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บทคัดยอ
ความสําคัญของการวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติวิชาชีพและงานออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และองคกร
ทางวิชาชีพ เพื่อนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธการพัฒนาทางวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองตอไป วิธีการวิจัยเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการคนควาเอกสาร การสํารวจและการตอบ
แบบสอบถามและสัมภาษณบุคคล ผลจากการศึกษาสรุปไดวา
1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาโท โดย
สาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด คือ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานตําแหนงหนาที่ที่
รับผิดชอบเปน สถาปนิก รองลงมาเปน นักผังเมือง ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
2.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ งานออกแบบชุมชนเมือง ประเภทงานอาณาเขต/พื้นที่
ไดแก โครงการฟนฟูชุมชนเมือง และประเภทงานออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ไดแก พื้นที่วางสาธารณะและระบบ
สัญจรทางเทา ในดานขั้นตอนการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางาน ดานการวิเคราะหขอมูล เชน การ
วิเคราะหที่ตั้งโครงการ เก็บรวบรวมขอมูล เชน สํารวจภาคสนามและงานดานเอกสาร
3.ในเรื่องแนวคิดทัศนคติในการทํางานดานความรูความสามารถ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีโอกาสใช
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน และสามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับการทํางานดานผัง
เมือง รวมถึงไดมีสวนรวมในการวางแผน เตรียมงาน รับผิดชอบงาน และมีสวนรวมในการแกปญหางาน
4.ในเรื่ องปญ หาอุป สรรคและขอ เสนอแนะ ไดแ ก ประชาชนยังไมเข า ใจและเห็น ความสํ า คัญ ของการ
ออกแบบชุมชนเมือง สวนปญหาและอุปสรรคในดานวิชาชีพ ไดแก การขาดความชัดเจนของการปฏิบัติงาน เชน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานขั้นตอนการทํางาน คาบริการวิชาชีพ ทฤษฎีและเนื้อหาความรูในเชิงวิชาการ
การวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อตองการศึกษาขอมูล สรางความเขาใจการปฏิบัติวิชาชีพโดยจะนําเสนอถึง
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง บทบาท และการทํางานดานวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองของนักออกแบบชุมชนเมือง
ของประเทศไทยในปจจุบัน ทราบแนวทางการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองความมีศักยภาพขององคกร
วิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคลองและตรงตามความตองการของสังคมไทย
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Abstract
The primary purpose of this study was aimed to examine the role and function of urban designers
in Thailand, and to explore nature of professional practices in urban design. The result are expected to be
useful guidelines for concerned institutes; government and private educational institute and related
professional associations for further improvement on professional and strategic planning in urban design.
Methodologically, data was derived from literature review, survey, questionnaires, and interview method.
The results have shown that
1.Most respondents were male, aged between 26-30 years old, graduating the Master Degree in
Urban Design, Silapakorn University. Majorities are now architectures and have working for government
agencies.
2.In respect of professional practices, most respondents have experienced urban/regional design
such as community rehabilitation project, and infrastructural design such as public space and pedestrian
traffic system. Regarding to performance procedures, most respondents are responsible for performing
analysis of project location while data collection involved field survey and documentation.
3.Most respondents were of the opinion toward competency. Majority has been exposed of the
opportunity to exercise the creative thinking onto work and applied knowledge learnt to realistic work,
including having engaged in planning, preparation and problems-solving process.
4.Some problems were identified. People have fallen short of comprehensive understanding and
still have not recognized the magnitude of the urban design. The problems and obstacles relevant to
profession identified included the professional uncertainty, for examples, professional license, performance
procedure standard, professional fees, theory and technical syllabus.
Key words: Role, Work, Urban Designer

