี่ยวต่อมุขเพื่อเพิ่มพื้นที่

ใช้สอยด้านข้างและพื้นที่น้ันไม่ถูกกดโดยความ

ลาดของหลังคา 4) แบบเรือนแฝดมีปีกนกร่วม

รอบด้านกลางเรือนมีรางรินเชื่อมหลังคา 5) แบบ

เรือนแฝดเยื้องเพิ่มพื้นที่ด้านข้างแต่ยกจ่ัวส่วน

ต่อเป็นหลังใหม่เชื่อมด้วยรางริน 6) แบบเรือน

ขวาง เป็นการเพิ่มพื้นที่ด้านสกัดของเรือน ตั้งจั่ว

ขวางกับเรือนประธาน (รูปที่ 3) (วนิดา พึ่งสุนทร, 

2533)

 

   

ที่มา: วนิดา พึ่งสุนทร, 2533

 รูปที่ 3  รูปทรงหลังคาไทลื้อทั้ง 6 แบบ

3.1.3	องค์ประกอบของผังพ้ืนเรือนและพ้ืนท่ีใช้สอย

 อรศิริ ปานินท์ (2539) ระวิวรรณ โอฬาร

รัตน์มณี (2556) และฐาปนีย์ เครือระยา (2558) 

กล่าวว่าตรงกันว่า องค์ประกอบต่างๆ ในเรือน

ไทลื้อมีความคล้ายคลึงกับเรือนไทล้านนา แต่

อาจเรียกชื่อต่างกันไปตามภาษาถิ่น พื้นที่ใช้สอย

หลักอยู่บนเรือน แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ท่ีสัมพันธ์

กับชีวิตประจำาวันโดยจำาแนกองค์ประกอบได้

ดังนี้

 เม่ือเขา้สูเ่รอืนพืน้ทีต่อ่จากบนัไดบา้น  ไดแ้ก่

1) จานฮ่ม เป็นชานที่มีชายคายื่นจากหน้าจั่วมา

คลุม ใช้เป็นที่ผึ่งเมล็ดพืช ตากผ้า ฯลฯ พื้นที่ต่อ

เนื่องจากจานฮ่ม คือ 2) จานแดดหรือจานกอน

ไม่มีหลังคาคลุมใช้สำาหรับซักล้างกลางแจ้ง โดย

ตำาแหน่งปลายสุดของจานแดดมักจะสร้างระเบียง

ให้มี 3) ฮ้านนั่ง มีพนักพิง ใช้นั่งพักผ่อน ตรง

ข้ามกันมี 4) ฮ้านน้ำา ลักษณะเป็นชั้นไม้สูงจาก

พื้นประมาณ 0.70 เมตร มีหลังคาคลุมและวาง

หม้อดินเผาสำาหรับใส่น้ำาไว้เพื่อดื่มกิน ถัดไปจาก

ชาน คือ 5) ค่อมและสีก โดยบริเวณหัวค่อม

บริเวณนี้มักสร้างเป็นม้านั่งยาวไปตามแนวชาน

ใช้นั่งพักผ่อนรับแขกในตัว ยกระดับขึ้นจากชาน

ประมาณ 25 เซนติเมตร ถัดมาคือพื้นที่ภายใน

บ้าน ซึ่งเป็นห้องต่อเนื่อง 2-3 ลักษณะเป็นโถง

ใช้งานอเนกประสงค์ในชีวิตประจำาวัน ประกอบ

ด้วย 6) เฮินนอน และ 7) เฮินไฟ โดยเฮินนอน

จะเป็นส่วนที่ปิดมิดชิด ไม่มีฝ้าเพดานอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของเรือนมีลักษณะเป็นห้องที่มีขนาด

ใหญ่ไม่มีการกั้นห้องภายใน ซึ่งมีเพียงห้องเดียว 

อรศิริ ปานินท์ (2539) กล่าวว่า แต่บางบ้านมี

การกั้นด้วยผ้าม่านหลากสี ดูคล้ายกับโรงลิเกใน

ต่างจังหวัด และในส่วนนอนนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่

เฉพาะตัวของแต่ละคนซ่ึงกั้นสัดส่วนด้วยผ้าม่าน 

ในพื้นที่เฉพาะของแต่ละคนจะใช้เตียงหรือฟูกปู
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กับพื้นและกางมุ้ง โดยผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีความ

สำาคัญสูงสุดจะนอนอยู่ด้านในสุด และลูกหลาน

จะนอนเรียงลำาดับตามอายุ (ฐาปนีย์ เครือระยา,

2558) บริเวณเสาเรือนเหนือหัวนอนของผู้อาวุโส

จะมี 8) หิ้งเทวดาเรือน ซึ่งเป็นผีที่เกิดจากดวง

วิญญาณบรรพบุรุษของผู้นำาครอบครัวท่ีล่วงลับ

ไปแล้ว (เจีย แยนจอง, 2548) โดยพื้นที่ติดกับ

เฮินนอนหรืออยู่ตรงข้ามทางทิศตะวันตก คือ 

เฮินไฟ  ภายในเฮินไฟมีแม่เตาไฟ พื้นที่บริเวณ

ครัวไฟจะล้อมไปด้วยอุปกรณ์ทุกประเภท เหนือ

เตาไฟจะแขวนตะแกรงไม้ไผ่วางเคร่ืองใช้และ

อาหารแห้ง (ฐาปนีย์ เครือระยา, 2558)

4. วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สำารวจข้อมูลพื้นฐาน ลงพื้นที่ภาคสนามในตำาบล   

หย่วน ตำาบลเชียงบาน ตำาบลน้ำาแวน ตำาบลฝาย

กวางพร้อมท้ังสัมภาษณ์เจ้าของเรือนและชาว

บ้านในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงจำานวนเรือนพื้นถิ่น

ไทลื้อที่ยังคงเหลือในอำาเภอเชียงคำา ประกอบกับ

การสังเกตและสำารวจสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่

วิจัย มีขั้นตอนดังนี้

4.1 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 1 (เบื้องต้น)

 เป็นการสำารวจภาพรวมของพื้นที่ โดยการ

ลงพื้นที่สำารวจภายในพื้นที่ อ.เชียงคำา ในทั้งหมด 

4 ตำาบล 8 หมู่บ้านที่มีชาติพันธ์ไทลื้ออาศัยอยู่ 

เทียบจากข้อมูลการสำารวจเดิมจากรายงานการ

วิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในพัฒนา

การของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่คัดสรร

ในอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย กับ

พ้ืนท่ีเลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน” (กวิน ว่องวิกย์การเเละ

คณะ, 2548) เพ่ือสำารวจการคงเหลือของประชากร

เดิม ทั้งหมด 31 หลัง 

4.1.1	เกณฑ์การคัดสรรเรือนและการเตรียม

	 เครื่องมือวิจัย

 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม ในการสำารวจข้ันต้นดังน้ี 1) กำาหนด

เกณฑก์ารคัดเลือก (อรศริ ิปานนิท,์  2543) คัดเลอืก

ตามมีอายุ เรือน,คัดเลือกตามลักษณะทาง

กายภาพของเรือนรูปแบบผังพื้นเรือน ใกล้เคียง

กบัวรรณกรรมทีไ่ดศ้กึษามาในแตล่ะประเภทของ

เรือนไทลื้อ เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย

 1) บทสัมภาษณ์ถึงภูมิหลังของเรือนแต่ละ

หลัง อายุเรือน สมาชิกที่อาศัยภายในเรือนเดิม

และปัจจุบัน อาชีพของเจ้าของเรือน 2) ตาราง

ที่ใช้ในการสำารวจเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆ 

ของเรือนพื้นถิ่นไทลื้อในแต่ละหลังโดยประกอบ

ด้วยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือน 

การสังเกตพื้นที่ภายใน (รูปที่ 4) วัสดุของเรือน 

และประเภทของเรือน (รูปท่ี 5)     3) การบันทึกภาพ

ลักษณะทางกายภาพของเรือนและพื้นที่ภายใน

ต่างๆ ของเรือนเพื่อเก็บใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

รูปที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจลักษณะพื้นที่ภายใน
เรือนในการสำารวจภาคสนามครั้งที่ 1

 
รูปที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจวัสดุของเรือนในการ
สำารวจภาคสนามครั้งที่ 1
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4.2 การสำารวจภาคสนามครัง้ที ่2  (ขอ้มลูเชงิลกึ)

 เมื่อทราบถึงจำานวนของประชากรของ

เรือนไทลื้อที่ได้จากการลงภาคสนามเบ้ืองต้น

แล้ว โดยข้อมูลที่ได้คือ การบันทึกของผังพื้นเรือน

ภาพถ่ายสภาพพ้ืนท่ีภายในเรือน ผลการสัมภาษณ์

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปจากรูปแบบ

เดิมของผู้เจ้าของเรือน โดยนำาข้อมูลที่ได้จากการ

สำารวจมาวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบเปล่ียนแปลง

การใช้งานในพื้นที่ระหว่างรูปแบบการใช้งานเดิม

และรูปแบบการใช้งานในปัจจุบัน มีการเปลี่ยน-

แปลงไปอย่างไรจากลักษณะของผังพื้นที่ของ

เรือน

5. ผลการศึกษา 

 จากการสำารวจจำานวนเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ

ครั้งที่ 1 จำานวนของเรือนไทลื้อในพื้นที่อำาเภอ

เชียงคำา จังหวัดพะเยา จากข้อมูลการศึกษาของ

กวิน ว่องวิกย์การ และคณะ (2548) พบว่า เรือน

ไทลื้อที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และยังคงมีผู้อาศัย

อยู่มีจำานวน 5 หลัง จากทั้งหมด 31 หลังและ

พบเพิ่มเติมอีก จำานวน 2 หลังจากการศึกษาของ

ฐาปนีย์ เครือระยา (2558) รวมเรือนไทลื้อทั้งหมด

7 หลัง โดยการสำารวจภาคสนามครั้งที่ 2 ทำาให้

ทราบถึงลักษณะพื้นที่ภายในที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมโดยเปรียบเทียบกัน 

ตารางท่ี 2  ผังพ้ืนแสดงตำาแหน่งพ้ืนท่ีภายในเรือนพ้ืนถ่ินไท
ลื้อระหว่างพื้นที่เดิมและพื้นที่ปัจจุบัน

ตารางที่ 2 (ต่อ)  ผังพื้นแสดงตำาแหน่งพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ
พื้นที่เดิมพื้นที่ปัจจุบัน



การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ กรณีศึกษาอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 
เมธิศา ถวิลวงค์ และ รศ. จันทนี เพชรานนท์18

 โดยตารางท่ี 2 พบว่า พ้ืนท่ีท่ีถูกเปล่ียนแปลง

การใช้สอยภายในมากที่สุด ได้แก่ เฮินไฟ จาก

ผังพื้นเรือนหลังที่ 1, 2, 4 และ 6 มีการโยกย้าย

การทำาครัวจากภายในเฮินไฟออกมาด้านนอก

โดยใช้พื้นที่บริเวณชานฮ่ม และหล่องข้าวแทน

พื้นที่เดิม เพื่อการระบายอากาศในขณะที่ทำา

อาหาร ส่วนพื้นที่เฮินไฟเดิมถูกใช้เป็นเฮินนอน

เพิ่มเติมในหลังที่ 2 (รูปที่ 6) เนื่องกรณีที่สมาชิก

ที่เพิ่มขึ้น และอีกกรณีหนึ่งที่สมาชิกลดลงพื้นที่

เฮินไฟจึงถูกใช้เป็นที่เก็บของ 

 

       
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 6 พื้นที่ชานฮ่มที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ทำาครัว และพื้นที่
เฮินไฟที่เปลี่ยนการใช้งานเป็นเฮินนอน

 โดยพื้นที่ถัดมาได้แก่ ชานฮ่ม และชานแดด

ชานฮ่มในบางหลังถูกใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์

เพิ่มขึ้น เป็นพื้นที่ทำาอาหาร พื้นที่ซักล้าง (รูปที่ 5)

มีการมุงหลังคาต่อเติมบริเวณชานแดดเพื่อเป็น

การรักษาอายุการใช้งานของพ้ืนที่ดังกล่าวได้

เพิ่มขึ้น (รูปที่ 6) ในขณะเดียวกันมีการื้อชานแดด

ในเรือนหลังที่ 3 ออก เนื่องจากการดูแลรักษาไม้

ท่ีอยู่กลางแจ้งทำาได้ยากประกอบกับขาดงบประมาณ

ในการซ่อมแซม จึงถูกเปล่ียนเป็นพ้ืนลาดปูนแทน

และสร้างห้องน้ำาด้านบนเพ่ือความสะดวกของผู้

อยู่อาศัย (รูปที่ 7)

 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชานแดด

 ส่วนถัดมาคือ การแบ่งพื้นที่เฮินนอนที่เดิม

เป็นเคยพื้นท่ีห้องโถงโล่งขนาดใหญ่ถูกแบ่งออก

เป็นห้องแยกในหลังที่ 4 และ 7 (ตารางที่ 2) 

เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกชายและลูกสาวที่มี

การแต่งงานเข้ามาเพิ่มจำานวนสมาชิกในเรือน 

นอกจากนี้ยังมี เรือนท่ีลดจำานวนสมาชิกลง

เนื่องจากการตาย หรือในบางหลังเหลือสมาชิก

เพียงแค่คนเดียว ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนไม่ได้ถูก

ใช้งานก่อให้เกิดพื้นที่วางภายในเรือน เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ที่ผู้อาศัยไม่สามารถเคลื่อนตัวไปใช้งาน

ได้หรือไม่มีกิจกรรมนั้นๆ แล้ว (รูปที่ 8)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 8 พื้นที่ภายในเรือนที่ไม่ได้ได้ถูกใช้งาน

        

6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการเกบ็ขอ้มูลในชุดนี ้(ชุดดัง้เดมิ)  พบวา่

เรือนไทลื้อทั้ง 7 หลังมีผู้อาศัยเป็นผู้สูงอายุที่

อาศัยอยู่ตามลำาพัง มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใน 

3 รูปแบบคือ พื้นที่เดิมแต่มีการใช้งานที่เปลี่ยน

ไป โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชาน

ฮ่มที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ทำาครัว หรือพื้นที่เฮินไฟที่
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เปลี่ยนการใช้งานเป็นเฮินนอน เนื่องด้วยปัจจัย

ทางสภาพแวดล้อมและจำานวนผู้อาศัยที่เพ่ิมข้ึน

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือ พื้นที่ที่ถูกต่อ

เติมเพื่อการใช้งาน โดยต่อเติมพื้นที่ชานแดดเพื่อ

เพิ่มพื้นท่ีห้องน้ำาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

และสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป 

และรูปแบบสุดท้าย คือ พื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งาน 

เน่ืองจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ในพื้นที่

ไม่เกิดกิจกรรมเดิมและถูกทิ้งว่างไม่ถูกใช้งาน 

ทำาให้ไม่มีการดูแลรักษาและทรุดโทดลง

 โดยข้อสรุปน้ีเป็นข้อสรุปเฉพาะชุดด้ังเดิม 

เนื่องจากผู้วิจัยจะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน

อีก 2 ชุดข้อมูล คือ ชุดกลาง และชุดปัจจุบันต่อ

ไป และจะนำาข้อสรุปของทั้ง 2 ชุดมาสรุปรวมว่า

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรือนพื้นถิ่นไทลื้อมีแนว

โน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อย่างไร เพื่อนำา

ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ภายใน

ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ

 ในการลงพ้ืนท่ีสำารวจข้อมูลชุดน้ี พบประเด็น

ปัญหาในการติดตามจำานวนของเรือนไทลื้อท่ี

ยังเหลืออยู่ภายในพื้นที่เป็นไปได้อย่างลำาบาก 

เนื่องจากจำานวนเรือนที่ลดลงมาก อีกทั้งยังมี

ข้อมูลเรือนไทลื้อที่ตกหล่นจากการสำารวจทำาให้

ไม่ทราบจำานวนที่แน่นอน 
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ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชุมชนตลาดเก่าริมน้ำา
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ศิริศักดิ์ ชูเกษร1 และ พิยะรัตน์ นันทะ2

Sirisak Chukesorn1 and Piyarat Nanta2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: babino.dew@gmail.com1, knpiyara@kmitl.ac.th2

บทคัดย่อ

 การรับรู้มีส่วนสำาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ทว่าองค์ความ
รู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการรับรู้สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพยังมีอยู่อย่างจำากัด งาน
วิจัยนี้เป็นการศึกษาขั้นต้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานด้านความวางใจ (Credibility) ของเครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) และ
ด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) จากนักท่องเที่ยว 3 ชนิด ประกอบด้วยการ: 1) ประเมิน
ทัศนคติในผังบริเวณ 2) ขอถ่ายภาพจากผู้ให้ข้อมูล และ 3) จัดอันดับภาพ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่อง
เที่ยว จำานวน 12 คน ที่ตลาดบ้านใหม่ จ. ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีที่ให้ข้อเท็จจริงตรงกับ
การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือสองวิธีแรก และพบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นบทสนทนา
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพของชุมชน
อีกด้วย

คำาสำาคัญ: การประเมิน  เครื่องมือ  การรับรู้ 

Abstract

 Perception is crucial for affective response to the physical environment for nostalgia 
tourism. Yet, existing literatures reveal limited knowledge pertaining to the design and 
development of tools for appraising of the perceived authenticity of architectural elements.  This 
research study aims at comparing and evaluating the ‘Credibility’ of 3 qualitative data collecting 
instruments including 1) perception mapping, 2) photo elicitation, and 3) photo ranking. The 
results indicate that both the perception mapping and photo elicitation are not only more 
credible, but also very useful for gaining insight into the tourist’s attitude toward the physical 
setting of the settlement of interests. 

Keywords:  Assessment, Instrument, Perception
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1. บทนำา 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความ
วางใจ (credibility) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 3 วิธี ที่สามารถจะนำามาใช้ใน
การศึกษาการรับรู้ (Perception) ของนักท่องเที่ยว
เชิงโหยหาอดีต (nostalgia) ที่มีต่อองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมในชุมชนตลาดเก่าริมน้ำา โดย
การทำาวรรณกรรมปริทัศน์ชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการรับรู้ ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มักอาศัยการทำา
แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปริมาณ ผสมคำาถามปลายเปิดที่สามารถนำา
มาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือทำาความเข้าใจเชิงลึกเพิ่ม
เติมและหากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
ที่ใช้ส่วนใหญ่มักประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การ
สังเกตและเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายโดยผู้วิจัย จาก
นั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และตีความอีก
ชั้นหนึ่ง  จึงอาจกล่าวได้ว่าวิธีเก็บข้อมูลข้างต้น
เป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูลโดยมีผู้วิจัยเป็น
ศูนย์กลาง
 อย่างไรก็ตามยังมีเทคนิคการเก็บข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่น่าสนใจและให้เสียง (voice) กับผู้ให้ข้อมูล ซึ่ง
สามารถนำามาใช้ได้ทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพ
และแบบผสม อาทิเช่น วิธีการทำาแผนที่การรับรู้ 
(perception mapping) การขอถ่ายภาพจากผู้ให้
ข้อมูล (photo elicitation) หรือการจัดอันดับภาพ 
(ranking) 
 ดังน้ัน การศึกษาน้ี จะเป็นการศึกษาเบ้ืองต้น
(Pilot Study) เพื่อทดสอบเครื่องมือการเก็บข้อมูล
ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น ก่อนจะนำาไปใช้ในการ
ศึกษาการประเมินการรับรู้ของนักท่องเท่ียวเชิง
โหยหาอดีตอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยอาศัย
หลักการประเมินมาตรฐานด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพว่าเครื่องมือนั้นให้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จ
จริง (truth value) ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

(Key informant) หรือไม่ หรือดังที่ Guba (1981) 
เรียกว่า “ความวางใจ” (Credibility)

1.1 คำาถามการวิจัย (Research Questions)
 1) การทำาแผนท่ีการรับรู้ (Perception Map-
ping) 
 2) การขอถ่ายภาพจากผู้ให้ข้อมูล (Photo 
Elicitation)  
 3) การจัดอันดับภาพ (Ranking)    
 มีความเหมาะสมที่จะนำามาใช้ศึกษาการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ที่มีต่อองค์-
ประกอบทางสถาปัตยกรรมในชุมชนตลาดเก่า
ริมน้ำา ในแง่ของ ความวางใจ (Credibility) เพียงใด

2. กรอบทฤษฎี 

 สำาหรับการวิจัยที่มีรากฐานจากกระบวน-
ทัศน์แบบธรรมชาตินิยม (naturalistic) Guba (1981) 
เสนอว่า ความวางใจ (credibility) เป็นเกณฑ์หน่ึง
ท่ีสำาคัญเทียบได้กับความเท่ียงตรง (Validity) ใน
การวิจัยที่มีรากฐานมาจากกระบวนทัศน์แบบ
ปฏิฐานนิยม (positivism) ในการประเมินว่าข้อมูล
หลักฐานและผลการศึกษาวิจัยที่ได้ตรงกับความ
เป็นจริงตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลสำาคัญหรือไม่ 
 การเพิ่มความวางใจของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กระทำาได้หลายวิธี เช่น การขยายเวลาศึกษาใน
ภาคสนามยาวนานขึ้น (prolonged and persis-
tent fieldwork) การตรวจสอบความถูกต้องโดย
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง (members checks) การตรวจสอบ
โดยกลุ่มเพื่อนนักวิจัย (peer examination) หรือ
การเชื่อมโยงแบบสามเส้า (triangulation) (Guba 
& Lincoin, 1985; 1989)
 การเชื่อมโยงแบบสามเส้านั้นมีมากถึง 7 
รูปแบบ เช่น การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(data triangulation) คือ การตรวจสอบข้อมูลที่
เก็บด้วยวิธีเดียวกันจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็น
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ด้านเวลา บุคคล หรือสถานที่ การตรวจสอบสาม
เส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation) 
การใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการเก็บข้อมูลเร่ือง
เดียวกัน (Fraenkel & Wallen, 1996) (Groat & 
Wang, 2002) (Robson, et al., 2016) ไปจนถึง
การตรวจสอบด้วยสามเส้าด้านทฤษฎี (Method-
ological) หรือการตรวจสอบด้านผู้วิจัย (investi-
gator triangulation)
 อย่างไรก็ตามในบทความน้ีจะตรวจสอบ
ความวางใจ (credibility) ผ่านการตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูลและด้านวิธีการ ซึ่ง Guba และ 
Lincoln (1985) ให้การยอมรับ

3. เทคนิคท่ีการเก็บข้อมูลนำามาใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่จะนำามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี
ประกอบด้วย 1) การทำาแผนที่การรับรู้ (percep-
tion mapping) 2) การขอถ่ายภาพจากผู้ให้ข้อมูล 
(photo elicitation) และ 3) การจัดอันดับภาพ 
(ranking) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
 แผนที่การรับรู้ (perception mapping) เป็น
การสร้างแผนที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานของ
บุคคลในพื้นที่ (Zeisel, 2015) โดยผู้วิจัยหรือผู้ให้
ข้อมูลจะทำาเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีตัวแทน
ของทัศนคติ การรับรู้ ฯลฯ ลงบนแผนที่หรือผัง
บรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งกับทัศนคตนิัน้ เชน่  Lusk (2002) 
ให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานทำาเคร่ืองหมายแสดง
ความพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมของเส้นทาง
ด้วยการติดสติกเกอร์ลงบนแผนที่ Huybrechts 
และคณะ (2009) ศึกษาประสบการณ์ในด้านการ
ออกแบบพ้ืนที่ร่วมกระตุ้นการสนทนาและการ
ทำางานร่วมกันกลุ่มองค์กรในประเทศเบลเย่ียม 
โดยให้สมาชิกในองค์กรร่วมกันทำาเคร่ืองหมาย
ในแผนที่แสดงความสัมพันธ์การทำางานกับพื้นท่ี
การใช้งาน 

 การขอภาพถ่ายจากผู้ที่ให้ข้อมูล (photo-
elicitation) คือ การท่ีกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัยถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่น Epstein 
และคณะ (2006) ศึกษามุมมองของเด็กที่เป็น
โรคมะเร็ง ด้วยการให้เด็กเป็นผู้ถ่ายภาพในค่าย
ด้วยตนเอง ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายที่ได้ก็จะปราศจาก
อคติและการชี้นำาของผู้วิจัยหลัก Harper (2002) 
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเทคนิคการ
ถ่ายภาพแบบนี้และช้ีให้เห็นว่าสามารถเป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีในการสัมภาษณ์ ทั้งช่วยให้ผู้ให้ข้อมูล
และผู้วิจัยสามารถทำาการสื่อสารได้ง่ายขึ้น
 การจัดอันดับภาพ (Ranking) การที่ผู้วิจัย
ทำาการถ่ายรูปในพื้นท่ีการวิจัยและให้ผู้ให้ข้อมูล
จัดเรียงอันดับรูปภาพตามความต้องการ เช่น
ในงานของ Scott และ Canter (1997) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจต่อลักษณะภูมิประเทศและระดับ
ความคุ้นเคยของบุคคลที่มีต่อพื้นที่ตนเองอาศัย
อยู่ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้จัดเรียงลำาดับภาพ
สถานที่ในท้องถิ่น จำานวน 20 ภาพ ตามความ
รู้จักคุ้นเคยกับสถานที่นั้น

4. ขั้นตอนการวิจัย 

 สถานท่ีทำาการการศึกษาเปรียบเทียบ
เครื่องมือทั้ง 3 ชนิด คือ ตลาดน้ำาบ้านใหม่ ต.
บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทำาการศึกษา   
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.- 
18.00 น. และวันที่ 11 มีนาคม 2560 ระหว่าง
เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

4.1 การเลือกตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 
 การเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) จากนักท่องเที่ยว
ที่เดินท่องเที่ยวอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ีทำาการ
วิจัย ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับงานวิจัยที่ได้ทบทวน
มาข้างต้น 
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 ใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมด 12 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมด 12 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 4 คน 
มีช่วงอายุประมาณ 20-50 ปี
 1) แผนท่ีจากการรับรู้ (Perception Mapping) 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 
18.00 น. สำารวจพ้ืนท่ีและทำาแผนผังภายในตลาด
บ้านใหม่ และวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 
10.00 น. - 18.00 น. ทำาการสำารวจ โดยตัวอย่าง
ทั้งหมด 4 คน เป็นผู้หญิง 2 คน เป็นชาย 2 คน
โดยการทำาเครื่องหมายด้วยการติดสติกเกอร์ลง
บนแผนท่ีถึงองค์ประกอบที่ชื่นชอบและไม่ชื่น
ชอบในพื้นที่ และจากนั้นจึงได้ทำาการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
 2) การขอภาพถ่ายจากผู้ให้ข้อมูล (Photo 
Elicitation) วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
- 18.00 น. ทำาการสำารวจ โดยตัวอย่างทั้งหมด 4 
คน เป็นผู้หญิงทั้งหมดให้ทำาการถ่ายภาพถึงองค์
ประกอบที่ชื่นชอบและไม่ช่ืนชอบในพื้นที่ด้วย
กล้องของตัวเองและส่งรูปมาให้ผู้วิจัยและจาก
นั้นจึงทำาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
 3) การจัดอันดับภาพ (Ranking) วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. 
ลงพื้นท่ีสำารวจโดยผู้วิจัยนำารูปถ่ายที่ทีมผู้วิจัยได้
ถ่ายจากสถานที่มาก่อนหน้าแล้ว และสุ่มให้นัก
ท่องเที่ยว จำานวน 3 คน ทำาการเลือกภาพที่เป็น
ตัวแทนจุดเด่นขององค์ประกอบสภาพแวดล้อม
ในตลาดบ้านใหม่ และทำาการสัมภาษณ์ถึงเหตุผล
ในการเลือก จากนั้นจึงนำารูปที่ได้มาคละรวมกับ
รูปที่ผู้วิจัยเลือกไว้รวมทั้งสิ้นเป็นจำานวน 12 รูป 
เพื่อใช้ในการจัดอันดับภาพในขั้นต่อไป จากนั้น
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
ทำาการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 4 คน เป็นผู้หญิง
2 คน เป็นชาย 2 คน จัดอันดับภาพ 1-3 อันดับ
ถึงองค์ประกอบท่ีชื่นชอบและไม่ชื่นชอบในพื้นที่ 

จากรูปทั้งหมด 12 รูป เป็นการทำาหลังจากเดิน
ในพื้นที่ และจากนั้นจึงทำาการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง

5. ผลการการศึกษา (Results)

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อองค์
ประกอบสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมของ
ตลาดริมน้ำา บ้านใหม่ด้วยการทำาแผนที่การรับรู้ 
(perception mapping) ผู้ให้ข้อมูลเลือกตำาแหน่ง
ความพึงพอใจอยู่ในบริเวณจุดพักคอย ซึ่งเป็น
ที่เดียวกันทั้งหมด ซึ่งแสดงการเกาะกลุ่มของ
ข้อมูลของ โดยการเกาะกลุ่มของข้อมูลที่มาจาก
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา 
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของความวางใจ ที่เกิดจาก
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangu-
lation)

รูปที่ 1 แสดงแผนที่การรับรู้ (perception mapping)

 นอกจากนั้นยังพบว่าข้อมูลที่ได้จากการ
ทำาแผนที่การรับรู้ยังมีความพ้องกับผลการศึกษา
ในวิธีการที่ 2 คือการขอภาพถ่ายจากผู้ให้ข้อมูล 
(photo elicitation) พบว่า บริเวณที่ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ชื่นชอบและเลือกถ่ายมากที่สุด เป็นจุดพัก
คอยหรืออาคารที่ติดริมน้ำา (รูปที่ 2) บรรยากาศ
ของอาคารศาลาที่อยู่ติดริมน้ำา แสดงให้เห็นถึง
ความวางใจ ที่เกิดขึ้นจากตรวจสอบสามเส้าทาง
วิธีการเก็บข้อมูล (methodological triangulation) 