บทนํา
ชุมชนเมืองเปนสถานที่อยูอาศัยของมนุษยในการตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน เปนเวลาชานานนับศตวรรษ เริ่ม
จากการที่มนุษยรูจักการทําเกษตรกรรมการประดิษฐสิ่งของเครื่องใช จนเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดสะทอน
ออกมาในรูปแบบของสังคมเมือง และรูปแบบทางกายภาพของเมืองในแตละสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน รูปแบบทาง
กายภาพของเมืองนั้นคือผลการตัดสินใจของคนจํานวนมาก เกิดจากความพึงพอใจในรูปแบบที่สืบทอดตอ ๆ กันมา
แตละยุคแตละสมัย
การออกแบบชุมชนเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองเริ่มขึ้นครั้งแรกในยุคกรีก เมื่อประมาณ
500 ปกอนคริสตกาล โดย พลาโตและอริสโตเติล นักปราชญชาวกรีก คือ ผูวางรากฐานการออกแบบเมืองที่ยึดมั่น
ในเรื่องสุขภาพและความสะดวกสบายของประชาชน สืบเนื่องจนถึงอาณาจักรโรมันจนถึงในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ในฝรั่งเศส สมัยนโบเลียนที่ 3 ซึ่งขึ้นสืบทอดอํานาจ ไดให บาฮอง ออสมัน (Baron Georges Eugene
Houseman) เปนผูรับผิดชอบการตัดถนนใหมของกรุงปารีสในป ค.ศ.1853 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปราบจลาจล และ
เพื่อเชื่อมจุดยุทธศาสตรและสถานที่สําคัญตาง ๆ และเมื่อประเทศฝรั่งเศสไดเปนเจาภาพจัดแสดงสินคาโลกป ค.ศ.
1878 คนทั่วโลกก็ไดมีโอกาสชื่นชมโฉมใหมของกรุงปารีส ทําให บาฮองฮอสมัน และศิลปะการออกแบบเมือง
สมัยใหมในยุโรปและทวีปอื่น ๆ มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ศิลปะการออกแบบเมือง จึงเปนที่นิยมโดยเฉพาะวงการ
วิชาชีพสถาปตยกรรม การผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม และศิลปนการออกแบบสาขาอื่น ๆ ตางใฝฝนเดินทางไป
ศึกษาที่ สถาบันโบซา ณ กรุงปารีส ในชวงตอมาวงการผังเมืองซึ่งเนนการออกแบบและวางผังดานกายภาพภายใต
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การชี้ นํ า ของสถาปนิ ก ภู มิ ส ถาปนิ ก และนั ก ออกแบบ ตั้ ง แต ป ลายคริ ส ศตวรรษที่ 19 ได ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นแนว
กลายเปนการวางผังเมืองในแนวสังคมศาสตรและลดบทบาทของงานออกแบบสรางสรรค โดยสิ้นเชิง จนกระทั่งเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงแล วประมาณ 10 ป จึงเริ่มมีการรื้อฟน เรื่องสุน ทรียภาพในเมืองขึ้นใหมโดยแยก
ออกเปนวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “การออกแบบชุมชนเมือง” (กําธร กุลชล, 2545)
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง เปนวิชาชีพสาขาใหมที่เพิ่งไดรับการยอมรับและเห็นถึงความสําคัญที่
แสดงลักษณะพิเศษแตกตางจากวิชาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะสถาปตยกรรมและการวางผังเมือง คําวา การออกแบบ
ชุมชนเมือง (Urban Design) และนักออกแบบชุมชนเมือง (Urban Designer) เริ่มรูจักแพรหลายครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) เปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท
ทางการออกแบบเมือง (Civic Design Program) ในป ค.ศ.1954 และตอมามหาวิทยาลัยฮาวารด (Harvard
University) เปดสอนหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Program) ในป ค.ศ.1960 จากอดีตถึง
ปจจุบันเปนระยะเวลารวมประมาณ 56 ป ที่วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับไปทั่ว
โลก (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2541) โดยไดรับการพัฒนาองคความรู แนวคิดทฤษฎีในการออกแบบชุมชนเมืองที่ยังคง
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเรื่อยมา
ในป พ.ศ.2517 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
ชุ ม ชนเมื อ ง ในการเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาโทเป น แห ง แรกของประเทศไทย ต อ มาพ.ศ. 2539 คณะ
สถาป ต ยกรรมศาสตร ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได เ ป ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปตยกรรมเมืองและชุมชนและตามดวยมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชนตามลําดับ มีผูที่สนใจเขามาตอยอดความรูจากระดับปริญญาตรีทางดานสถาปตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ เปนจํานวนมาก จนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการออกแบบชุมชนเมืองออกมา
อยางมากมาย ในระยะเวลา 34 ปของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทสาขาการออกแบบชุมชนเมือ งใน
ประเทศไทยที่ผานมา เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษา เปนผูประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง มักจะทํางาน
ทางดานผังเมืองโดยสวนใหญ ทั้งที่เนื้อหาการทํางานนั้นมีความแตกตางกัน เพียงแตเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน
เทานั้น ทําใหความรูความสามารถและประสบการณการนําองคความรูมาใชในการแกปญหา ไมสามารถนําไปใชได
อยางเต็มที่ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนพยายามแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางนักผังเมือง สถาปนิกและนัก
ออกแบบชุมชนเมืองออกจากกัน แตในประเทศไทยความเขาใจในเรื่องออกแบบชุมชนเมืองยังมีนอยจึงทําใหไมเปน
ที่ตองการมากนัก ในชวงแรกนักออกแบบชุมชนเมืองจึงทําหนาที่นักผังเมืองไปโดยปริยายหรือบางครั้งก็กลับไปทํา
อาชีพสถาปนิกเชนเดิม หลักสูตรการสอนสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยในปจจุบันนั้น มีทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เปาหมายของการศึกษา คือ ตองการผลิตนักออกแบบชุนชนเมืองที่มีความ
ถนัดในวิชาชีพเฉพาะดานเพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมของเมือง
ปจจุบัน ทามกลางสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยหลาย ๆ อยาง
และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ปรากฏการณ ส ภาวะโลกร อ น รวมถึ ง กระแสการประหยั ด พลั ง งาน การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูและยั่งยืนนับวันจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น การออกแบบ
ชุมชนเมืองซึ่งเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงในการสรางสรรคสภาพแวดลอมเมือง ตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
มุมมองโดยใหความสําคัญปจจัยเหลานี้ ในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบชุมชนเมืองจะตองเกี่ยวของโดยตรงกับ
ประชาชนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาเงื่อนไขในการทํางานในวิชาชีพมากขึ้น แตก็ยังไมมีการวาง
กรอบการทํ างานของวิชาชี พที่เปนระบบสมบูรณ กระทั่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 สภาสถาปนิกไดมีการ
ประกาศกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้
ไดกําหนดคํานิยามของวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ขอบเขตงานสถาปตยกรรมผังเมืองและลักษณะงานใน
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ซึ่งมีผลบังคับใชกับผูที่จะประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองที่เกี่ยวกับการวางผัง
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สําหรับพื้นที่ (สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย, 2549) สภาสถาปนิกไดจัดทํามาตรฐานการประกอบวิชาชีพขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพและยังอยูระหวางการพัฒนาใหมีความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ
จากการศึกษาจากคูมือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 ในบทที่ 3 เรื่อง
มาตรฐานการผังเมือง เกี่ยวกับการจัดทําแผนทางกายภาพ ซึ่งไดวางมาตรฐานดานบุคลากรจัดทําผังเมือง ตาม
คุณวุฒิในระดับปริญญาโทที่เลื่อมกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางสถาปตยกรรม ในระดับที่มีบทบาทเทาเทียมกัน
และใชชื่อเรียกวา นักผังเมือง โดยกําหนดใหสามารถวางมาตรฐานในการจัดทําผังเมืองเฉพาะ ในระดับ เทศบาล
ขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็ ก ซึ่ ง คู มื อ เล ม นี้ ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น มาตรฐานคู มื อ ของ
หน ว ยงานการปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการทํ า งานด า นผั ง เมื อ งของท อ งถิ่ น
เพราะฉะนั้นการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก
ในขณะนี้
ในการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จึงได
กําหนดวิธีการที่ใชในการศึกษาโดยเริ่มตนดวยการทําความเขาใจความหมายของการออกแบบชุมชนเมืองที่เปน
ลักษณะสากล โดยศึกษาจากประเทศที่มีความเจริญทางดานสถาปตยกรรมและการวางผังเมือง การศึกษาผูวิจัยได
ยึดกรอบแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองของศาสตราจารย จอนแลง (Jon Lang) เปนแนวทางหลักเพื่อใชในการ
วิจัยรวมถึงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549
ในการวิจัยครั้งนี้จึงทําการศึกษามาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง เปนกรอบ
แนวคิดที่ใชในการวิจัย ใน 3 ดาน คือ ดานคุณวุฒิ / ความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพและดานขอบเขต ชนิดงาน
ประเภทและขนาด
ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใหบรรลุเปาหมาย ผูวิจัยในฐานะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการทํางาน
ของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนของการประกอบวิชาชีพ
ในปจจุบันของนักออกแบบชุมชนเมืองที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและผูที่ทํางานดานการ
ออกแบบชุมชนเมือง เพื่อเปนประโยชนตอองคกรวิชาชีพ เชน สภาสถาปนิก ในการปรับปรุงพัฒ นาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคต อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองตอไปในระดับสากล

วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษารูปแบบแนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยและตางประเทศ
2.เพื่อศึกษาลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองและการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศ
ไทยกับตางประเทศ
3.เพื่อสํารวจบทบาทและการทํางานรวมถึงความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ดานการออกแบบชุมชน
เมืองที่ทํางานในประเทศไทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
-ทราบแนวทางการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ความมีศักยภาพขององคกรวิชาชีพและการ
พัฒนาวิชาชีพ
-ทราบปญหา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา สาขาการออกแบบชุมชนเมืองและ
ภายหลังการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
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-ทราบแนวทางรูปแบบการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองที่สอดคลองและตรงตามความตองการ
ของสังคมไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
-ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นักปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยและกําลังปฏิบัติ
วิชาชีพอยูในปจจุบัน ซึ่งกําลังปฏิบัติวิชาชีพอยูในปจจุบันในระหวางการทําวิจัย ป พ.ศ.2551-2552
-กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได
แบงออกเปน 3 กลุมตัวอยาง คือ 1.กลุมการทํางานในภาคธุรกิจเอกชน 2.กลุมการทํางานในภาครัฐ 3.กลุมการ
ทํางานในภาคการศึกษาและองคกรวิชาชีพ โดยเลือกสถานที่ทํางานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยไดใชเกณฑการวิจัยการกําหนดกลุมตัวอยาง ตามตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เมื่อคา
คลาดเคลื่อนเปนรอยละ 10 หรือ 10% และสัดสวนประชากรเทากับ 0.5 ซึ่งจากจํานวนประชากร 500 คน จะได
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 83 คน