แม่น้ำาบางปะกง (Bang Pakong River) 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายทีได้จากผู้ให้ข้อมูล

 ผลการศึกษาลักษณะความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมฯ ด้วยการจัดอันดับ
ภาพ (ranking) มีผลลัพธ์ที่แตกต่าง และมีการ
กระจายตัวของข้อมูลมากกว่า 2 วิธีการก่อนหน้า
ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความพอใจองค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมที่แสดงถึงบรรยากาศที่มีนักท่อง
เที่ยวเดินในบริเวณพื้นที่เพราะดูมีชีวิตชีวิตชีวา 
(รูปที่ 3) และบางส่วนมีความพอใจภาพที่แสดง
บรรยากาศสถาปัตยกรรมติดริมน้ำา 

รูปที่ 3 แสดงบรรยากาศของตลาดที่มีชีวิตชีวาที่ใช้ใน
การจัดอันดับความพึงพอใจด้วยรูปภาพ

6. อภิปรายการวิจัย (Discussion)

 หากพิจารณาในแง่ที่ว่าข้อมูลหลักฐานและ
ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้ตรงกับความเป็นจริงตาม
การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (key informant) 
หรือไม่ ผู้วิจัยพบว่า การทำาแผนที่การรับรู้ (per-

ception mapping) และ การขอภาพถ่ายจาก
ผู้ให้ข้อมูล (photo elicitation) มีความเป็นไป
ได้ที่จะนำาไปพัฒนาใช้ในการประเมินการรับรู้
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของชุมชนตลาด
ริมน้ำาในขั้นต่อไป 
 แม้เป็นการศึกษาขั้นต้น แต่ทั้งสองวิธีการ
ได้ผลแสดงให้เห็นถึงความวางใจผ่านการตรวจ
สอบสามเส้าทางข้อมูล (data triangulation) 
และทางวิธีการ (methodological triangulation) 
ระหว่างวิธีทั้งสอง  รวมถึงมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซ่ึงมีทิศทางในการ
ตอบที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย
 ในแง่ของประสิทธิภาพด้านอื่นๆ เช่นความ
สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ให้ข้อมูล พบว่าวิธีการ
ทั้ง 2 แม้จะเป็นวิธีการที่สามารถวางใจในแง่ของ
ข้อเท็จจริงที่ได้ แต่การอ่านแผนที่ก็อาจยากต่อ
การทำาความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูล และการขอ
รูปภาพจากผู้นักท่องเที่ยวอาจดูเหมือนเป็นการ
คุกคามซึ่งอาจนำาไปสู่การถูกปฏิเสธความร่วม
มือในการทำาวิจัยได้

7. ข้อจำากัด (Limitations)

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบเครื่องมือ
ในเบื้องต้นทำาให้จำานวนผู้ให้ข้อมูลค่อนข้างน้อย 
เพื่อที่จะได้ผลที่ชัดเจนควรศึกษาจากจำานวนผู้ให้
ข้อมูลในจำานวนที่มากขึ้น

8. การศึกษาขั้นต่อไป (Further Studies)

 ยังมีมิติอื่นที่ใช้ในการสร้างมาตรฐานงาน
วิจัยเชิงคุณภาพ เช่น Dependability Confirm-
ability ที่ใช้ประเมินวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ที่สามารถนำามาใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาเครื่อง
มือการเก็บข้อมูลทั้งสามวิธีการในบทความนี้
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 นอกจากนั้นมีเทคนิคการเก็บข้อมูลอีก
หลายวิธีที่น่าจะนำามาศึกษาความเหมาะสม เช่น 
แผนที่พฤติกรรม (behavior mapping) หรือ การ
แบ่งกลุ่มภาพ (multiple sorting task) ก่อนนำาไป
ใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ
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 งานวิจัยเชิงปริมาณน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความสบายกับ

กระบวนการคิดซับซ้อน ซึ่งมีความจำาเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้ทำาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

จากนักเรียนมัธยมศึกษาห้องเดียวกันที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอยู่ในห้องเรียนที่ปรับอากาศตามธรรมชาติด้วยพัดลม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.7 ำC ส่วน

อีกกลุ่มอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 24.83  ำC เมื่อผู้ทดสอบอยู่ในสภาวะคุ้นชิน

กับสภาพอากาศแล้วจึงทำาการวัดค่าสภาวะความสบาย และทำาแบบทดสอบกระบวนการคิดซับซ้อน 

Cambridge Brain Sciences (CBS) บนเครื่องแท็บเล็ต ก่อนนำาผลการทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบด้วย

วิธีทางสถิติแบบ independent–samples t-test พบว่า แม้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในห้องปรับอากาศ และ

ห้องพัดลมระบุว่าอุณหภูมิทั้งสองห้องอยู่ในระดับที่มีภาวะความสบาย แต่ผู้ทดสอบในห้องที่มีเครื่อง

ปรับอากาศกลับมีผลคะแนนด้านการจดจำา และด้านการวางแผนมากกว่าผู้ทดสอบในห้องพัดลมอย่าง

มีนัยสำาคัญ

คำาสำาคัญ: กระบวนการคิด  สภาวะน่าสบาย  ระบบปรับอากาศตามธรรมชาติด้วยพัดลม  ระบบปรับ

อากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ  ห้องเรียน

Abstract

 The aim of this experiment is to investigate the relationship between thermal comfort and 

the cognitive performance, which is an important learning factor for students. The participants in 

this experiment were chosen from 26 high school students, from the same range of academic 

achievement, to conduct a cognitive performance test by using Cambridge Brain Sciences 

(CBS) test on memory, planning, and reasoning abilities.  The control group was assigned to 

a natural-ventilated room with celling fan with the average temperature of 30.7  ำC, while the 

treatment group was assigned to the air-conditioned room with the average temperature of 
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24.83  ำC.  Both groups of participants then began to perform the cognitive test on the tablet after 20-

minute acclimatization.  The results showed that the participants in both the control and 

treatment groups felt that the ambience temperature in their room were in an acceptable 

range.  However, an independent–samples t-test analysis indicated that the students in the 

air-conditioned room performed significantly better on memory and planning test than the

students in the natural-ventilated room with ceiling fan.  

Keywords: Cognitive Performance, Thermal Comfort, Natural Ventilation, Air-Conditioned, 

Class Room

 
1. บทนำา 

 ปัจจุบันแม้กระแสอนุรักษ์พลังงานจะได้รับ

การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยอุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้นจนทำาลายสถิติสูงสุดตลอดหลายปีท่ีผ่าน

มานี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) ทำาให้อาคาร

เรียนหลายแห่งปรับเปลี่ยนสภาพห้องเรียน

จากระบบปรับอากาศตามธรรมชาติด้วยพัดลม 

(Natural ventilated classrooms; NC) ไปสู่

ห้องเรียนที่ปรับอากาศด้วยเคร่ืองปรับอากาศ

(Air-conditioned Classrooms; AC) หากแต่ด้วย

ข้อจำากัดของงบประมาณ ทำาให้โรงเรียนหลายแห่ง

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เฉพาะกับห้องเรียน

ของนักเรียนเรียนดีเท่านั้น 

 จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ร่างกายจะ

เข้าสู่ภาวะเอาชีวิตรอด และนำากลูโคสท่ีจำาเป็นต่อ

สมองมาใช้เพ่ือปรับอุณหภูมิร่างกายเม่ืออุณหภูมิ

อากาศสูงขึ้น (Hancock & Vasmatzidis, 2003) 

ส่งผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม และความสามารถ

ด้านการคิดซับซ้อน ซึ่งจำาเป็นต่อการเรียนรู้ของ

มนุษย์ (Greenleaf, 1970)

 ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจ ด้วยว่า

หากการติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศทำาให้ เกิด

สภาวะความสบายท่ีส่งผลต่อความสามารถใน

การเรียนจริง ความแตกต่างของห้องเรียนจะยิ่ง

ส่งผลต่อผลการเรียน โดยเฉพาะกับนักเรียนใน

กลุ่มที่มีผลการเรียนไม่ดี

 สภาวะความสบาย (Thermal comfort) 

ตามคำานิยามจากสมาคมวิศวกรรมการปรับ

อากาศอเมริกา(American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers,  

ASHRAE) ให้คำาจำากัดความว่า คือ สภาวะของ

จิตใจที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อสภาวะอากาศ

แวดล้อม เนื่องจากเป็นค่าความรู้สึกซึ่งอาจแตก

ต่างกันไปตามแต่ล่ะบุคคล จึงได้มีการวิจัย และ

กำาหนดค่ามาตรฐานช่วงอุณหภูมิภายในอาคาร

ที่มนุษย์อยู่ในสภาวะสบายที่สุด ไว้ที่ 23˚C - 26 

˚C (ASHRAE Standard 55 –1992)   ซึ่งค่าสากล

นี้เป็นค่าที่มีการทดสอบวัดกันในแถบประเทศ

เขตหนาว 

 เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ เลือดอุ่น 

รา่งกายสามารถปรบัตวัใหช้นิกบัสภาวะแวดลอ้ม

ได้ จึงมีการทำาการวิจัยต่อมาในประเทศเขตร้อน

เช่น ฮาวาย (Kwok, 1997), อินโดนีเซีย (Karyono, 

2015), และไทย (Jitkhajornwanich, 2006; 

Srivanit, 2015) พบตรงกันว่าประชากรในเขตร้อน

มีระดับสภาวะความสบายสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

2 - 7 ˚C และจากการวิจัยในไทย (Rangsiraksa,

2006; Taweekun, 2013) พบวา่  คนไทยมคีา่สภาวะ
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ความสบายสูงกว่าค่ามาตรฐานเดิมอยู่ที่ราว 

24˚C – 28 ˚C ที่ระดับความชื้น 50 - 70% และ

สามารถขยายเพิ่มได้เป็น 24˚C - 32 ˚C เมื่อ

ความเร็วลมเป็น 1.2 m/s (ASHRAE Standard 

55 –2010)    

 แต่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน

สูงเกินกว่าค่าสภาวะความสบายของประชากร

ในเขตร้อน  โดยมีอุณหภูมิสูงถึง 40 ˚C หรือ

มากกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม (กรมอุตุนิยมวิทยา,

2016)   ซ่ึงเป็นช่วงเวลาตรงกับการเร่ิมภาคเรียนใหม่

ของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 งานวิจัยฉบับนี้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

เปรียบเทียบสภาวะความสบาย และผลกระทบ

ต่อกระบวนการคิดซับซ้อนของนักเรียน ระหว่าง

ห้องสองประเภท คือห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน และความเร็วลมด้วยเคร่ืองปรับอากาศ (AC) 

และห้องเรียนที่มีการปรับอากาศตามธรรมชาติ

ด้วยการใช้พัดลม (NV) เพื่อเป็นแนวทางในการ

ออกแบบห้องเรียนที่เหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าภาวะความ

สบายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศ

ไทยกับค่า ASHRAE Standard 55–2010

 2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อ

กระบวนการคิดซับซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยม

ระหว่างเข้าใช้ห้องที่มีการควบคุมด้วยเครื่อง

ปรับอากาศและห้องท่ีมีการปรับอากาศตาม

ธรรมชาติด้วยพัดลม

3. ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทำา

การศึกษาเบื้องต้น (Pilot Study) กับนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาห้อง 5/15 ตึกวิทยาศาสตร์ โรงเรียน 

นครสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

ใกล้กับเทศบาลนครในปัจจุบัน 

4. วิธีการดำาเนินการวิจัย

4.1 แบบสอบถาม

 แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน 

ส่วนแรกคือผลคะแนนทดสอบกระบวนการคิด

ซับซ้อน โดยให้นักเรียนเป็นผู้กรอกผลการทดสอบ

ด้วยตนเอง 

 ส่วนที่ 2 คือการลงคะแนนความรู้สึกเชิง

ความร้อนของผู้รับการทดสอบผ่านค่าสเกล

ความรู้สึกร้อนหนาว (Predicted Mean Vote: 

PMV) โดยการให้ตอบคำาถามตามสเกลความรู้สึก

ที่เริ่มตั้งแต่ -3 หนาวมาก ไปจนถึง 3 ร้อนมาก, 

แบบสอบถามความรู้สึกยอมรับเชิงความร้อน 

(Thermal acceptability) ประกอบด้วย ยอมรับไม่

ได้ (Unacceptable) หรือยอมรับได้ (Acceptable) 

และความรู้สึกอยากให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อ

สภาพอากาศ (McIntyre preference scale) คือ 

-1 เย็นขึ้น, 0 ไม่เปลี่ยนแปลง และ 1 ร้อนขึ้น

 ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เช่น น้ำาหนัก ส่วนสูง เพศ โดยระดับฉนวนของ

เสื้อผ้าเปรียบเทียบกับตารางตามหลักของ 

ASHRAE (Clothing insulation value, clo) ให้

นร.ชายใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อแขนสั้นไม่ใส่

รองเท้ามีค่า 0.36 clo และนร.หญิงใส่กระโปรง

และเสื้อเชิ้ตแขนสั้นไม่ใส่รองเท้ามีค่า 0.42 clo

4.2 วิธีการสำารวจและเก็บข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจและเก็บข้อมูลเม่ือ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 12.00 น. 

- 15.00 น. ณ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

เป็นห้องเรียนที่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของ

ห้องเป็นได้ทั้งแบบ AC และ NV
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 ทำาการทดลองลองโดยแบ่งนักเรียนชั้น 

ม.5/15 ออกเป็นสองส่วนตามเลขท่ี โดยให้นักเรียน

ท่ีเป็นเลขค่ีทำาการทดสอบในห้อง AC ส่วนนักเรียน

ที่เป็นเลขคู่ทำาการทดสอบในห้อง NV  นักเรียน

ทั้งสองกลุ่มใช้เวลา 20 นาที เพื่อปรับสภาวะ

ร่างกายให้คุ้นเคยกับอุณหภูมิและทำาให้นักเรียน

ทั้งหมดมีรูปแบบกิจกรรมก่อนเริ่มการทดลอง

คล้ายคลึงกัน 

 

รูปที่ 1 CBS Trials platform

 โดยระหว่างน้ันทำาการแจกแบบสอบถาม 

และอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมทดสอบ CBS 

Trials (รูปที่ 1) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาหรับทดสอบ 

Cognitive  ให้บริการการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

บนเว็บ Cambridge brain sciences 

 โดยแบ่งเกมทดสอบเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1.	Memory	Test:	Paired	Associates	

  โปรแกรมจะแสดงภาพในลังทุกใบให้

จดจำาก่อนปิด จากนั้นจึงแสดงภาพที่ต้องการให้

จับคู่ขึ้นมา ผู้ทดสอบจะต้องเลือกกล่องที่มีภาพ

ที่ถูกต้อง  

 2. Reasoning Test: Odd One Out 

  โปรแกรมจะทำาการแสดงภาพ 9 ภาพ 

ผู้ทดสอบจะต้องเลือกภาพที่แตกต่างจากภาพ

อื่น เมื่อคะแนนเพิ่มสูงขึ้นระดับของภาพจะมี

ความยากที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพัฒนาจากแบบทดสอบ 

Raven’s Progressive Matrices ต่างจากเดิมโดย

อาศัยระบบอัลกอริทึ่ม ทำาให้สามารถสร้างรูป

แบบท่ีไม่ซ้ำากันได้และไม่สามารถใช้วิธีจำารูปแบบ

ได้แม้จะทดสอบซ้ำา

 3.Planning	Test:	Spatial	Planning	Task	

  ผู้ทดสอบจะต้องเรียงลูกบอลท่ีมีหมายเลข

แสดงอยู่ทั้ง 9 ลูกให้เรียงกันตามลำาดับที่ถูกต้อง

ด้วยการเลื่อนให้น้อยครั้งที่สุด โปรแกรมนี้สร้าง

ขึ้นโดยพัฒนาจาก Tower of London และ Tower 

of Hanoi test เพื่อทดสอบความสามารถในการ

วางแผนหรือก็คือความสามารถในการคิดล่วง

หน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ถูกทดสอบ 

 ทำาการทดสอบบน tablet โรงเรียน เมื่อ

ทำาการทดสอบเสร็จรวบรวมและเก็บข้อมูลแบบ

สำารวจความรู้สึกเชิงความร้อน (Thermal sensation

 survey, TSS) เป็นจำานวนทั้งสิ้น 26 ชุด ทำาการตัด

แบบสอบถามที่ตอบคำาถามไม่สมบูรณ์ ออกไป

เป็นจำานวน 1 ชุด ทำาให้เหลือทั้งสิ้น 25 ชุด แบ่ง

เป็นนักเรียนที่ทำาแบบทดสอบในห้อง AC 13 ชุด

และนักเรียนที่ทำาแบบทดสอบในห้อง NV 12 ชุด 

 พร้อมๆ กันนั้นได้ทำาการเก็บข้อมูลอากาศ

ภายในห้องตามหลักการของ ASHRAE ด้วย

เครื่องมือ ดังนี้ เครื่องวัดความเร็วลม Kimo-

VT100 N de Serie 1210 5305 และเครื่องวัด

อุณหภูมิและความชื้น Thermo – Hygrometer 

Series No. RXN 380189E เพื่อเก็บข้อมูล 

อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) ค่าความชื้น

สัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความเร็วลม 

(Wind Speed) และการแผ่รังสีความร้อน (Mean 

Radiant Temperature) ซึ่งจากการวิจัยพบว่า

ภายในห้องที่ผนังไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญระหว่างอุณหภูมิ

อากาศกับการแผ่รังสีความร้อน (Nadine, 2015)

5. ผลการศึกษา

5.1 ความรู้สึกเชิงความร้อน

 ภายในห้องAC มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24.83 ˚C 

มีความช้ืนเฉล่ียท่ี 37% ความเร็วลมเฉล่ียท่ี 1.05 m/s 
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และภายในห้อง NV มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.70 ̊ C มี

ความช้ืนเฉล่ียท่ี 52% ความเร็วลมเฉล่ียท่ี 2.27 m/s

 

รูปที่ 2 Psychrometric Chart (AC)

 

 เมื่อนำามาทำาการคำานวณค่า PMV ด้วย CBE 

Thermal Comfort Tool (ASHRAE Standard 

55-2013) จากรูปที่ 2 พบว่า ห้อง AC มีค่า 

PMV ที่ -2 เย็น เมื่อเปรียบเทียบกับคำาตอบของ

ผู้ทดสอบ (รูปที่ 4) พบว่า ภายในห้อง AC มีผู้

ทดสอบที่รู้สึกเย็นตรงกับการคำานวณ 23%  โดย

ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ (54%) มีความรู้สึกเย็นเล็ก

น้อยจนถึงหนาว (TSV>0) มีส่วนน้อย (23%) 

ตอบว่าร้อนเล็กน้อยจนถึงร้อน (TSV<0)

รูปที่ 3 Psychrometric Chart (NV)

 

รูปที่ 4 การกระจายคะแนนความรู้สึกเชิงความร้อน

 จากรูปที่ 3 พบว่า ห้องNVมีค่า PMV ที่ 0

ปกติซ่ึงเม่ือเทียบกับคำาตอบของผู้ทดสอบในห้อง 

NV (รูปที่ 4) พบว่าผู้ทดสอบส่วนน้อย (25%) 

ตอบว่า รู้สึกปรกติ (TSV = 0) ส่วนผู้ทดสอบส่วน

ใหญ่ (75%) มีความรู้สึกร้อนเล็กน้อยจนถึงร้อน

มาก (TSV<0)

รูปที่ 5 ความรู้สึกยอมรับเชิงความร้อน 

 จากรูปที่ 5 ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ภายในห้อง

AC (92%) และผู้ทดสอบส่วนใหญ่ภายในห้อง NV 

(83%)  สามารถยอมรับความรู้สึกเชิงความร้อนได้ 

รูปที่ 6 ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
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 จากรูปที่ 6 พบว่า ภายในห้อง AC มีการ

กระจายของความรู้สึกอยากให้เกิดความเปลี่ยน

แปลงต่อสภาพอากาศ โดยส่วนใหญ่ (77%) 

ต้องการให้เย็นขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่

ห้อง NV ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ (58%) ต้องการให้

อากาศเย็นขึ้น

5.3 ผลทดสอบกระบวนการคิดซับซ้อน

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 25 คน พบว่า ผลคะแนน

ความสามารถในการจำา (Memory Test) โดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในห้อง AC คือ 5.38 คะแนน (M = 

5.42, SD = 0.79, n = 13)  ผลคะแนนความ

สามารถในการจำาโดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง 

NV คือ 4.33 คะแนน (M = 4.33, SD = 1.303, 

n = 12) เมื่อวิเคราะห์โดย Independent – 

Samples T Test พบว่า คะแนน Memory Test โดย

เฉลี่ยของนักเรียนห้อง AC แตกต่างกับคะแนน

Memory Test โดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง NV 

อย่างมีนัยสำาคัญ (T = 2.433, p = 0.026 ) จึง

สรุปได้ว่าผลคะแนน Memory Test โดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในห้อง AC สูงกว่านักเรียนห้อง NV

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกระบวนการคิดซับซ้อน

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลคะแนนความ

สามารถในการใช้เหตุผล (Reasoning Test) โดย

เฉลี่ยของห้อง AC คือ 11 คะแนน (M = 11, SD = 

3.21, n = 13)  ผลคะแนนความสามารถในการ

ใช้เหตุผลโดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง NV คือ 

10.33 คะแนน (M = 10.33, SD = 2.229, n = 12)

เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Independent – 

Samples T Test พบว่า ผลคะแนน Reasoning 

Test  โดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง AC เท่ากับ

ผลคะแนน Reasoning Test โดยเฉลี่ยของ

นักเรียนในห้อง NV (T = 0.598, p = 0.556 ) จึง

สรุปได้ว่าผลคะแนน Reasoning Test โดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในห้อง AC และ NV เท่ากัน

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลคะแนนความ

สามารถในการวางแผน (Planning Test) โดย

เฉลี่ยของนักเรียนในห้อง AC คือ 27.85 คะแนน 

(M = 27.85, SD = 7.358, n = 13)  ผลคะแนน 

Planning Test โดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง NV 

คือ 18 คะแนน (M = 18, SD = 8.592, n = 12) 

เมื่อใช้วิธีการ Independent – Samples T Test 

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลคะแนน Planning Test 

โดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง AC แตกต่างกับผล

คะแนน Planning Test โดยเฉลี่ยของนักเรียน

ในห้อง NV อย่างมีนัยสำาคัญ (T = 3.085, p = 

0.005) จึงสรุปได้ว่าผลคะแนน Planning Test 

โดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้อง AC สูงกว่านักเรียน

ในห้อง NV

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการทดสอบพบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่

ทั้งห้อง AC และ NV สามารถยอมรับความรู้สึก

เชิงความร้อนของห้องเรียนได้ ซึ่งตรงกับขอบเขต

ภาวะความสบายที่ 24 ̊ C - 32 ̊ C ของ ASHRAE 

Standard 55–2010 แต่เมื่อทำาการเปรียบเทียบ
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ค่าความรู้สึกร้อนหนาว (PMV)  มีผู้ทดสอบเพียง

ส่วนน้อยของทั้งสองห้องที่มีความรู้สึกตรงกับ

ค่าจากการคำานวณด้วย CBE Thermal Com-

fort Tool โดยผู้ทดสอบในห้อง AC มีความรู้สึก

ธรรมดาค่อนไปทางเย็น และไม่ต้องการให้เกิด

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ขณะท่ีผู้ทดสอบ

ในห้อง NV รู้สึกธรรมดาค่อนไปทางร้อนเล็กน้อย

และต้องการให้สภาพอากาศเย็นขึ้น

 แม้ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่ม

สามารถยอมรับความรู้สึกเชิงความร้อนภายใน

ห้องของตนได้ แต่จากการทดสอบความสามารถ

ในการคิดซับซ้อนกลับพบว่าผู้ทดสอบในห้อง AC 

มีผลคะแนนทดสอบความสามารถในการจดจำา

และความสามารถในการวางแผน สูงกว่าผู้ทดสอบ

ในห้อง NV แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ทดสอบทั้งสอง

จะอยู่ในขอบเขตภาวะความสบายเช่นกัน แต่ผู้

ทดสอบในห้องท่ีรู้สึกร้อนกว่ากลับมีความสามารถ

ในการคิดซับซ้อนต่ำากว่าอย่างมีนัยสำาคัญ ตรง

ตามทฤษฎีที่ว่าความร้อนส่งผลต่อความสามารถ

ในการคิดซับซ้อนของ Hancock, 2003 

 ดังนั้น ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก ๆ  ปีหากไม่

สามารถปรับปรุงระดับสภาวะความสบายของ

ห้องเรียนท่ีปรับอากาศตามธรรมชาติด้วยพัดลม

ได้ การออกแบบอาคารเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศทุกห้องอาจมีความจำาเป็นต่อนักเรียนใน

อนาคต  

7. ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาขั้นต่อไป 

 การวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น เก็บ

ข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีอุณหภูมิยังค่อนข้าง

เย็น และศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนเพียงห้องเดียว

ทำาให้มีจำานวนประชากรน้อย ในการศึกษาต่อไป

จึงสมควรเพ่ิมจำานวนประชากร และเลือกช่วงเวลา

ท่ีอุณหภูมิระหว่างท้ังสองห้องมีความแตกต่างกัน

มาก เช่น ช่วงฤดูร้อน  

 จากผลแบบสอบถามพบว่ามีการกระจาย

ของค่าความรู้สึกร้อนหนาวที่อาจเกิดจากความ

แตกต่างกันของความเร็วลม ณ จุดที่นั่งของ

นักเรียนแต่ละคน โดยเฉพาะห้อง NV ที่ มีผู้

ทดสอบบางกลุ่มไม่ได้รับลมจากพัดลมโดยตรง 

ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจต้องทำาการวัดความ

เร็วลม ณ จุดที่นั่งของนักเรียนแต่ล่ะคนเพื่อการ

เปรียบเทียบข้อมูล 
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ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

An Analysis of the Success Factors of the Paradigm Communities 
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร หนี้สิน ภัยแล้ง และทรัพยากร

ธรรมชาติได้ถูกใช้ไปอย่างมากจนไม่สามารถผลิตหรือฟ้ืนฟูตัวเองได้ทันต่อความต้องการใช้งาน 

ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งจากการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปและเกิดการ

แปรปรวนของสภาพอากาศจากสภาวะโลกร้อน จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่

ทั้งชุมชนเมืองและชนบททั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม บทความนี้จึงเล็งเห็นความสำาคัญ

ของการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาของชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ โดยการเริ่มจากการศึกษาหาปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

ในด้านต่างๆ จากชุมชนต้นแบบจนนำาไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองที่ยั่งยืนได้ 

คำาสำาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนยั่งยืน

Abstract

 At present, food security, debt, drought and natural resources have become so widespread 

that they can not produce or revitalize their needs. As well as natural disasters, both from the 

destruction of natural resources and the variability of climate from global warming. As a result, 

the impact on urban and rural areas has been affected both physically, economically and socially. 

This article recognizes the importance of implementing Sufficiency Economy Philosophy in King 

Rama IX. Solve the community problem above. By starting with the study of factors leading to 

success in various fields. From the prototype community to the development of a sustainable 

urban community. 

 

Keywords: Sufficiency Economy, Sustainable Community
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1. บทนำา

 การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้เ พ่ือการช่วยวางแผนชุมชนที่

ยั่งยืน โดยการเริ่มจากการศึกษาหาปัจจัยที่นำาไป

สู่ความสำาเร็จในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน กายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม จนนำาไปสู่การพัฒนาเป็น

ชุมชนเมืองท่ีย่ังยืนได้ จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าพื้นที่ต้นแบบในเขตภาคเหนือซึ่งถือเป็น

แหล่งต้นน้ำาที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต

ของมนุษย์และชุมชน จึงได้เลือกพื้นที่ต้นแบบที่

โดดเด่นในด้านต่างๆ คือ (1) บ้านทาป่าเปา ม.6

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำาพูน เป็นชุมชนที่เข้ม

แข็งและโดดเด่นด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และต้นน้ำา (2) ชุมชนต้นน้ำาน่าน ม.6 บ้านคั๊ว 

ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นศูนย์การเรียนรู้

ด้านการเกษตรอีกแนวทางหน่ึงที่ตั้งอยู่บนการ

สร้างสมดุลระหว่างการสร้างผลผลิตและการ

รักษาระบบนิเวศ (3) บ้านแม่กำาปอง อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง

เต็มรูปแบบซึ่งบริหารจัดการในทุกด้านเองโดย

ชุมชน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ล้วนถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มี

การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 บทความนี้จึงเล็งเห็นว่าปัจจัยที่ประสบผล

สำาเร็จในแต่ละด้านของชุมชนต้นแบบท่ีสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการ

ทบทวนวรรณกรรมนั้น สามารถนำามาประยุกต์

ใช้ในการวางแผนชุมชนที่ยั่งยืนได้

2. แนวคิดที่จะนำาไปสู่การค้นหาปัจจัยของ

 ชุมชนย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียงจากการทบทวนวรรณกรรม

2.1 ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

 รวบรวมโดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

(มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, 2559) ซึ่งประมวลจาก

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงรวบรวมโดยสำานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ (กปร.)