ขอบเขตดานเนื้อหา
โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตโดยมีเนื้อหาดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดของวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง โดยกําหนดแนวทางการศึกษาไดใชการวิเคราะห
เปรียบเที ยบ โดยเลือกทําการศึกษาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ โดยพิจารณาจากความมี
ศักยภาพขององคกรวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งประกอบดวย 3 สวนหลักดังนี้
- รูปแบบแนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศและประเทศไทย ในปจจุบัน
- ลักษณะงานออกแบบชุมชนเมือง ในตางประเทศ และในประเทศไทย
- การปฏิบัติวิชาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ และในประเทศไทย
2. ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองที่สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองหรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงดานการ
ออกแบบชุมชนเมือง โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การสํารวจโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก
3. การวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม อันไดแก
- ขอมูลสวนตัว
- ขอมูลการปฏิบัติงานดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
- ขอมูลทางดานความคิดเห็นดานการทํางาน
- ปญหา แนวทางและขอเสนอแนะตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
4. สรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผลเกี่ยวกับสภาพการทํางานในปจจุบัน ปญหาที่อาจเกิดขึ้น แนวทาง
และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยในอนาคต

ขอบเขตดานพื้นที่
ในการวิจัย บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ครั้งนี้ไดทําการศึกษาจาก
ผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองหรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงดานการออกแบบชุมชนเมือง จาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งยังปฏิบัติวิชาชีพอยูในปจจุบันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มี 2 วิธี คือ วิธีการสงแบบสอบถามแบบกรอกเองและวิธีการสัมภาษณ
-แบบสอบถาม ใชเปนการสํารวจทางไปรษณีย (Mailing survey) ไปยังกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายของ
กลุมที่ไดกําหนดไว
-การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมือง เปนแบบ
สัมภาษณเชิงลึกซึ่งระบุไวในคําถามของการสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบในมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ
โครงรางคําถามในแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยแตละแบบ
แบงเปน 4 ตอนและ 2 ตอน คือ

แบบสอบถามทั่วไป (Quotation)
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองและขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ตางๆ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการทํางานการออกแบบชุมชนเมืองและความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 4 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบ
ปลายเปด (Open-Ended)

แบบสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)
ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงองคกรทางวิชาชีพ

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
-ออกหนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม โดยการขอความอนุ เ คราะห ง านทะเบี ย นใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ และองคกรวิชาชีพ เพื่อขอรายชื่อ และที่อยูของผูที่สําเร็จการศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยางดังที่ได
กําหนดไว โดยการสงแบบสอบถามและการตอบกลับของแบบสอบถาม ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามใน
พื้นที่ศึกษา
-การสัม ภาษณ หลังจากที่ผูวิจัย ไดสงแบบสอบถามแลว เพื่อ ใหค รบตามกระบวนการผูวิจัย จึ งใชก าร
สัมภาษณเชิงลึก ของผูที่ตองการทราบขอมูลในประเด็นที่ตองการคําตอบโดยใชพื้นฐานโครงรางคําถามตามที่ระบุไว
เบื้องตน
-การวิเคราะหขอมูลซึ่งไดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม โดยการนําผลการวิเคราะห
ทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มาทําการวิเคราะหโดยหาคาความถี่และรอยละ เพื่อใหอธิบายผลการสํารวจ
ที่ไดและการสรุปผลการวิจัย ถึงสภาพการณในปจจุบัน ปญหาและแนวทางแกไขในอนาคต รวมถึงการนําไปเปน
ขอมูลอางอิงผลการวิจัยหรือเปนแนวทางของการวิจัยขั้นตอไปได โดยแสดงรายละเอียดและบริบทอยางสมบูรณ
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-การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยการจับ
ประเด็นที่สําคัญและตีความ เพื่อสรุปเปนความคิดเห็นในเชิงลึก จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบชุมชนเมือง

สรุปและวิจารณผล
ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดเปน 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งทุกคนยังปฏิบัติวิชาชีพอยูในปจจุบันจํานวน 84 คน พบวาโดยสวน
ใหญเปน ชาย (63.1%) หญิง (36.9%) อยูในชวงอายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาโท
(73.0%) โดยสาขาวิชาที่จบการศึกษาคือ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร รองลงมา
(25.0%) เปนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดานตําแหนง
หนาที่ที่รับผิดชอบ เกือบครึ่ง (46.4%) เปนตําแหนง สถาปนิก รองลงมา (20.2%) เปนตําแหนง นักผังเมือง จาก
การวิ จั ย พบว า ผู ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทนั้ น จะมี พื้ น ฐานการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างด า น
สถาปตยกรรมมากอนแลวมาตอยอดทางดานการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา แตยังคง
ทํางานในตําแหนงสถาปนิกเชนเดิมหรือใชสองตําแหนงควบคูกัน
ในดานหนวยงานองคกรที่ทํางาน 48.8% จะอยูในภาครัฐ และ 47.6% จะเปนภาคธุรกิจเอกชน ในดาน
ขนาดขององคกร (55.0%) พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทํางานในองคกรจะเปนองคกรขนาดเล็ก
ที่มีบุคลากรทั้งหมดจํานวนไมเกิน 20 คน ซึ่งองคกรเหลานี้จะเปนภาคธุรกิจเอกชน รองลงมา (25.0%) จะเปน
องคกรที่มีบุคลากรที่มากกวา 60 คน สังเกตไดวา องคกรเหลานี้จะเปนหนวยงานภาครัฐในระดับกรม สํานัก หรือ
สถาบันตาง ๆ
สวนจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละองคกร (79.0%) จะมีจํานวนนักออกแบบชุมชนเมืองนอยกวา
5 คน รองลงมา (12.0%) มีจํานวนนักออกแบบชุมชนเมืองระหวาง 6-15 คน ดานประสบการณทํางาน ผูตอบ
แบบสอบถามกลุมใหญสุด (29.8%) มีประสบการณการทํางาน 2-5 ป รองลงมา (27.4%) มีประสบการณระหวาง 610 ป ซึ่งตรงกับการศึกษาในระดับปริญญาโทของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องคําที่ใชเรียกวิชาชีพมากกวาครึ่งของ
ผูตอบแบบสอบถาม (58.3%) อยากใหใชคําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” รองลงมา (20.2%) อยากใหใชคําวา
“สถาปตยกรรมผังเมือง” พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหใชชื่อเรียกวิชาชีพที่ตรงกับชื่อปริญญาในสาขา
ที่จบการศึกษามา