บันไดขั้นที่	1-4	คือ	เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน

ขั้นที่	1	พอกิน

 ประการสำาคัญท่ีสุดของปัจจัย 4 คือ อาหาร 

ขั้นที่ 1 ของแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือ ตอบ

คำาถามให้ได้ว่า “ทำาอย่างไรจึงจะพอกิน” โดยให้

ความสำาคญักับขา้วปลาอาหาร นอกจากนัน้ หัวใจ

สำาคัญของ “พอกิน” ยังมีความหมายรวมไปถึง

ความปลอดภัยในอาหาร การกินอย่างไรเพ่ือให้มี

สุขภาพดี ไม่สะสมเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้ใน

ร่างกายนี่คือความหมายของบันไดขั้นที่ 1

ขั้นที่	2-4	พอใช้	พออยู่	พอร่มเย็น

 เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยคำาตอบเดียวคือ 

“ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ซึ่งป่า 3 

อย่างจะให้ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพร

สำาหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน โรคพืช โรคสัตว์ ให้

ไม้สำาหรับทำาบ้านพักที่อยู่อาศัย และให้ความ

ร่มเย็นกับบ้าน ชุมชน และโลกใบนี้

บันไดขั้นที่	5-9	คือ	เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า

 ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน

 เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีความเช่ือม่ัน

ว่าสังคมไทยเป็นสังคมบุญ สังคมทาน ไม่เน้นการ

แลกเปลี่ยนทางการค้า แต่เน้นการทำาบุญ ไม่เน้น

การสะสมเป็นของส่วนตัว แต่เน้นการให้ทานและ

สะสมโดยมอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมตาม

ความหมายอันลึกซึ้งของคำา “Our Loss is Our 

Gain” หรือ “ยิ่งทำายิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” 
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 ขั้นที่	7	เก็บรักษา

 คือการรู้จักเก็บรักษา ซึ่งเป็นการตั้งอยู่ใน

ความไม่ประมาทและการรู้จักเก็บรักษา ยังเป็น

การสร้างรากฐานของการเอาตัวรอดในเวลาเกิด

วิกฤตการณ์เน้นให้รู้จักวิธีการถนอมอาหาร การ

สะสม อาหารไว้กินในยามหน้าแล้ง ด้วยการ

แปรรูปอาหารหลากชนิด

 ขั้นที่	8	ขาย

 การค้าขายสามารถทำาได้ แต่ทำางานภายใต้

การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ และทำาไปตาม

ลำาดับ โดยของที่ขาย คือ ของที่เหลือจากทุกขั้น

แล้วจึงนำามาขาย

 ขั้นที่	9	(เครือ)	ข่าย	กองกำาลังเกษตรโยธิน

คือ การสร้างกองกำาลังเกษตรโยธินหรือการสร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยงท้ังประเทศ เพ่ือขยายผลความ 

สำาเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติ

แนวคิดและวิถีการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม 

ในชุมชนเพ่ือการแก้ปัญหาวิกฤต 4 ประการได้แก่

วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ (Environ-

mental Crisis) วิกฤตการณ์โรคระบาดทั้งในคน 

สัตว์ พืช (Epidemic Crisis) วิกฤตเศรษฐกิจ ข้าว

ยากหมากแพง (Economic Crisis) วิกฤตความ

ขัดแย้งทางสังคม/สงคราม (Political/Social Crisis)

2.2 ปัจจัยในการท่ีจะเป็นชุมชนที่ยั่งยืนตาม

 แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมของสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, 2549) 

 2.2.1	การบริหารหน้ีสินบนเส้นทางพอเพียง

คือการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย สร้างอาชีพเสริม

ทดแทนการหาประโยชน์แบบผิดๆ จากการทำาลายป่า

 2.2.2	ฐานเศรษฐกิจชมุชน คอืการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ ทั้งทางด้านทรัพยากรป่าไม้ น้ำา และ

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

 2.2.3	การทำาเกษตรย่ังยืนบนพื้นฐานการ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล คือ การทำาการเกษตรควบคู่ไป

กับการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่ทำาลายป่าเพ่ือรักษาแหล่งน้ำา

 2.2.4	การรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ

สิง่แวดลอ้ม คอื การรวมกลุม่การจัดการทรพัยากร

ธรรมชาติ นั่นก็คือ ดิน น้ำา ป่า

 2.2.5	ทางรอดจากการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า คือ การรักษาป่าไม้เป็นการได้รับผลประโยชน์

ที่ตามมา ทั้ง ดิน น้ำา และผลิตผลจากป่า

 2.2.6	การเรียนรู้เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการ

ดำารงชีวิต คือ การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต ใน

เร่ืองของภัยพิบัติ จากการทำาลายทรัพยากรป่าไม้

 2.2.7	การท่องเที่ยวชุมชนท่ีพอประมาณ	

มีปัจจัยหลักจากตัวแทน หรือผู้นำาชุมชนที่นำามา

สู่การเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน

 2.2.8	การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ

หลักสำาคัญก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการถ่าย

ทอดของคนรุ่นเก่า

2.3 ชุมชนต้นแบบเพ่ือเป็นกรณีศึกษาจาก

การทบทวนวรรณกรรม

 2.3.1	 บ้านทาป่าเปา ป่าชุมชนบ้านห้วย

ทรายขาว ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและโดด

เด่นด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และต้นน้ำาซึ่ง

ช่วยกันทำาหน้าที่ในการดูแลปกป้องผืนป่าชุมชน

ห้วยทรายขาว พื้นที่ 13,000 ไร่ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ปี 

2552 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัล

ชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 

2545 (รางวัลลูกโลกสีเขียว, 2545)

 2.3.2	 ชุมชนต้นน้ำาน่าน เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการเกษตรอีกแนวทางหนึ่งที่ตั้งอยู่
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บนการสร้างสมดุลระหว่างการสร้างผลผลิตและ

การรักษาระบบนิเวศแนวทางนี้มีตัวอย่างจริงอยู่

ที่ชุมชนต้นน้ำาน่าน  ชุมชนต้นแบบโคก หนอง นา 

โมเดลบนพ้ืนท่ี 50 ไร่ เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำาเกษตร การจัดการน้ำา

และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำาซึ่งเป็นทางออกของวิกฤต

ภัยแล้งและปัญหาเขาหัวโล้นที่เกษตรกรทุกคน

สามารถร่วมกันทำาได้ (รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์, 

2559)

 2.3.3	 บ้านแม่กำาปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 

ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำาธาร

ไหลผ่านหมู่บ้าน นอกจากนี้ ปริมาณน้ำายังมีมาก

พอสำาหรับการสร้างฝายก้ันน้ำานำามาปั่นเป็น

พลังงานกระแสไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2526 เป็นต้นมา ปลายปี พ.ศ. 2543 แม่กำาปอง

ได้เปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อย่างเต็มรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คิด

โดยชุมชน บริหารจัดการเองโดยชุมชน และการ

บริหารจัดการในทุกด้าน รวมถึงรู้จักหน้าที่และ

บทบาทของตัวเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อมิให้เกิดเป็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

(กรเกษ ศิริบุญรอด, 2548)

3. กรอบแนวคิดและขั้นตอนของการวิจัย

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 2  ขั้นตอนของการวิจัย 

ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน

- การสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำา พลังงาน

- หนี้สินในครัวเรือน

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย

- การเกิดภัยพิบัติ

วิเคราะห์ปัจจัย

ที่ประสบผลสำาเร็จในแต่ละด้านของชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับ

หลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษา

ปัจจัยในการวางแผนชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ด้านการจัดการ หนี้สินครัวเรือน ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดภัยพิบัติ

ตลอดจยเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้

หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่

รัชกาลที่ 9

ปัจจัยในการที่จะเป็น

ชุมชนที่ยั่งยืนตาม

แนวหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีบันได 9 ขั้น

สู่ความพอเพียง

ทบทวนวรรณกรรม

วิเคราะห์ผลการศึกษา

ทฤษฎีบันได 9 ขั้น

สู่ความพอเพียง

ปัจจัยในการท่ีจะเป็นชุมชนท่ี

ย่ังยืนตามแนวหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยท่ีได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม

ของชุมชนต้นแบบ

สรุปผลการศึกษา

จากการเปรียบปัจจัยที่ได้จากชุมชนต้นแบบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อนำาไปสู่ปัจจัยที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนชุมชนที่ยั่งยืนได้



การวิเคราะห์ปัจจัยที่ประสบผลสำาเร็จของชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาพร ภักดีฤทธิบุตร และ ดร. วิทยา ดวงธิมา38

4. ผลการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาทั้ง

ด้านทฤษฎีและด้านความเป็นอยู่ของชุมชน

ต้นแบบ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ประสบผลสำาเร็จ

สู่ชุมชนยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงออกมา  ได้ดังนี้ปัจจัยที่สัมพันธ์กันมากที่สุด

ระหว่างทฤษฎีบันได 9 ขั้น กับปัจจัยในการที่จะ

เป็นชุมชนท่ีย่ังยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมชนต้นแบบ คือ ขั้นที่ 2-4 พอใช้ 

พออยู่ พอร่มเย็น นั้นสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ทางรอดจาก

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การรู้จักใช้และ

รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และขั้นที่ 7 

เก็บรักษา สัมพันธ์กับการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน

ในการดำารงชีวิต ขั้นที่ 8 ขาย สัมพันธ์กับฐาน

เศรษฐกิจชุมชน ส่วนในขั้นที่ 1, 5, 6 และ 9 นั้น

ในแต่ละชุมชนก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหล่า

นี้ต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละ

ชุมชนดัง (ตารางที่ 1)

 แต่โดยภาพรวมถือว่าลักษณะทางภูมิสังคม

ของชุมชนต้นแบบทุกแห่งนั้น มีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เกือบทั้งหมด ซึ่งถือได้

ว่าทุกปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่จะนำาไปสู่การเป็น 

ชุมชนที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง  

 

5. บทสรุป 

 ปจัจยัทีป่ระสบผลสำาเรจ็ของชมุชนตน้แบบ

ที่ได้จากการวิเคราะห์สู่การเป็นชุมชนท่ีพอเพียง

และยั่งยืนได้นั้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ว่า ปัจจัยในการที่จะเป็นชุมชนที่ยั่งยืนตามแนว

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ สกว. นั้นนำา

มาประยุกต์รวมกับทฤษฎีบันได 9 ขั้น ของมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติได้ในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน 

โดยสามารถสรุปผลเป็นปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้

 5.1 การบริหารหน้ีสินบนเส้นทางพอเพียง

ความพอเพียง อยู่ที่การสร้างความพอใจ ที่ความ

พอดีกับความสามารถและต้องสร้างที่ใจของ

ตนเองก่อนนำามาสู่การรู้ประมาณการใช้จ่าย

อย่างสมดุล ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ประสบผลสำาเร็จของชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกันกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎี
บันได 9 ขั้น

(o)

บ้านทา
ป่าเปา

ชุมชน
ต้นน้ำาน่าน

บ้านแม่
กำาปอง

ปัจจัยในการที่จะเป็นชุมชนที่ยั่งยืน
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(x)

ขั้นที่ 1 พอกิน o x o - o x การบริหารหนี้สินบนเส้นทางพอเพียง

ขั้นที่ 2 พอใช้ o x o x o x การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ

ขั้นที่ 3 พออยู่ o x o x o x ทางรอดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ขั้นที่ 4 พอร่มเย็น o x o x o x การรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 5 บุญ - x o x - x การทำาเกษตรยั่งยืนบนพื้นฐานการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล

ขั้นที่ 6 ทาน - o -

ขั้นที่ 7 เก็บรักษา o x o x o x การเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต

ขั้นที่ 8 ขาย o x o x o x ฐานเศรษฐกิจชุมชน

ขั้นที่ 9 เครือข่าย o x o - o x การท่องเที่ยวชุมชนที่พอประมาณ
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ครอบครัวและชุมชนด้วยการสร้างกิจกรรม

กลุ่มที่ตอบสนองกับปัญหาอย่างรอบคอบ เมื่อ

จัดการกับหน้ีสินได้แล้วจึงนำาไปสู่บันไดข้ันท่ี 1 คือ 

พอกิน

 5.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสุขภาพ 

เดิมระบบสุขภาพของชุมชนนั้นอยู่บนฐานการ

พึ่งพาตนเองได้อาศัยความรู้ภูมิปัญญาด้ังเดิม 

ทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการดูแล

 5.3 ทางรอดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พึ่งพาตนเอง พึ่งพา

ธรรมชาติ รักษาความสมดุลของมนุษย์กับธรรม-

ชาติไว้อย่างยั่งยืน 

 5.4 การรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ลดลงด้วยการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม เรื่อง

การจัดการน้ำา ความสัมพันธ์ของคนกับป่าและ

สายน้ำา การทำาเกษตรสองฝั่งลำาน้ำา การสร้างที่

อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 

จากที่กล่าวมา ปัจจัยที่ 2-4 นั้นล้วนสอดคล้อง

กับบันไดขั้นที่ 2-4 เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยคำา

ตอบเดียวคือ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

 5.5 การทำาเกษตรยั่งยืนบนพื้นฐานการ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล แสดงให้เกษตรกรเกิดความ

ตระหนักและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

คนกับธรรมชาติที่มีความเกื้อกูลกัน การเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ระหว่างคนในชุมชนท่ีมากขึ้นกว่าที่เป็น

อยู่ในปัจจุบันต้องผลิตเพื่อการบริโภค จึงไม่ต้อง

แข่งขันกันไม่ต้องใช้สารเคมีมาก ก็จะได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ “เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การเกษตร” ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้โดยการร่วม

มือกันของบุคคล ชุมชน และรัฐ โดยอาศัยวิธีการ

คือ มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีระบบความสัมพันธ์

ท่ีเหมาะสม มีโลกทัศน์ท่ีเอ้ือต่อเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ อยู่ร่วมกับคนอื่นและธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

และรักษาฐานการผลิต คือ ทรัพยากร ความรู้ 

การจัดการ การเรียนรู้ ตรงกับบันไดขั้นที่ 5-6 ที่

ว่าบุญและทาน ไม่เน้นการแลกเปลี่ยนทางการ

ค้า แต่เน้นการทำาบุญ ไม่เน้นการสะสมเป็นของ

ส่วนตัว แต่เน้นการให้ทานและสะสมโดยมอบให้

เป็นทรัพย์สินส่วนรวม ตามความหมายอันลึกซึ้ง

ของคำา “Our Loss is Our Gain” หรือ “ยิ่งทำายิ่ง

ได้ ยิ่งให้ยิ่งมี”

 5.6 การเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดำารง

ชีวิต คือการได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของการประกอบ

อาชีพในชุมชน และได้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพของตนในอนาคต ซึ่งเป็นอาชีพที่

สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ ทักษะ 

และสภาพของชุมชนท่ี เกื้อหนุนรวมไปถึง

บันไดขั้นที่ 7 เก็บรักษา คือ การรู้จักเก็บรักษา

ซึ่งเป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และยังเป็น

การสร้างรากฐานของการเอาตัวรอดในเวลาเกิด

วิกฤตการณ์เน้นให้รู้จักวิธีการถนอมอาหาร การ

สะสม อาหารด้วยการแปรรูปอาหารหลากชนิด

 5.7 ฐานเศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการ

กลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกิดได้จาก

การระดมความคิดของสมาชิก การทบทวนปัญหา 

และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยตั้ง

อยู่บนฐานของความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อย่างไม่มุ่งหวัง

กำาไรจากการผลิต พิจารณาถึงกำาลังและความ

สามารถของสมาชิกกลุ่มเป็นที่ตั้ง อีกทั้งยังให้

ความสำาคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้ของ

สมาชิกในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง  ซึ่ง

สอดคล้องกับบันไดขั้นที่ 8 คือ ขาย การค้าขาย

ทำาได้ภายใต้การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ 

และทำาไปตามลำาดับ โดยของที่ขาย คือ ของที่

เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนำามาขาย
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 5.8 การท่องเที่ยวชุมชนที่พอประมาณ 

หลายชุมชนจึงมีความจำาเป็นที่ต้องปรับเปล่ียน

เรียนรู้ที่จะอยู่ได้และเท่าทันกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น “ความรู้สู่ทางเลือกที่เหมาะสม” นำา

ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

รู้จักขบคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เรียนรู้การ

ปรับเข้าหากินบนทางสายกลางเชื่อมโยงสู่ขั้นที่ 9 

(เครือ) ข่าย คือ การสร้างกองกำาลังเกษตรโยธิน 

หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ เพื่อ

ขยายผลความสำาเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียง

 ชุมชนที่ยั่งยืน คือชุมชนที่พึ่งพาตนเองให้

อยู่รอดได้โดยอาศัยปัจจัยจากภายนอกให้น้อย

ที่สุด โดยอาศัยการมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

บนทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มี

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งอยู่บนฐานของ ความรู้ 

และคุณธรรม จึงจะเป็นชุมชนที่พร้อมรับมือต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลก

 ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่สรุปได้เหล่านี้ผู้วิจัยหวัง

ว่า อาจจะนำามาประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยในการชี้วัด

ความเป็นชุมชนที่ยั่งยืน หรือใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนชุมชนท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้เพราะถ้าแต่ละชุมชน

สามารถปฏิบัติตามปัจจัยที่สรุปออกมานี้ ก็อาจ

จะกลายเป็นชุมชนที่ ย่ังยืนซ่ึงขยายเครือข่าย

เชื่อมโยงทั้งประเทศ สู่การเป็นประเทศยั่งยืนที่

พรอ้มรบัมอืตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม

โลกต่อไปในอนาคตได้
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันการอนุรักษ์ตึกแถวเก่าในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝ่ังตะวันออกสำาหรับ

ภาคเอกชนยังไม่ประสบความสำาเร็จในภาพรวม ด้วยติดปัญหาสิทธิในทรัพย์สินรวมถึงรัฐบาลยังไม่มี

กรอบดำาเนินการเฉพาะสำาหรับอาคารของภาคเอกชน อย่างไรก็ตามยังมีภาคเอกชนบางส่วนที่ดำาเนิน

การอนุรักษ์ด้วยรูปแบบการดำาเนินการที่ต่างกันส่งผลให้อาคารมีคุณภาพทางกายภาพต่างกัน โดยจุด

ประสงค์งานวิจัยนี้ คือ วิเคราะห์รูปแบบการดำาเนินการและบทบาทการถือครองทรัพย์สินที่ส่งผลต่อ

คุณภาพงานอนุรักษ์ของภาคเอกชน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการถือครองของผู้ดำาเนินการไม่ได้

เป็นปัจจัยสำาคัญต่อคุณภาพงานอนุรักษ์ ปัจจัยสำาคัญคือการทำาความเข้าใจคุณค่าอาคาร การเลือก

วิธีรักษาคุณค่าได้อย่างถูกต้องและมีการบริหารงานตามแนวคิดกระบวนการอนุรักษ์ โดยที่กรณีศึกษา

บางส่วนได้ดำาเนินการตามกระบวนการอนุรักษ์และส่งผลให้อาคารมีคุณภาพตามมาตรฐาน แสดงให้

เห็นว่าภาคเอกชนสามารถดำาเนินการอนุรักษ์ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงควรกำาหนดกรอบการ

ดำาเนินการอนุรักษ์ขึ้นเพื่อให้ภาคเอกชนอื่นในพื้นที่ได้ดำาเนินการตามกระบวนการอนุรักษ์

คำาสำาคัญ: การถือครองทรัพย์สิน  กระบวนการอนุรักษ์  ตึกแถวเก่า

Abstract

 At present due to property rights issues, the conservation of historical shophouses in 

Rattanakosin is difficult to achieve. Furthermore the government has no specific framework in 

place for private shophouses. However, some from the private sectors have carried out their 

own form of conservation resulting in varying degree of impact on the physical appearance of 

the buildings. The purpose of this research is to analyze the pattern of operation and the role of 

the private sector in the conservation process. According to studies, the tenure condition is not 

an important factor in the quality of the conservation work. The key factors is understanding the 
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historical significance of the property, choosing appropriate conservation methods and careful 

management of the conservation process. Some case studies have been conducted that follow a 

careful conservation planning process. As a result, it shows that the private sector can conserve 

the historical value of the property. So the government should set a conservation framework in 

place for private shophouses that details the correct conservation process for the area.

Keywords: Tenure Condition, Conservation Planning Process, Heritage Shophouse

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 ตึกแถวเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในพื้นท่ี

บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่ง

ตะวันออก มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นภาพ

จำาของเมือง แต่ในปัจจุบันตึกแถวที่มีคุณค่าเหล่า

นั้นมีสภาพทรุดโทรม บ้างถูกต่อเติมจากปัจจัย

การพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจทำาให้ตึกแถวเก่า

เสี่ยงต่อการสูญเสียภาพจำาทางประวัติศาสตร์

ของเมือง 

 การอนุรักษ์ของภาคเอกชนเป็นไปได้ยาก 

แต่ตึกแถวเก่าส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นของภาค

เอกชน (สำานักผังเมือง, 2558) อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบันภาคเอกชนได้อนุรักษ์ตึกแถวเก่าตาม

สิทธิการถือครองด้วยรูปแบบการอนุรักษ์ท่ีต่างกัน จึง

ส่งผลให้คุณภาพกายภาพอาคารมีความต่างกัน

ด้วยจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการวิเคราะห์

บทบาทการถือครองในการอนุรักษ์ตามแนวคิด

กระบวนการวางแผนการอนุรักษ์

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.2.1 เพื่อทราบรูปแบบการดำาเนินการ

อนุรักษ์ตึกแถวเก่าของภาคเอกชนในพื้นที่กรุง

รัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งตะวันออก 

 1.2.2 เปรียบเทียบรูปแบบการดำาเนินการ

ของกรณีศึกษาตามกระบวนการการอนุรักษ์เพ่ือ

วิเคราะห์

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1	ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา

 เก็บข้อมูลตึกแถวกรณีศึกษา 10 แห่งที่

ครอบครองโดยเอกชน ได้แก่ (1) ตึกแถวถนน

บ้านหม้อ ปากคลองตลาด (2) ตึกแถวถนน

ตะนาว ช่วงที่ 1 (3) ตึกแถวถนนอัษฏางค์ ตรงข้าม

ศาลฏีกา (4) โรงแรม Old Capital Bike ถนน

พระสุเมรุ (5) ตึกแถวชุมชนวังแดง ถนนหลวง (6) 

ร้าน Dialogue Coffee ถนนพระสุเมรุ (7) ร้าน

Passport Bookstore ถนนพระสุเมรุ (8) โรงแรม

Way La hostel ถนนสามเสน (9) ร้าน Dragon Eyes 

ถนนสามเสน (10) ตึกแถวโค้งถนนพระอาทิตย์

ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งกรณีศึกษาในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
และพื้นท่ีต่อเนื่องฝั่งตะวันออก
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1.3.2	ขอบเขตด้านกายภาพ

 บริเวณที่ศึกษาได้แก่ เกาะรัตนโกสินทร์และ

พื้นที่ต่อเนื่องฝั่งตะวันออก เพราะพื้นที่มีความ

เสี่ยงต่อการพัฒนาที่ดินของเอกชน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นองค์ความรู้ของการดำาเนินการ

อนุรักษ์ของผู้ดำาเนินการ ได้แก่ เจ้าของที่ดินและ

ผู้เช่าในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง

ฝั่งตะวันออก

1.5 นิยามศัพท์

 1) การถือครองทรัพย์สิน คือลักษณะการ

ครอบครอง แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินเอง และครอบครองทรัพย์สินด้วยการ

เช่า 

 2) กระบวนการวางแผนการอนุรักษ์เป็นลำาดับ

การค้นคว้า การตัดสินใจ และการดำาเนินการซึ่ง

สัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากการทำาความเข้าใจคุณค่า

ความสำาคัญของอาคารและส่ิงก่อสร้าง ต่อมาคือ

การกำาหนดและพัฒนาแนวทาง และขั้นสุดท้าย

คือ การจัดการกับอาคารและสิ่งก่อสร้างโดยที่

สอดคล้องกับแนวทางที่ได้กำาหนดไว้

 3) ตึกแถวเก่า คือ กลุ่มตึกแถวเก่าที่มีคุณค่า

โดยระบุอยู่ในบันทึกการสำารวจหรือได้รับการ

ประเมินจากสำานักผังเมืองหรือกรมศิลปากร

1.6 ระเบียบการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การ กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำาหนดตัวแปรและตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ 2 

ส่วน ได้แก่

 1) การประเมินคุณภาพการอนุรักษ์โดย

ใช้วิธีการสำารวจสภาพอาคารและปรียบเทียบ

ตามมาตรฐานการอนุ รักษ์ที่ เหมาะสมกับ

ตึกแถวได้แก่มาตรฐานการบูรณะและมาตรฐาน

การฟื้นฟูของ National Park Service U.S. 

Department of The Interior(1916) เนื่องด้วยใน

ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว

 2) การประเมินกระบวนการอนุรักษ์โดย

ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ตัวแทนและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาตาม

แนวคิดกระบวนการวางแผนการอนุรักษ์ของกฏ

บัตรเบอร์ร่า

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการท่ีระบุในกฏบัตร

เบอร์ร่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าด้วย

การจัดการที่เหมาะสมกับอาคารเก่า เช่น ตึกแถว 

เพราะตึกแถวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ

กฏบัตรเบอร์ร่าเน้นการรักษาคุณค่าวัฒนธรรม

ของแหล่งมรดกและคำานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลใน

อนาคตก่อนการตัดสินใจเลือกวิธีอนุรักษ์ที่

เหมาะสมตามสภาพการณ์ซ่ึงแบ่งเป็นสามขั้น

ตอนหลัก

2.1 การทำาความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม

 คือการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ประกอบไปด้วย ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดี 

ด้านลักษณะการก่อสร้าง ด้านสุนทรียภาพ ด้าน

อาย ุดา้นการใชส้อย (เศรษฐกิจรว่มสมยั) และดา้น

สังคม โดยเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ 

ไดแ้ก ่(1) ความสมัพนัธข์องคนกบัสถานที ่(2) ความ

หมายของพื้นที่ (3) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

บริบทโดยรอบและดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วย

การสำารวจสภาพอาคารและจัดทำาเป็นข้อมูล

กายภาพรวมทั้งแบบสันนิษฐานอาคารดั้งเดิม
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2.2 การพัฒนานโยบาย

 คือขั้นตอนการระบุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

อาคารและการระบุทางเลือกในการอนุรักษ์

พร้อมแนวทางการจัดการ ด้วยวิธีการรักษาได้แก่ 

 1) การบำารุงรักษา คือการซ่อมแซมกายภาพ

อาคารโดยท่ีไ ม่ยุ่ ง เกี่ ยวกับโครงสร้ างทาง

กายภาพ

 2) สงวนรักษา คือ รักษาโครงสร้างทาง

กายภาพ ให้คงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ป้องกัน

ไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ

 3) การบูรณะ คือ การซ่อมแซมให้กายภาพ 

อาคารกลับสู่ยุคที่ถูกต้อง โดยไม่ใส่วัสดุใหม่ลง

ในโครงสร้างทางกายภาพ

 4) ปรับเปลี่ยนการใช้สอย คือ การปรับปรุง

การใช้สอยทำาให้เหมาะกับพื้นที่ปัจจุบันหรือ

ทำาให้เกิดการใช้สอยใหม่โดยมีผลกระทบต่อ

อาคารน้อยที่สุด

 5) ปฏิสังขรณ์ คือ การซ่อมแซมให้กายภาพ 

อาคารกลับสู่ยุคที่ถูกต้อง โดยใส่วัสดุใหม่ลงใน

โครงสร้างทางกายภาพ

2.3 การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย

 คือการดำาเนินการตามแผนงานโดยที่

รบกวนแหล่งมรดกตามความจำาเป็นและจัดการ

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

3. กระบวนการวิจัย

 การศึกษานี้ ได้ทำาการสำารวจกายภาพ

อาคารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1) เก็บข้อมูลกายภาพอาคาร ใช้การสำารวจ

และประเมินผลคุณภาพทางกายภาพของกรณี

ศึกษา จำานวน 10 แห่ง ตามตัวชี้วัดอ้างอิงจาก

มาตรฐานการบูรณะและมาตรฐานการฟ้ืนฟูของ

สหรัฐอเมริกา

 2) เก็บข้อมูลการบริหารงานอนุรักษ์ โดย

การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการ

อนุรักษ์ของกรณีศึกษาและเปรียบเทียบการ

ดำาเนินการตามแนวคิดกระบวนการวางแผนการ

อนุรักษ์ ได้แก่

 (1) ความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม

 (2) การเลือกวิธีการอนุรักษ์

 (3) การบริหารจัดการงานอนุรักษ์

4. ผลการศึกษา

4.1 การประเมินคุณภาพทางกายภาพของ

 กรณีศึกษา

 จากการวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานการ

อนุรักษ์ พบว่า กรณีศึกษาที่มีผลทางกายภาพ

อาคารเป็นไปตามมาตรฐานแบ่งออกได้สอง

กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดำาเนินการด้วยวิธีการบูรณะ 

ได้แก่ ตึกแถวถนนอัษฏางค์ และตึกแถวโค้ง

ถนนพระอาทิตย์ โดยสามารถรักษาภาพรวม

อาคาร รักษาองค์ประกอบและวัสดุ เทคนิคการ

ก่อสร้างและงานฝีมือดั้งเดิม ด้วยการซ่อมแซม

ส่วนที่ชำารุดและเปลี่ยนตามหลักฐาน และกลุ่ม

ที่ 2 ดำาเนินการด้วยวิธีการฟื้นฟู ได้แก่ ตึกแถว

ริมถนนบ้านหม้อ และร้าน Passport Book-

store โดยการรักษาภาพรวมอาคารไว้ได้ มีการ

เปล่ียนแปลงกายภาพอาคารที่ไม่กระทบต่อรูป

แบบดั้งเดิมของอาคาร

 และกรณีศึกษาท่ีมีคุณภาพทางกายภาพ

ไม่เป็นตามมาตรฐาน แบ่งออกได้สองกลุ่ม คือ

กลุ่มที่1ดำาเนินการด้วยวิธีการฟื้นฟู  ได้แก ่ โรงแรม

Old Capital Bike ร้าน Dialogue Coffee and 

Gallery โรงแรม Way La hostel ร้าน Dragon Eyes

ถนนสามเสนและตึกแถวถนนตะนาว ช่วงที่1โดย

การต่อเติมและเปล่ียนแปลงกายภาพอาคารส่ง

ผลกระทบต่อภาพรวมอาคารทำาให้เอกลักษณ์
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ของอาคารสูญหายและกลุ่มที่ 2 ไม่มีการดำาเนิน