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางาน
1 ) ดานการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ผูตอบแบบสอบถามกลุมใหญที่สุด (48.4%) ไดปฏิบัติงานออกแบบชุมชนเมือง ในประเภทอาณาเขต/พื้นที่
(Precincts) รองลงมาเปนประเภทการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน (35.4%) และประเภทงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
(10.3%) ซึ่งในแตละประเภทของงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ตาม 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทเมืองใหม (New town) งานที่ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณ ไดแก เมืองใหมโดยรัฐ
(21.4%) ไดแก เมืองหลวงของประเทศ, เมืองบริวาร, เมืองภูมิภาค, เมืองที่เกิดขึ้นจากนโยบายวาระทางการเมือง,
เมืองที่เปนที่ตั้งทางการทหาร เปนตน รองลงมาคือ เมืองใหมตามคําสั่ง อื่น ๆ (8.3%) ไดแก เมืองตามพระราช
กฤษฎีกาหรือพระบรมราชโองการ, เมืองจําลองเพื่อการศึกษา, เมืองภาพยนตร สวนเมืองใหมแบบบริษัทเมือง
(7.1%) ไดแก เมืองนิคมอุตสาหกรรม, เมืองเหมืองแร เปนตน สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอไว คือ การทําโมเดลจําลองเมืองใหม และการออกแบบเมืองอนุรักษ
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1.2 ประเภทอาณาเขต/พื้นที่ (Precincts) โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ ไดแก
โครงการฟนฟูชุมชนเมืองมากที่สุด (60.7%) รองลงมาเปนโครงการบริเวณพื้นที่ริมน้ํา (54.8%) สวนโครงการ
ประเภทที่พักอาศัยรวม (51.2%) ซึ่งจะใกลเคียงกับโครงการประเภท พัฒนายานธุรกิจ-พาณิชยกรรม (50.0%) สวน
คําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ พื้นที่เมืองโบราณและเขตอนุรักษโบราณสถาน, หมูบาน
นักกีฬา, พื้นที่บริเวณชายหาดสถานที่ทองเที่ยว, สนามกีฬา และการออกแบบพื้นที่ชุมชน
1.3 ประเภทการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure design) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณ ไดแ ก ประเภทพื้นที่ว างสาธารณะ (65.5%) รองลงมาจะเปน การออกแบบระบบสัญจรทางเทา
(61.9%) และระบบถนน (54.8%)
1.4 ประเภทงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Miscellaneous) ประมาณ 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ประสบการณ ไดแก ประเภทงานปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนเมือง (66.7%) รองลงมาเปนงานประเภทศิลปะชุมชนเมือง
(9.5%) สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามไดปฏิบัติและมีประสบการณดานการทํางาน คือ ประเภทงานอาณาเขต/พื้นที่
ตัวอยางเชน โครงการฟนฟูชุมชนเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําและโครงการที่พักอาศัยรวม ซึ่งตรงกับการ
ทํางานจริงของนักออกแบบชุมชนเมือง
สว นในระดั บ ประเภทของงานผั ง เมื อง เกี่ ย วกั บการจัด ทํา แผนผั ง ระดับ ตา ง ๆ ผูต อบแบบสอบถามมี
ประสบการณดานการทํางาน ประเภทงานจัดสรรที่ดิน (40.5%) รองลงมาเปนงานผังเมืองรวมจังหวัด (39.3%) และ
งานจัดรูปที่ดิน (27.4%) สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ การจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชน, ผังบริเวณ, งานวางผังเมืองระดับสุขาภิบาล, แผนแมบท (พื้นที่สาธารณะ)
ในสวนงานบริการอื่น ๆ นักออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญ (40.5%) ทํางานประสานงานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ รองลงมา (22.6%) เปนงานควบคุมตรวจสอบและประเมินโครงการ เชน การตรวจสอบรายงานการศึกษา
สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ การจัดประชุมประชาชน, การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)
2 ) ดานขั้นตอนการทํางานกระบวนการวางผัง
เมื่อถามถึงตามขั้นตอนการทํางานกระบวนการวางผัง (Planning process) ซึ่งจะเกี่ยวของกับขั้นตอนการ
ทํางานของนักผังเมืองหรือนักวางผังชุมชนเมืองโดยสวนใหญ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดรับผิดชอบและปฏิบัติงานใน
ลักษณะนี้โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนน (Rating Scale) จากสเกล 0 ถึง 3 ตามลําดับดังนี้ 0 = ไม
เกี่ยวของ, 1 = นอย, 2 = มาก, 3 = มากที่สุด
ใน 3 ลําดับแรก คือ 1.การศึกษาสภาพทั่วไปของที่ตั้งโครงการและการสํารวจพื้นที่ เทากับ 2.31 รองลงมา
คือ การจัดทําขอเสนอโครงการ เทากับ 2.29 และการกําหนดโปรแกรมและวางผังออกแบบสรางทางเลือก เทากับ
2.26 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพภาคสนามและ
เปนผูกําหนดโปรแกรมในการวางผังออกแบบ รวมถึงเปนผูเสนอในสวนของขอกําหนดโครงการในระยะแรก
3 ) ดานขั้นตอนการทํางานกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
ใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนน (Rating Scale) จากสเกล 0 ถึง 3 ตามลําดับคือ 0 = ไมเกี่ยวของ, 1
= นอย, 2 = มาก, 3 = มากที่สุด
ตามขั้นตอนการทํางานกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Process) พบวาขั้นตอนการ
ทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางานโดยจัดอยูในเกณฑมาก ทั้งหมดใน 3 ลําดับ
แรก คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล (Inventory) ไดแก
การสํารวจภาคสนาม เทากับ 2.19 และงานดานเอกสาร เทากับ 2.15 รองลงมาคือ ขั้นตอนการวิเคราะห
ขอมูล (Analysis) ไดแกการวิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) เทากับ 2.27 สังเกตไดวา ในขั้นตอนแรกผูตอบ
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แบบสอบถามมีสว นในการปฏิบัติ ม ากที่สุดคือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเ คราะหขอมูล ส วนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญรองลงมา คือ ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย ความมุงหมาย วัตถุประสงค (Policy, Goal, Objective,
Target) และขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Proposal) และวางผังออกแบบ (Planning & Design) สวน
ขั้นตอนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ รอยละ 41.3 นักออกแบบชุมชนเมืองตอบวา ยังมี ไดแก 1. การมีสวนรวมของ
ประชาชน 2.โครงการนําผังไปสูการปฏิบัติ 3.ขั้นตอนการเสนอแนวทางชุมชนใหกับเมือง/ทองถิ่นและแผนพัฒนา
เมืองภายหลังการออกแบบเสร็จสิ้น 4.งบประมาณการเงินของโครงการ
4 ) ดานสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักออกแบบชุมชนเมืองมากที่สุดใน 3 ลําดับแรก คือ
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (85.7%) ซึ่งรวมถึง สาขาสถาปตยกรรมหลัก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง และสาขาภูมิ
สถาปตยกรรม รองลงมาคือ สาขาผังเมือง (82.1%) และสาขาดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ (76.2%) สวนสาขาวิชาชีพอื่น
ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ สาขาประวัติศาสตรโบราณคดี, สาขานิเทศศาสตร, สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ, สาขาสังคมสงเคราะห, สาขาการตลาด, สาขาประชาสัมพันธ, สาขาประชากรศาสตร และแลวแตกรณี
ของงานหรือเจาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5 ) ดานการดําเนินการของรายงานการศึกษาตั้งแตจัดทําขอเสนอโครงการจนถึงรายงานฉบับ
สมบูรณ
ผูตอบแบบสอบถามใชระยะเวลาในการดําเนินการ ในแตละโครงการ 1-2 ป (38.1%) รองลงมาคือ ใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ 2-3 ป (29.8%) และใชระยะเวลา 0-1 ป (26.2%) จึงจะเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ
สวนระยะเวลาในการดําเนินการอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ ระยะเวลาไมแนนอนขึ้นอยูกับ
นโยบาย, การจัดทําผังเมืองรวมจะใชเวลาเริ่มตนจนถึงประกาศใชบังคับเปนกฎหมายจะใชเวลาในการทําประมาณ
5 ป
สวนมูลคาการจัดทําโครงการออกแบบชุมชนเมืองในแตละโครงการ คือ 0-5 ลานบาท (44.0%) รองลงมา
คือ 5-10 ลานบาท (39.3%) และ 10-15 ลานบาท (20.2%) สวนระยะเวลาในการดําเนินการตามประสบการณ
ทํางานอื่น ๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ ปญหาภายในองคกรโครงการไมแลวเสร็จ, ตามลักษณะของการ
บริหารงานไมสามารถระบุได, แลวแตโครงการ และไมไดจัดจางเปนโครงการ เพราะเปนการดําเนินงานของ
ภาครัฐเอง
สวนงานและสัดสวนในความรับผิดชอบ มีเจาของโครงการประเภทไหนบาง ผูตอบแบบสอบถามระบุวา
ราชการ (65.5%) รองลงมาเปน เอกชน-นิติบุคคล-ประเทศไทย (28.6%) และเอกชน-บุคคล-คนไทย (22.6%)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน
ใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นโดยมีคาคะแนน (Rating Scale) จากสเกล 1 ถึง 5 ตามลําดับคือ
1 = นอยที่สุด, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด โดยแยกประเภทความคิดเห็นในดานตาง ๆ
ไดแก
1 ) ความคิดเห็นดานความรูความสามารถ
ใน 3 ลําดับแรก คือ 1. มีโอกาสใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน เทากับ 4.17 จัดอยูในเกณฑมาก
รองลงมา คือสามารถนําความรูจากสาขาวิชา ที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่ที่ทําอยู เทากับ 4.11 จัดอยูในเกณฑ
มาก และลักษณะของงานที่ทําตรงกับสาขาที่ไดสําเร็จการศึกษา เทากับ 3.98 จัดอยูในเกณฑมากเชนกัน
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2 ) ความคิดเห็นดานการทํางาน
สวนทัศนคติดานการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ไดมีสวนรวมในการวางแผน เตรียมงานและ
รับผิดชอบงาน จัดอยูในเกณฑมาก 4.07 รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการแกปญหางาน เทากับ 4.05 และมีความ
พอใจกับหนาที่และงานที่ทําอยู เทากับ 3.75 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.04 จัดอยูในระดับปานกลาง
3 ) ความคิดเห็นดานวิชาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานวิชาชีพวา “นักออกแบบชุมชนเมือง” ควรไดรับการ
ควบคุมวิชาชีพ เทากับ 3.75 จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวากระบวนการออกแบบ
ชุมชนเมืองนั้น แตกตางกับกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมและการวางแผน เทากับ 3.42 จัดอยูในเกณฑปาน
กลาง และบริษัทหรือองคกรใหความสําคัญกับนักออกแบบชุมชนเมือง เทากับ 3.19 จัดอยูในเกณฑปานกลาง
เชนกัน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.05 จัดอยูในเกณฑปานกลาง