การด้วยวิธีการอนุรักษ์ ได้แก่ ตึกแถวชุมชนวังแดง

โดยภาพรวมของอาคารทรุดโทรมไม่ได้รับการ

รักษา ซ่ึงองค์ประกอบท่ีชำารุดถูกทดแทนด้วยวัสดุ

ใหม่ตามการใช้งานซ่ึงไม่เป็นไปตามลักษณะ

ดั้งเดิม

4.2 รูปแบบการดำาเนินการท่ีมีผลต่อคุณภาพ

 ทางกายภาพของกรณีศึกษา

 จากการเปรียบเทียบการดำาเนินการตาม

กระบวนการอนุรักษ์ของแต่ละกรณีศึกษา (ดัง

ตารางที่ 1) พบว่า กรณีศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานส่วนใหญ่ดำาเนินการตามแนวคิด

กระบวนการอนุรักษ์  ในส่วนของกรณีศึกษาที่

ไม่ได้ดำาเนินการตามกระบวนการอนุรักษ์เกือบ

ทั้งหมดจะมีคุณภาพอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน 

โดยแบ่งการดำาเนินการที่ส่งผลต่อคุณภาพทาง

กายภาพออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบไปด้วย 

 รปูแบบที ่1 ดำาเนนิการตามแนวคดิกระบวน

การอนุรักษ์ ส่งผลให้มีคุณภาพทางกายภาพเป็น

ไปตามมาตรฐาน โดยดำาเนินการจัดการตามลำาดับ

มีการให้ความสำาคัญกับคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ศึกษาสภาพอาคารและจัดทำาเอกสาร มีการคำานึง

ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเลือกวิธีการอนุรักษ์ 

วางแผนการเปลี่ยนแปลงกายภาพโดยรักษา

ภาพรวมและคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ และมีการ

จัดการด้านการเงินและบุคลากรอย่างเหมาะสม 

ได้แก่ (1) ตึกแถวถนนอัษฏางค์ ตรงข้ามศาล

ฏีกา (2) ห้างเพชร วิจิตรมณี ตึกแถวโค้งถนน

พระอาทิตย์ และ (3) ตึกแถวถนนบ้านหม้อ ปาก

คลองตลาด

 รูปแบบที่ 2 ไม่ได้ดำาเนินการตามแนวคิด

กระบวนการอนุรักษ์ แต่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โดยให้ความสำาคัญกับการใช้สอยและการรักษา

ความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ มีการคำานึง

ถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับอาคารและเลือกวิธี

อนุรักษ์โดยรักษาภาพรวมของอาคารไว้และ

เปลี่ยนแปลงกายภาพอาคารให้น้อยที่สุด มีการ

จัดการด้านการเงินท่ีเหมาะสมกับขนาดโครงการ

แต่ไม่มีการจัดหาบุคคลที่มีความชำานาญงาน

อนุรักษ์ ได้แก่ (4) ร้าน Passport Bookstore 

ถนนพระสุเมรุ

 รูปแบบที่ 3 ไม่ได้ดำาเนินการตามกระบวน

การอนุรักษ์ ส่งผลให้ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โดยให้ความสำาคัญกับการใช้สอยและด้าน

สุนทรียภาพอาคาร มีศึกษาสภาพอาคาร มีการ

คำานึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและเลือกวิธีการ

อนุรักษ์ โดยให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลง

กายภาพตามการใช้สอยเป็นหลักซึ่งกระทบต่อ

กายภาพอาคารทำาให้ภาพรวมของอาคารเปลี่ยน

ไปมาก มีการจัดการด้านการเงินที่เหมาะสมกับ

ขนาดโครงการแต่บุคลากรที่ดำาเนินการไม่มี

ความชำานาญงานอนุรักษ์ ได้แก่ (5) โรงแรมWay 

La hostel ถนนสามเสน (6) ร้านDragon Eyes 

ถนนสามเสน (7) ตึกแถวริมถนนตะนาว ช่วงที่ 1

ร้าน Dialogue Coffee and Gallery ถนน

พระสุเมรุ (9) โรงแรม Old capital bike inn

 รูปแบบที่ 4 ไม่ได้ดำาเนินการอนุรักษ์ ส่ผล

ให้อาคารไม่มีคุณภาพ โดยที่ให้ความสำาคัญใน

ด้านการใช้สอยและการรักษาความสัมพันธ์ของ

อาคารกับพื้นที่ มีการคำานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับอาคารซึ่งไม่มีวิธีอนุรักษ์ รักษาภาพรวมของ

อาคารไว้ด้วยการซ่อมแซมและเปล่ียนแปลง

กายภาพอาคารตามการใช้สอย ไม่มีการจัดการ

ด้านการเงินและจัดหาบุคลากรมาดำาเนินการ 

ได้แก่ (10) ตึกแถวชุมชนวังแดง ถนนหลวง
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4.3 บทบาทของผู้ดำาเนินการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

 งานอนุรักษ์

 จากการวิเคราะห์ลักษณะการครอบครอง

ของผู้ดำาเนินการอนุรักษ์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการ

ดำาเนินการ พบว่า ลักษณะการครอบครองไม่

ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้เช่าไม่ได้เป็นปัจจัย

สำาคัญที่ส่งผลให้อาคารมีคุณภาพงานอนุรักษ์

เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งสำาคัญในการดำาเนินการ

ให้อาคารมีคุณภาพ คือ ผู้ดำาเนินการควรมีการ

วางนโยบายและการจัดการท่ีเหมาะสมกับ

อาคารเก่า ควรทำาความเข้าใจคุณค่าของอาคาร

เก่าและศึกษาวิธีการรักษาคุณค่านั้นไว้ และควร

คำานึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและจัดการกับปัจจัยนั้นๆ 

ก่อนการวางแผนดำาเนินการ 

 ซึ่งกรณีศึกษาที่มีคุณภาพงานอนุรักษ์ คือ

ผู้ดำาเนินการมีการศึกษาคุณค่าของอาคารและ

ศึกษาวิธีรักษาที่เหมาะสม โดยบริหารงานตาม

ลำาดับกระบวนการอนุรักษ์ จึงส่งผลให้มีคุณภาพ 

ได้แก่ (1) ตึกแถวถนนอัษฏางค์ตรงข้ามศาลฏีกา 

(2) ห้างเพชร วิจิตรมณีตึกแถวโค้งถนนพระอาทิตย์ 

และ (3) ตึกแถวถนนบ้านหม้อปากคลองตลาด

ในบางกรณีศึกษาไม่ได้ดำาเนินการตามกระบวนการ

อนุรักษ์แต่มีคุณภาพทางกายภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน ได้แก่ (4) ร้าน Passport Bookstore 

ถนนพระสุเมรุ เพราะเลือกปรับการใช้สอยใหม่

โดยไม่เปล่ียนแปลงกายภาพของตึกแถวเก่า 

ทั้งน้ีเพราะปัจจัยด้านต้นทุนและเวลาในการ

ปรับปรุงอาคาร จึงส่งผลให้ภาพรวมอาคารยังคง

ตารางที่ 1 แสดงการดำาเนินการอนุรักษ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานอนุรักษ์ของกรณีศึกษา
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คุณค่าไว้ ซึ่งกรณีศึกษาส่วนใหญ่ที่ดำาเนินการ

ปรับปรุงตึกแถวเก่าด้วยวิ ธีเดียวกันนี้มักจะ

เปลี่ยนแปลงกายภาพอาคารมากเกินไปจนสูญ

เสียภาพรวมโครงการ ได้แก่ (5) โรงแรม Way La 

hostel ถนนสามเสน (6) ร้าน Dragon Eyes ถนน

สามเสน (7) ตึกแถวริมถนนตะนาว ช่วงที่ 1

ร้าน Dialogue Coffee and Gallery ถนนพระสุเมรุ 

(9) โรงแรม Old capital bike inn ซึ่งกรณีศึกษา

ดังกล่าวมีผู้ดำาเนินการที่ขาดการทำาความเข้าใจ

คุณค่าและและดำาเนินการโดยไม่ได้ศึกษาวิธีการ

รักษาที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่ดำาเนินการเหล่านี้มีทั้ง

เจ้าของที่ดินและผู้เช่าปะปนกัน (ดังตารางที่ 1) 

แสดงถึงคุณภาพงานอนุรักษ์ที่ไม่ได้มีผลมากจาก

ลักษณะการถือครองของผู้ดำาเนินการ

4.4 ข้อเสนอแนะ

 ภาคเอกชนที่ครอบครองตึกแถวเก่าใน

พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ ต่อเน่ืองฝ่ัง

ตะวันออกสามารถดำาเนินการอนุรักษ์ได้อย่างมี

คุณภาพ ดูจากกรณีศึกษาที่ดำาเนินการแล้วและ

มีผลกายภาพอาคารที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน แต่การอนุรักษ์ยังไม่ประสบความสำาเร็จ

ในภาพรวม เป็น เพราะยั ง ไม่ มี ก รอบของ

กระบวนการอนุรักษ์ตามกฏหมาย ภาครัฐจึงควร

ใช้มาตรการในการกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน

เพื่อให้เอกชนอ่ืนที่ครอบครองตึกแถวเก่าได้

ดำาเนินการอย่างถูกต้อง

รายการอ้างอิง

กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำานัก
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บทคัดย่อ

 ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่ประกาศตามระเบียบคณะรัฐมนตรีให้เป็น “เขตพื้นที่เมืองเก่า” เมื่อ

วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการในการปกป้องและอนุรักษ์อย่างเพียงพอ 

ทำาให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ด้านหน้าของตึกแถวส่วนใหญ่ที่อยู่ในการครอบครองของ

เอกชนจึงมีความจำาเป็นต้องศึกษาสาเหตุปัจจัยและความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าตึกแถว

ในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถวดังกล่าว เพ่ือนำามาเสนอให้เป็นมาตรการของภาครัฐในการ

อนุรักษ์อาคารตึกแถวของเอกชนต่อไป โดยศึกษาทางกายภาพและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของ

ผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าตึกแถวในเขตเมืองเก่า จำานวน 217 ราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำานวน 5 

ราย จากการวิจัยพบว่า ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยขาดความตระหนักด้านความแท้ของอาคาร คือ ด้านการ

ออกแบบ ด้านวัสดุและด้านช่างฝีมือ ขาดแนวทางการปรับปรุงอาคารตึกแถวจากภาครัฐ ขาดแรงจูงใน

ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ด้านขั้นตอนการซ่อมอาคารอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามกระ

บวนการ ดังนั้นแนวทางการอนุรักษ์ตึกแถวของเอกชนจะต้องมี 1. การควบคุมด้านกายภาพ โดยการ

ออกกฎหมายให้มีการคำานึงถึงความแท้ของอาคาร 2. ด้านการบริหารจัดการ โดยการจัดหามาตรการ

แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย  การให้รางวัลแก่ผู้ท่ีอนุรักษ์อาคารและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

คำาสำาคัญ:  รูปลักษณ์ด้านหน้าอาคารตึกแถว  อนุรักษ์อาคารตึกแถว  แรงจูงใจของเอกชน

Abstract

 The old commercial quarter in Phuket has been proclaimed by the Cabinet as an “old 

town” since April 11, 2017, but there are no adequate and practical measures to protect and 

conserve the area and historical became problematic. There is a poor facade treatment of 

old historic shophouse which is possessed by private ownership. Thus, there is a necessary 

to study the causes, factors, and requirements of shopkeepers and shop owners, in order to 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

49

put accommodation for preserving privately owned shophouse to the government on imposing 

measures for preservation. The physical survey and questionnaire were conducted to 217 

shophouse and 5 government officials were interviewed. The research indicates that shopkeepers 

and shop owner lack awareness toward authenticity in design, material, and workmanship, no 

appropriate shophouse guidelines from government, no provision of financial incentives, and 

government officials concerned lacked the knowledge of the conservation building improvement 

process. Therefore, the approach to preservation are 2 ways to conserve private shophouse, 

1) Physical control by the law to restrict the design of shophouse facade and 2) Conservation 

management regulation for private shophouse should provide economic incentives, awarded to 

those who preserve buildings and promote cultural tourism, and organize the training of officials 

related to the application for building construction modifications.

Keywords:  Shophouse Façade, Shophouse Conservation, Incentives for Private Ownership

 

1. บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ภูเก็ตเป็นหน่ึงในเมืองเก่าที่ประกาศตาม

ระเบียบคณะรัฐมนตรีให้เป็น “เขตพื้นที่เมืองเก่า” 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 (สำานักงานจัดการ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2560) แต่ยัง

ไม่มีมาตรการในการปกป้องและอนุรักษ์อย่าง

เพียงพอ จึงเกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงของตึกแถว

ที่อยู่ในการครอบครองของเอกชน เนื่องจากการ

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว คนภายนอก

สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจเพื่อแสวงผลกำาไรเพราะ

เห็นถึงศักยภาพท่ีเป็นจุดขายในความเป็นเมืองเก่า

เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

เกิดช่องทางการหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

(Economic gain) การหาธุรกิจใหม่เข้ามาทดแทน

การค้าขายแบบด้ังเดิมเพ่ือให้เศรษฐกิจของเมือง

เกิดการขับเคลื่อน ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการ 

ใช้สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่นับร้อยปีเป็นสินค้า

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดเป็นค่านิยมในการ

ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในทางธุรกิจสมัยใหม่ ส่ง

ผลกระทบต่อ “ตึกแถว” ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

โดย “ตึกแถว” เหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยน ดัดแปลงรูป

ด้านหน้าอาคาร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่

ใช้สอยภายใน การนำาเอาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

เข้าไปแทนที่รูปแบบดั้งเดิมโดยไม่เคารพต่อ

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรม 

เป็นการทำาลายภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

อาคารที่สืบทอดเรื่องราวจากอดีต อาจเนื่องด้วย

ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านที่มาของรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง ขาดการจัดการ

องค์ความรู้เก่ียวกับความสำาคัญขององค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรม ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของรูปด้านหน้าอาคารตึกแถว อีกท้ังไม่มีมาตรการ

อนุรักษ์ตึกแถวสำาหรับภาคเอกชน จึงมีความ

จำาเป็นต้องศึกษาสาเหตุปัจจัยและความต้องการ

ของผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าตึกแถว เพื่อนำามาเสนอ

เป็นมาตรการของภาครัฐในการอนุรักษ์อาคาร

ตึกแถวของเอกชนต่อไป
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1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงรูปด้านหน้าอาคารตึกแถว

 2) ศึ กษาแนวทางการบริหารจัดการ

ตึกแถวและมาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์

ในการอนุรักษ์ตึกแถวของเอกชน

1.3  ขอบเขตการวิจัย

 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ทำาการศึกษา

พื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า อำาเภอเมืองภูเก็ต 

โดยทำาการสำารวจตึกแถวบนถนนถลางและถนน

เยาวราช (รูปที่ 1)

รูปที่ 1  แสดงขอบเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ต

และอาคารตึกแถวที่ทำาการศึกษา

 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาลักษณะทาง

กายภาพด้านหน้าของสถาปัตยกรรมตึกแถวใน

ชุมชนเมืองเก่า องค์ประกอบด้านหน้าอาคารที่

มีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของย่าน ประกอบ

ด้วย สัดส่วนของรูปด้านหน้าอาคาร หลังคาและ

วัสดุมุงหลังคา ชายคา ช่องแสง หน้าต่าง กรอบ

หน้าต่าง ช่องลมประตู ประตู และรายละเอียด

ตกแต่งอาคาร ลวดลายปูนปั้น ลวดลายบัวคาน

และประตู และหง่อคากี่

1.4  วิธีการวิจัย

 1) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบอาคารตึกแถวเก่า

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยศึกษาจากบทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย

และทฤษฏี

 2) สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม กำาหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3) ศึกษาการเป ล่ียนแปลงของสภาพ

อาคารในปัจจุบันและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

สภาพของอาคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจาก

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานอาคารตึกแถวเก็บ

รวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของรูปด้านหน้าอาคารตึกแถว วิเคราะห์

รูปแบบลักษณะรูปด้านของตึกแถวที่เหมาะสม 

 4) นำาเสนอแนวทางการอนุรักษ์ตึกแถว

ของเอกชนในพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ต

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เกณฑ์การประเมินคุณค่าของมรดกทาง

 วัฒนธรรม

 การประเ มินคุณค่าความสำา คัญด้าน

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (Historical 

and cultural significance) เป็นการศึกษาทาง

ด้านเอกสาร (archival study) ครอบคลุมที่มา

ของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้จากทั้งแผนที่เก่า 

เอกสารเก่า ภาพถ่ายเก่า ประวัติศาสตร์บอก

เล่า แบบอาคารเก่า เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงใน

การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารที่ได้รับการ

อนุรักษ์ให้อาคารน้ันยังสามารถแสดงให้เห็นถึง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาได้

 การประเมินคุณค่าความสำาคัญด้านสถา-

ปัตยกรรม (Architectural significance) เป็นการ
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ศึกษาด้านกายภาพ (Physical study) จากการ

สำารวจสภาพโครงสร้างฐานราก สภาพภายนอก

ภายใน การปรับปรุงต่อเติม สภาพความเสียหาย 

ผัง รูปด้าน รูปตัด สภาพปัจจุบัน 

 การทดสอบความแท้ (Test of authenticity) 

เพื่อพิจารณาว่าอาคารนั้นหลงเหลือความแท้

จากรูปแบบดั้งเดิมอยู่มากน้อยเพียงใด โดยการ

พิจารณากายภาพใน 4 ประเด็น

 1. ด้านการออกแบบหรือรูปแบบที่ได้รับ

การออกแบบมาแล้ว (Design) 

 2. ด้านวัสดุ (Material) 

 3. ด้านช่างฝีมือ (Workmanship) 

 4. ด้านสภาพแวดล้อมหรือที่ตั้งโดยรอบ 

(Setting) 

2.2 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้าน

 กรรมสิทธิ์การถือครอง

 กรรมสิทธิ์การถือครองอาคารส่งผลต่อ

ลักษณะการบริหารจัดการอาคารที่แตกต่าง

กัน ในที่นี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบข้อแตกต่างเรื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์ที่อยู่ใน

การดูแลของภาครัฐและเอกชน (ตารางที่ 1) พบ

ว่าอาคารที่อยู่ในการครอบครองของเอกชนยัง

คงขาดการดูแลด้านงบประมาณการบำารุงรักษา

อาคาร วิธีการต่อรองกับผู้เช่าและการเจ้าของ

อาคารถูกรอนสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อแตกต่างด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการอาคารอนุรักษ์ที่อยู่ในการครอบครองของ
ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐ เอกชน

ประเภท อาคารสาธารณะ อาคารส่วนบุคคล

ระบบการจัดการ top-down bottom-up

การต่อรอง รัฐมีอำานาจในการต่อ

รองกับผู้เช่าอาคาร

หน่วยงานที่เข้ามาดูแล

ขาดทักษะการต่อรอง

กับผู้เช่า

การดูแลอาคาร สามารถทำาให้การ

ปรับปรุงอาคารนั้น

ได้รับความเห็น ชอบ

ด้วยกฎหมาย

ผู้เช่าหรือเข้าของ

อาคารขาดแรงจูงใจใน

การบำารุงรักษาอาคาร

งบประมาณ มีงบประมาณในการ

บำารุงรักษาอาคาร

ขาดงบประมาณในกา

บำารุงรักษาอาคาร

สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์ในทรัพย์เป็นของ

ภาครัฐ

เจ้าของอาคารเสียสิทธิ

หรือการรอนสิทธิ์ใน

ทรัพย์สิน

ลักษณะทาง

กายภาพของ

อาคาร

ลักษณะทางกายภาพ

ของอาคารได้รับการ

อนุรักษ์และอยู่ภาย

ได้การควบคุมอย่าง

ดี แต่สถานภาพความ

เป็นชุมชนของพื้นที่

สูญหายไป

ลักษณะทางกายภาพ

ของอาคารมีความ

เสื่อมโทรม แต่ยังคง

รักษาสถานภาพของ

ความเป็นชุมชน

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจาก The Journal of the Siam Society, 

2012; ต่อสิต 2553 โดยผู้วิจัย, 2560

2.3 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแรง

 จูงใจในการอนุรักษ์อาคารเก่า

 การสร้างแรงจูงใจเป็นมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์จากภาครัฐให้กับเอกชน อาจช่วย

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

อาคารเก่ามากข้ึน โดยหลักการมีมาตรการแรงจูงใจ

มีผู้อธิบายไว้ว่า “หากท่านดูแลทรัพย์สินที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม รัฐจะช่วยสนับสนุนเงินทุน

ทางสังคมให้ท่าน” (Morris 1992, p. 3 อ้างใน

ยงธนิศร์ 2557) โดยแรงจูงใจที่รัฐให้แก่เอกชน

แบ่งเป็น 2 ประเภท 
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 2.3.1 แรงจูงใจทางตรง (Direct incentive) 

การที่รัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่

เอกชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

 2.3.2 แรงจูงใจทางอ้อม (Indirect incentive) 

ภาครัฐใช้มาตรการด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

2.4 ปรากฏการณ์เจนตริฟิเคชัน 

 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการฟ้ืนฟู

เมือง คือ การมีกลุ่มผู้เข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งเป็นระดับ

ชนชั้นกลางขึ้นไป ทำาให้มูลค่าของที่ดินและ

ค่าเช่าสูงขึ้น กายภาพของอาคารถูกพัฒนาเพื่อ

ประกอบธุรกิจ ร้านค้าท้องถิ่นถูกแรงกดดันให้

ออกไป เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นแต่สูญเสีย

ความใกล้ชิดของคนในย่าน รวมทั้งสูญเสียความ

แท้ของมรดกวัฒนธรรมจากการปรับการใช้สอย

อาคารอย่างขาดหลักเกณฑ์และการคำานึงถึง

ภาพรวมของย่านชุมชน (จาตุรงค์, 2546)

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการรวบรวมข้อมูลและ

สำารวจทางกายภาพเกี่ยวกับพื้นที่และรูปแบบ

อาคารตึกแถว ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้

งานอาคารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้ามา

มีส่วนร่วมของภาครัฐในการปรับเปลี่ยนฟื้นฟู

อาคาร ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเพื่อให้ตอบสนอง

การใช้งาน รวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

เขตอนุรักษ์เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต โดยสัมภาษณ์

ผู้อาศัยและผู้เช่า 143 ราย จากจำานวนทั้งสิ้น 

217 ราย และส่วนราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารตึกแถว จำานวน 

5 ราย

 ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากบทความวิชาการ 

วารสาร งานวิจัย รายงานของส่วนราชการ และ

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

3.2 การวิเคราะห์ผลและนำาเสนอ

 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียน

แปลงรูปด้านหน้าอาคาร จากการตอบสอบถาม

และวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ นำาเสนอ

เป็นตารางและการพรรณนา 

 2. การเปล่ียนแปลงรูปแบบด้านหน้าอาคาร

นำาเสนอโดยภาพจากการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

 3. วิเคราะห์การบริหารจัดการตึกแถวและ

มาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการ

อนุรักษ์ตึกแถวของเอกชน นำาเสนอเชิงพรรณนา

4. ผลการวิจัย

 4.1 จากผลสำารวจพบว่า สถานการณ์ถือครอง

อาคารตึกแถวในพื้นที่เมืองเก่า สัดส่วนของ

เจ้าของอาคารต่อผู้เช่ามีอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง 

(50.1 และ 44.8 ตามลำาดับ) และระยะเวลาการใช้

งานอาคารร้อยละ 32.2 อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี 

แสดงถึงการย้ายออกของคนท้องถิ่นดั้งเดิมและ

ถูกแทนท่ีด้วยคนรุ่นใหม่ท่ีเข้ามาใช้อาคารเกิด

เจนตริฟิเคชัน อีกทั้งเมืองเก่าภูเก็ตยังเป็นย่านที่

มีรายได้ต่อเดือนของกิจการสูง พื้นที่ชั้น 1 ของ

อาคารถูกใช้ในการประกอบธุรกิจมากกว่าร้อยละ 

60 บ่งชี้ถึงสภาพของเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดีมี

การหมุนเวียนของเงินจากการท่องเที่ยวภายใน

พื้นที่และยังบ่งช้ีถึงการปรับเปลี่ยนด้านหน้า

อาคารเพื่อให้สอดคล้องกับกิจการ และการใช้

ประสิทธิภาพของอาคารนั้นอาจยังใช้ได้ไม่เต็มท่ี

จากการสำารวจ พบว่า ชั้น 2 ของอาคารถูกปล่อย

ว่างถึง 23% หากชั้น 2 ของอาคารมีการใช้งาน

เป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่อีกอาจส่งผลต่อรูป

ด้านหน้าอาคาร จากความคิดเห็นในการเลือก
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ทางเลือกการปรับปรุงอาคาร พบว่า เจ้าของ

อาคารยังคงให้ความสำาคัญและใช้รูปแบบด้ังเดิม

ร้อยละ 61.3 แต่ผู้เช่าร้อยละ 48.5 เลือกรักษา

เฉพาะองค์ประกอบบางส่วนของด้านหน้า

อาคาร แสดงถึงความเสี่ยงที่องค์ประกอบสำาคัญ

จะถูกลดทอนรายละเอียดหายไปจากรูปด้าน

หน้าอาคารและลดคุณค่าของสถาปัตยกรรม

4.2 ความคิดเห็นด้านการปรับปรุงอาคาร

 ตึกแถวของเอกชน 

 รูปด้านหน้าอาคารในปัจจุบันได้ถูกปรับ

เปลี่ยนจากรูปแบบดั้ งเดิมให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการใช้งานและมีแนวโน้มที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น (รูปที่ 2) ปัจจัยที่ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ลักษณะ/ประเภทของ

กิจการที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม ข้อจำากัด

ด้านช่างฝีมือและวัสดุ การไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน

ที่ครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบด้านหน้าอาคาร

เจ้าของอาคารไม่ทราบถึงข้ันตอนในการปรับปรุง

หรือซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์การถือครองอาคาร สถานะการถือ

ครองอาคาร ระยะเวลาที่ใช้งานตึกแถวและทุน

ในการประกอบกิจการ  ทำาให้เกิดการสูญเสีย

ความแท้ในด้านของการออกแบบและวัสดุนำาไป

สู่การวิเคราะห์การควบคุมกายภาพ

ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 2  (1) เปรียบเทียบรูปด้านหน้าอาคารปัจจุบัน กับ 
(2) การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อพิจารณาจากความ
คิดเห็นของผู้เช่าและผู้อยู่อาศัย 

4.3 สภาพการณ์ท่ีสะท้อนถึงปัญหาการอนุรักษ์

 ในปัจจุบัน 

 จากกระแสการอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ตที่มี

มาระยะเวลาหน่ึงยังคงสะท้อนปัญหาการอนุรักษ์

ในหัวข้อดังนี้ 1. ข้อบกพร่องของการกำากับดูแล

ในเรื่องของระยะเวลาการดำาเนินการหรือการขอ

อนุญาตดำาเนินการจากภาครัฐนั้นใช้เวลานาน

กว่าที่ควรจะเป็น 2. ไม่มีการควบคุมความหลาก

หลาย โดยจะพิจารณาในสองแง่มุมคือความ

หลากหลายของผู้อาศัยหรือผู้เช่า และความ

หลากหลายของการใช้งานตึกแถว ส่งผลให้รูปแบบ

ด้านหน้าอาคารตึกแถวมีความหลากหลายตาม

ไปดว้ย  3. ขาดการใหค้ำาปรกึษาและการมีส่วนรว่ม

ของชุมขน ผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือกับทางภาครัฐแต่เป็นเพราะการ

ดำาเนินงานที่ล่าช้าและไม่ทำาตามข้อตกลงที่ให้

กับผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าจึงทำาให้เมื่อภาครัฐขอ

ความร่วมมือ ประชาชนจึงไม่ให้ความสำาคัญและ

ขาดความเชื่อมั่นในการทำางาน 4. ข้อบกพร่อง

ทางวิชาชีพในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงดูแลมรดก

วัฒนธรรมยังขาดความเข้าใจถึงขั้นตอนและ

รูปแบบการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามกระบวนการ  

5.การหารายได้จากการท่องเที่ยวนำาไปสู่การ

อนุรักษ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่สมดุล

ระหว่างการแทรกแซงของภาครัฐในการพัฒนา

พื้นที่เขตอนุรักษ์เพ่ือใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว

มากกว่าการให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์

เพื่อรักษาประวัติศาสตร์

4.4 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการอาคาร

 ตึกแถวเก่าของเอกชนในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์

 เมืองเก่าภูเก็ต 



แนวทางการอนุรักษ์ตึกแถวสำาหรับเอกชนในพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ต
กรณีศึกษา ตึกแถวบนถนนถลางและถนนเยาวราช
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 1)การออกกฎหมายควบคุมกายภาพ 

(Design Guideline) ให้มีการคำานึงถึงความแท้

ของอาคารทั้งในด้านของรูปแบบ วัสดุ และ

ช่างฝีมือ

ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 3 เสนอแนวคิดการควบคุมกายภาพจากจุดร่วม
ของการอนุรักษ์และเศรษฐกิจการค้า

 2) ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์อาคาร

ตึกแถวของเอกชน โดย 2.1 การจัดหามาตรการ

ด้านแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย จาก

การศึกษาพบว่ามาตรการท่ีเอกชนเห็นด้วยมาก

ที่สุด 3 อับดับ คือ 1) การได้ทุนสมทบจากรัฐ

ตามเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม 2) เสียค่าใช้จ่ายใน

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในอัตราที่ต่ำาหรือไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายเลย 3) การให้กู้พิเศษสำาหรับการซ่อม

แซมปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์อาคาร แรงจูงใจ

ด้านอื่นๆ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่อนุรักษ์อาคาร 

2.2 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขอ

อนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
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