ตอนที่ 4 สรุปผลขอมูลความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ในประเทศไทย
1 ) ปญหาและอุปสรรคดานการทํางาน
ปญหาดานการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา ประชาชนยังไมเขาใจและเห็นความสําคัญของ
การออกแบบชุมชนเมือง โดยการทํางานขาดความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น เพราะขาดมีสวนรวมของประชาชน
และผูตอบแบบสอบถามมักพบอุปสรรคกับผูบริหารระดับสูง เพราะ ขาดวิสัยทัศนที่ดี และการขาดความรวมมือจาก
หนวยงานทองถิ่นตาง ๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล
สวนปญหาดานวิชาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา การขาดความชัดเจนของวิชาชีพ เชน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานขั้นตอนการทํางาน คาบริการวิชาชีพ ทฤษฎีและเนื้อหาความรูในเชิงวิชาการ
ที่มี และปญหาเรื่องการถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับผูจบคุณวุฒิสาขาอื่น ๆ และพบวา บทบาทและการทํางาน
ของนักออกแบบชุมชนเมืองอาจถูกทักทวงจากผูเชี่ยวชาญหลายฝาย เปนอุปสรรคดานวิชาชีพ
2 ) โครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรมในประเทศไทย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาไมมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรมในประเทศไทยที่เห็น
ไดชัดเจน แตไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงานออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรม โดยจําแนกออกเปนราย
ดาน โดยงานโครงการตามพระราชดําริที่เห็นวาเปนรูปธรรม คือ โครงการที่เกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา , โครงการ
เมืองใหมที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก เมืองทองธานี, โครงการอาณาเขต/พื้นที่ ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก งานผัง
แมบทตาง ๆ เชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต หากเปนประเภทที่พักอาศัยรวม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก
งานโครงการบานมั่นคง พอช. และหากเปนประเภทการรักษาสภาพทางประวัติศาสตรและการสรางชุมชนเมือง
ขึ้นมาใหม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก งานเชิงอนุรักษโครงการพัฒนาตลาดชุมชนตาง ๆ เชน สามชุก นาน อัมพ
วา สวนโครงการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก Sky walks เซ็นทรัลเวิลด และลานหนา
สยามพารากอน และโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก โครงการปรับปรุงชายหาดพัทยา
และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดปาตอง พัทยา บางแสน หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ
3 ) ควรพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนที่รูจักและยอมรับในสังคมไทยไดอยางไรบาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบชุมชน
เมือง ใหเปนที่รูจักและยอมรับในสังคม สามารถจําแนกออกเปน รายดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ สิ่งที่ควร
พัฒนา คือ การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน การจัดรายการโทรทัศน โฆษณา อินเตอรเน็ต การจัดทํานิตยสาร
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แมกกาซีน หนังสือพิมพ และการทําตัวอยางโครงการออกแบบชุมชนเมืองใหเกิดขึ้นจริง ดานองคกรวิชาชีพ สิ่งที่
ควรพัฒนา คือ การจัดทํามาตรฐานทางวิชาชีพใหมีความชัดเจนและเผยแพรผลงานใหประชาชนรับรู และสิ่งที่ควร
พัฒนา ดานสถาบันการศึกษา ไดแก การพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวกับเมืองและชุมชน โดยผูตอบ
แบบสอบถามตองการใหมีการปฏิบัติงานจริงรวมกับหน วยงานที่เกี่ยวของ และการจัดนิทรรศการบอย ๆ เพื่อ
นําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ ใหกระจายออกทุกภาคสวน
4) หลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองของมหาวิทยาลัยที่ควรเพิ่ม
รายวิชาเพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองของมหาวิทยาลัย ที่ควรเพิ่มรายวิชา คือ รายวิชาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และรายวิชาเกี่ยวกับปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองภาคสนามในทางดานการปฏิบัติในพื้นที่จริงรวมกับ
ประชาชนและทําใหโครงการเปนจริงขึ้นมา
5 ) ขอเสนอแนะ
ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เสนอแนะจํ า นวนที่ เ ท า กั น คื อ ร อ ยละ 1.2 ด า น
สถาบันการศึกษาไมควรมีการศึกษาดานผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองในระดับปริญญาตรี เพราะวัยวุฒิและ
ประสบการณของผูศึกษาไมเพียงพอ รอยละ 1.2 การศึกษาในระดับปริญญาโท ควรเปนการศึกษาแบบทํา
วิทยานิพนธแผน ก อยางเดียวซึ่งจะไดพัฒนาองคความรูทางวิชาการใหมากขึ้น สําหรับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ควรเพิ่มเปน 6 ป และ สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรกลับไปใชหลักสูตรเกา 2 ป รอยละ1.2
ดา นผู บริ ห ารท องถิ่น ควรไดรับการศึก ษาเรื่อง การออกแบบชุม ชนเมืองดวย โดยบังคั บวา ตองเรียนเหมื อ นใน
ตางประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยควรรวมกับสมาคมวิชาชีพและขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนรูปธรรม
ขอเสนอแนะดานวิชาชีพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา รอยละ 1.2 ใหนักออกแบบชุมชนเมืองที่มี
ความเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมและผังเมืองเขาไปรวมในงานออกแบบโครงการขนาดใหญทุกครั้ง รอยละ 1.2 เห็น
วาควรยอยงานทางวิชาการใหสามารถปฏิบัติไดมากขึ้น และควรใสใจกับชุมชนเล็ก ๆ ที่เปนองคประกอบของชุมชน
ดวย ทั้ ง นี้ค วรกํ า หนดวิ ช าชี พที่ใ หชั ดเจน ไมเ หลื่อ มล้ํา กับ วิช าชีพ สาขาอื่น ๆ รอ ยละ 1.2 เห็ น วา วิช าชีพ การ
ออกแบบชุมชนเมืองไมควรตองไดรับการควบคุม ซึ่งหากมีการควบคุมทางวิชาชีพตองมีการบูรณาการทางวิชาชีพ
ไมเฉพาะกลุมผูที่จบการศึกษาตามที่สภาสถาปนิกกําหนดเทานั้น สวนองคกรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร
ทางดานนี้ควรจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดประกวดแบบการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อประชาสัมพันธตอไป

บทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
บทบาทดานการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยในปจจุบันสวนใหญ สามารถแบง
รูปแบบการทํางานได 3 รูปแบบ ดังนี้

1) การทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาคธุรกิจเอกชน
สําหรับบทบาทหลักของวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองไทย โดยสวนมากจะทํางานอยูในภาคเอกชนสวน
ใหญ เนื่องจากการใชบริการของนักออกแบบชุมชนเมือง จะเปนไปในหลายลักษณะที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดย
ทางออมกับงานดานผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจะอยูในรูปแบบของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือ
บริษัทที่ปรึกษา (Consultants) ดานการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง วาจางรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือภาคเอกชน-นิติบุคคลโดยสวนใหญ จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นไดวา รูปแบบการทํางานนั้นนักออกแบบ
ชุมชนเมืองจะมีสวนรวมในการทํางานที่เกี่ยวของดานผังเมืองคือการจัดทําแผนผังระดับตาง ๆไดแก การจัดทําผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การจัดทําผังจังหวัด ผังอนุภาคหรือผังประเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเหลานี้ เปน
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ผูจัดทําโครงการ (Contractor) โดยการวาจางจากหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษามีทรัพยากรทางดาน
เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) การทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบนี้เปนรูปแบบ ที่นักออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญใหความสนใจ เนื่องดวยงานออกแบบชุมชนเมือง
จะเปนงานที่เกิดจากภาครัฐและมีงบประมาณในการดําเนินการสูง สังเกตไดจากผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะอยูในหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐในสังกัดสวนใหญจะเปนองคกรขนาดใหญ
ที่มีบุคลากรจํานวนมาก ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ องคการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย การเคหะแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) หรือการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานตําแหนงสายงานที่ตองการในตําแหนง สถาปนิก
หรือนักผังเมือง
บทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาครัฐนั้น นอกจากการปฏิบัติหนาที่ของนักออกแบบ
ชุมชนเมืองแลว จะทําหนา ที่เปนผูป ระสานวิชาชีพที่เกี่ ยวของ ไดแก การเงินงบประมาณ การตรวจสอบการ
ออกแบบ (Design Review) หรือการประเมินโครงการ การใหคําปรึกษา การตรวจสอบมาตรฐานงาน การประเมิน
คุณภาพผลกระทบโครงการกอน-หลังเสร็จสิ้นโครงการ และการติดตอประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานตาง
ๆ หรือใหการชวยเหลือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การจัดประชุมการมีสวนรวมของประชาชน การเปน
พยานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการออกแบบชุมชนเมืองหรือสถาปตยกรรมผังเมือง การเปนผูเจรจาตอรอง ฯลฯ
ในอนาคตบทบาทการทํ า งานของนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในภาครั ฐ จะถู ก กระจายสู ท อ งถิ่ น มากขึ้ น
เนื่องจากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และทองถิ่นเองจะตองดูแลบริหารจัดการงานดานผังเมืองดวยตนเอง
ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่นก็ยังไมเห็นความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมืองเทาที่ควร แตอยางไรก็ตาม
ผลจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่นจะทําใหบุคลากรดานผังเมืองจะมีความสําคัญมากขึ้น เพราะจะตองมีโครงการ
พัฒนาเมืองหรือทําการวางผังชุมชนเมืองตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งหนวยงานทองถิ่นจะตองดําเนินการ
จัดการ หากไมมีบุคลากรดําเนินการเพียงพอ อาจจะตองวาจางบริษัทที่ปรึกษามาชวยในการดําเนินการแทน

3) การทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาคการศึกษา
การทํางานในภาคการศึกษาหรือการเปนอาจารยตามมหาวิทยาลัย สถาบัน การศึกษาตาง ๆ ซึ่งสวนใหญ
จะรับผิดชอบ การศึกษาในรายวิชาดานผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง หรือนักวิชาการ นักวิจัย เปนแนวโนมที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากในอนาคตอันใกล หลายสถาบันการศึกษาจะมีการเปดหลักสูตรดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ.2543 เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง และการผลิตบุคลากรดานการ
ออกแบบชุมชนเมือง อันเปนผลตอเนื่องมาจาก ความตองการของหนวยงานทองถิ่น เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาลเมืองขนาดตาง ๆ หรือองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ เปนตน
ในอนาคตสถาบันการศึกษาที่มีแนวโนมจะเปดสอนหลักสูตรดานการวางแผนทางกายภาพเพิ่มมากขึ้น
ไดแก
1.มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต กรุงเทพมหานคร
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สรุปปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศ
ไทย
จากการศึ ก ษาข อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบกั บ การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามและ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย มีดังตอไปนี้

1) การสรางความเขาใจในวิชาชีพ “การออกแบบชุมชนเมือง” หรือ “สถาปตยกรรม
ผังเมือง”
การสร า งความเข า ใจในวิ ช าชี พ การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งให เ ป น ที่ รู จั ก และยอมรั บ ได นั้ น อาจต อ งใช
ระยะเวลาในระยะหนึ่ง เชนเดียววิชาชีพสถาปนิกที่พัฒนาจนมีจุดยืนที่ชัดเจนประชาชนทั่วไปรูจักและเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ของสถาปนิก การจะพัฒนาวิชาชีพนั้นสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนและเปนปากเปนเสียงใหแก
วิชาชีพ โดยนักวิชาชีพเองที่จะชวยกันสงเสริมมาตรการที่ดีในการสรางความรูความเขาใจใหเปนที่รูจักและยอมรับ
สิ่งที่สําคัญในวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองก็คือการรวมมือกับสาขาวิชาชีพดานอื่น ๆ จํานวนมาก นักวิชาชีพดาน
การออกแบบทางกายภาพจะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และดํ า รงรั ก ษาซึ่ ง
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตน เพื่อใหวิชาชีพเจริญรุงเรืองและมั่นคงตอไป กลุมที่ตองสรางความรูความเขาใจใน
ระยะแรก ไดแก กลุมนักวิชาชีพการออกแบบกายภาพ กลุมบุคลากรภาครัฐ กลุมภาคธุรกิจเอกชน กลุมภาค
ประชาชน กลุมผูบริหาร และกลุมนักวิชาการตาง ๆ ผลจากการสอบถามและสัมภาษณโดยทั่วไปนั้นสามารถสรุปได
วา จากระยะเวลาที่ผานมาควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหหลากหลายรูปแบบ ไดแก
1.เพิ่มการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองทุกรูปแบบ
2.การจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง” (Urban Redevelopment Authority) เชนเดียวกับตางประเทศ
3.การดําเนินการออกแบบชุมชนเมืองใหเปนรูปธรรมจริงอยางนอย 1 โครงการ
4.การกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพ ในตําแหนง “นักออกแบบชุมชนเมือง” หรือ”สถาปนิกชุมชนเมือง”
5.สถาบันการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองสอนไปในทิศทางเดียวกัน
6.การประชาสัมพันธความรูดานการออกแบบชุมชนเมืองใหประชาชนเขาใจอยางทั่วถึง

2) หนวยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง
สภาสถาปนิ ก เป น องค ก รหลั ก ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลพั ฒ นาและส ง เสริ ม ด า นวิ ช าชี พ ใน
สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ทุ ก สาขา รวมถึ ง สาขาสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ป จ จุ บั น สภาสถาปนิ ก ได ป ระกาศใช
กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2549 เพื่อควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรมในสาขาอื่น ๆ แตทั้งนี้ก็ยัง
เกิดปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาควรเนนที่การปฏิบัติดานการทํางานออกแบบชุมชนเมืองเปนหลัก
มากกวา และควรรับรองหลักสูตรตาง ๆ ทุกระดับใหรัดกุมและควบคุมดวยมาตรฐานขั้นต่ํา ทั้งนี้ทางสภาสถาปนิก
ควรทําความเขาใจกับความหมายของ “สถาปตยกรรมผังเมือง” และ “การออกแบบชุมชนเมือง” ใหชัดเจน รวมถึง
ควรบูรณาการหนวยงานที่ควบคุมคุณภาพทางการศึกษาใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
สวนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 สาขาสถาป ตยกรรมผั งเมือง ที่
ประกาศใชอยูในปจจุบันคอนขางดีและตรงกับการทํางานจริงของนักออกแบบชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน แตอาจมี
ปญหาในการนํามาปฏิบัติจริง ควรติดตามปญหาที่เกิดขึ้นและควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม
ผังเมืองและอัตราคาวิชาชีพใหชัดเจน เพื่อสรางความเปนเอกภาพในวงการวิชาชีพและบูรณาการวิชาชีพสาขาอื่นๆ
เขาดวยกัน
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3) ความแตกตางระหวางหลักสูตรการศึกษาแตละสถาบัน
หลักสูตรการศึกษาดานการวางแผนทางกายภาพในปจจุบัน มีความหลากหลายทั้งรูปแบบการเรียนการ
สอนและวัตถุประสงคของหลักสูตรที่แตกตางกันไมวาจะเปนในเรื่องชื่อ หลักสูตร ปริญญาที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา
ซึ่งสามารถแยกเปน 2 ประเด็น หลักดังนี้
1.ระดับการศึกษา ไดแก ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2.วัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก เนนดานการวางแผน (Planning) และเนนดานการออกแบบ (Design)
ปญหาของความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้น มี
ผลตอการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพมาตรฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้น ไดพยายามที่จะผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองตอ เศรษฐกิ จ และสั งคมรวมถึ ง สิ่ง แวดล อ ม เพื่อ รองรับ การปฏิบั ติง านตามสายงานทั้ง โดยตรงและที่
เกี่ยวของโดยไดแยกประเภท เชนในระดับปริญญาตรีเปนระดับการปฏิบัติการ สวนในระดับปริญญาโทก็จะเนนการ
เปนมืออาชีพเพื่อบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งในปจจุบันการทํางานของบัณฑิตที่จบมานั้น สามารถแยก
ได 2 สาย คือ สายวิชาการและสายปฏิบัติวิชาชีพ อีกทั้งสถาบันการศึกษาแตละสถาบันตางมุงเนนการผลิตนัก
ออกแบบชุมชนเมืองตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคของแตละหลักสูตรประกอบดวย

4) การรับรองปริญญาในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
ปจจุบันสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรดานการวางแผนทางกายภาพมีมากมายและหลากหลายในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร จึงขึ้นอยูที่การรับรองหลักสูตร (Accreditation) ของสภาสถาปนิก ซึ่งมีผลตอการเขาศึกษา
และหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อเขาสูวิชาชีพ จากการศึกษาพบวาสามารถแบงเกณฑการรับรองปริญญาได 2 สายคือ
1.คุ ณ วุฒิ ดา นการออกแบบชุม ชนเมื อง สายหลั ก คื อ ผูที่ สํา เร็ จ การศึก ษาได รั บ ปริ ญ ญาทางดา นการ
ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งโดยตรง ซึ่ ง สภาสถาปนิ ก ได รั บ รองหลั ก สู ต รเพื่ อ สอบขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ในปจจุบันไดแก สถาบันการศึกษา ดังนี้
- สาขาวิชา สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน คุณวุฒิ สถบ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง
คุณวุฒิ สถม.มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สาขาวิชา สถาปตยกรรมผังเมือง
คุณวุฒิ ผบ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง
คุณวุฒิ ผม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ ทางดานการออกแบบชุมชนเมือง (ที่สภาสถาปนิกรับรอง)
2.คุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมือง สายรอง คือ ผูที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทดานผังเมือง การ
วางผังชุมชนเมือง การวางแผนภาค ฯ ซึ่งจะตองมีพื้นฐานปริญญาตรีทางสถาปตยกรรมหรือเทียบเทา (ที่สภา
สถาปนิกรับรอง) และจะตองมีประสบการณทํางานดานผังเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมือง

5) ความสัมพันธเชื่อมตอระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรทางวิชาชีพ
ปจจุบันสถาบันการศึกษาและองคกรทางวิชาชีพมีระยะหางดานความสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
วิ ช าชี พ ที่ ไ ม ค อ ยจะเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แม ค ณะกรรมการสภาสถาปนิ ก จะเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบั นการศึ กษาตา งๆ แต การแลกเปลี่ยนองคค วามรูทางวิชาการก็ ไ มไ ดมี การปรับปรุงแกไ ขใหเกิ ดขึ้นอยา ง
ตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน เมื่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกครบวาระ คณะทํางานที่มีบทบาทหนาที่ตางๆ ก็หมด
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หนาที่เชนกัน ทําใหขาดความตอเนื่องของการพัฒนาดานการศึกษารวมถึงการติดตอประสานงานระหวางองคกร
วิชาชีพอื่นๆ เพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาชีพในหนวยงานตางๆ
การจัดตั้งหนวยงานภายในโดยมีวัตถุประสงคเปาหมายในทิศทางที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการพัฒนาดาน
การศึกษาโดยตรงใหเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ก็จะสงเสริมใหมาตรฐาน
การศึกษาเปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การประชุมหารือเพื่อทําความเขาใจ 3 ฝาย หรือไตรภาคี
ระหวาง สมาคม สภาสถาปนิกและสภาคณบดี ก็มีความจําเปนเชนกันที่จะตองจัดประชุมใหตอเนื่องทุกๆ ป

6) ขอบังคับและกลไกทางกฎหมาย
การประกาศบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองเพื่อใหปฏิบัติตามนั้นมีความจําเปนอยาง
ยิ่งตอการพัฒนา การไมปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองหรือกลไก การตรวจสอบผูกระทําผิดทางกฎหมายที่ยอหยอน
หากไมมี การดํ าเนินการบทลงโทษอยางเปน ระบบขั้นตอน ยอ มทํา ให ค วามนาเชื่อถือ หรือความศัก ดิ์สิทธิ์ข อง
กฎหมายลดหยอนลง มีผลกระทบตอเนื่องที่ทําใหเกิดปญหาตามมาในหลายๆ ดาน การจัดการมาตรการควบคุม
ทางกฎหมายใหเปนระบบมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจสอบและควบคุม ทําใหปจจัยดานอื่นๆ ที่ตอง
อาศัยกฎหมายไดดําเนินการตอไปอยางเหมาะสมเปนขั้นเปนตอน ทั้งนี้หากกระบวนการทางกฎหมายไดดําเนินการ
อยางเปนขั้นเปนตอนก็จะสงผลไดดังนี้ ยกตัวอยางเชน การประกาศบังคับใชผังเมืองรวม เมื่อผังเมืองรวมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงยากแกการควบคุม ก็จะตองดําเนินการจัดทําผังเมืองเฉพาะ เมื่อมีการจัดทําผังเมืองเฉพาะ แลวได
ประกาศบังคับใชเพื่อปฏิบัติตาม ก็ยอมสงผลตอการเกิดโครงการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
กฎเกณฑของผังเมืองเฉพาะ ทั้งหมดนี้ก็จะสงเสริมการควบคุมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดลอมที่ดีได

7) การรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
โครงการออกแบบชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นได จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ลักษณะรูปแบบของงานออกแบบชุมชนเมืองและการปฏิบัติวิชาชีพในประเทศไทยนั้น คอนขาง
แตกตางกับตางประเทศนั้นก็คือ ขาดการมีสวนรวมกับภาคประชาชนและเอกชนในการชวยกันพัฒนาการลงทุน
ภาครัฐอยางเดียวไมเพียงพอตอ การพัฒนาทางดานกายภาพของเมืองโดยทั้งหมด
หากการออกแบบชุมชนเมืองดําเนินการโดยภาครัฐก็จะถูกจัดเปนการบริการตอสาธารณะที่ทําใหเกิด
คุณภาพทางสิ่งแวดลอม และหากเอกชนจะเปนผูลงทุนก็จะเปนไปเพื่อขยายผลกําไรจากการลงทุน การออกแบบ
ชุมชนเมืองโดยแทจริงไมไดถูกผูกมัดวาเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน แตละภาคสวนอาจจะมีสวนในดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองและอาจจะมีบทบาทที่แตกตางกันไป รวมทั้งการใหความสนใจตางกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะเปน
ผูดําเนินการ ไมวาการดําเนินการจะเปนของภาคสวนใด การออกแบบชุมชนเมืองก็เปนกระบวนการที่กําหนด
รูปแบบและจัดการพื้นที่เมืองเพื่อประโยชนของสาธารณะชน และพื้นที่เหลานั้นจะแสดงถึงคุณคาและแรงบันดาลใจ
ตางๆ ของผูที่สรางออกมาอยางชัดเจน

8) วิสัยทัศนของผูบริหารสูงสุด
วิสัยทัศนของผูบริหาร นับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง เนื่องจากผูบริหาร
เปนผูมีอํานาจตัดสินใจ ดําเนินการตางๆ ผูบริหารที่ขาดวิสัยทัศนที่ดีตอการพัฒนาเมืองจะทําใหบานเมืองขาดการ
พัฒนาหรือถอย หากผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลตอการพัฒนาเมืองก็จะทําใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนาและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้โครงการออกแบบชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นได ปจจัยหนึ่งที่สําคัญจึงขึ้นอยูกับผูบริหาร
ที่มีวิสัยทัศนที่จะสานตอดานนโยบาย นําแผนพัฒนาไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
| 19 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554
อยางไรก็ตาม การสั่นคลอนและความไมแนนอนทางการเมืองก็มีผลกระทบตอความตอเนื่องของโครงการ
ออกแบบชุมชนเมืองเชนกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
- สถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนดานการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ซึ่งกําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสาขานี้และวิชาชีพดานการออกแบบ ทุกสถาบันควรรวมมือเพื่อหารือทําความเขาใจทาง
วิชาการ ในเรื่องชื่อปริญญา สาขาวิชา และคุณวุฒิการศึกษาระดับตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ใหไปในแนวทางเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
- สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ควรจัดทําขอมูลทางดานวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ การรับรองปริญญา และคุณวุฒิเฉพาะการออกแบบชุมชนเมืองหรืออื่นๆ
รวมถึงชื่อตําแหนงเฉพาะ เชน สถาปนิกชุมชนเมือง เปนตน และควรเลือกกลุมบุคคลที่มีใจรักเมืองและทุมเทใหกับ
การออกแบบชุม ชนเมือ ง เพื่ อ ใหก ารยอมรับว า งานออกแบบชุม ชนเมื องเป น การดําเนิ น การทางวิ ช าชีพ ที่เป น
เอกลักษณ
- สภาสถาปนิก ควรจัดทํากรอบเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองและการรับรองปริญญา
ตามมาตรฐานขั้นต่ําในวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองหรือระเบียบทางวิชาชีพเพื่อใชในการยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิช าชีพ สถาปต ยกรรมผั งเมือ ง รวมถึง กรอบการปฏิบัติวิช าชีพและการดําเนิน การ ประเภทของงาน
สถาปตยกรรมผังเมือง ขอบเขตและจรรยาบรรณของผูที่ประกอบวิชาชีพดานสถาปตยกรรมผังเมือง ใหมีความ
ชัดเจนและเปนไปในแนวทางสากล เพื่อลดความขัดแยงกันระหวางวิชาชีพดานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ โดยให
ครอบคลุมในกฎหมายตางๆ ทั้งกฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ,พระราชบัญญัติการผังเมือง ,
พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน ,พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําการอธิบาย
ความหมายของผูทรงคุณวุฒิดานผังเมืองกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ใหเปนไปในทิ ศทาง
เดียวกันและสอดคลองกัน โดยการระบุคุณวุฒิใหชัดเจนสําหรับผูที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพดานนี้
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน กพ.) ควรเปดตําแหนงเปนคุณวุฒิโดยเฉพาะ
ในสายงานทางดานสถาปตยกรรมหรือทางผังเมือง ในตําแหนง “สถาปนิกชุมชนเมือง” เพื่อใชเปนชื่อตําแหนงใน
หนวยงานราชการ มีการระบุคุณวุฒิและการรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงมาตรฐานสายงาน
แตละขั้น และมาตรฐานเงินเดือนขั้นต่ําในแตละระดับ
- กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมการปกครองสวนทองถิ่น ควรหารือเพื่อใชมาตรฐานตําแหนงและสาย
งานตามสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในทิศทางเดียวกันรวมถึงหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- สถาบันการศึกษาตางๆ ที่เปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับผูบริหารหรือการปกครองทองถิ่น หรืออื่นๆ ในแนว
เดียวกันนี้ ควรบรรจุรายวิชาหลักหรือรายวิชาเลือก เกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ทราบ
ถึงความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อเปดกวางทางวิสัยทัศน การใชงานนักออกแบบชุมชนเมือง รวมถึง
การทํางานรวมกันกับนักออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการวางแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมือง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.วิทยานิพนธเลมนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ที่เกี่ยวของกับ “สภาวะการทํางานของบัณฑิต” สามารถใชเปน
ตัวอยางและแนวทางในการศึกษางานวิจัยในสาขาวิชาชีพ “สถาปตยกรรมควบคุม” สาขาอื่นๆ หรือวิชาชีพอื่นๆ ได
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เชน วิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน หรือ ผังเมือง เพื่อพัฒนาวิชาชีพใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทยตอไป
2.การศึกษาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมในบริบทของไทย
3.การศึกษาเพื่อจัดทําเกณฑมาตรฐานของวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
4.การศึกษาเพื่อจัดทําระบบการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
5.การจัดทําเกณฑทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา เพื่อรับรองปริญญาสถาปตยกรรมควบคุม สาขา
6.สถาปตยกรรมผังเมือง
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_____________. บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : กรม
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กิตติกรรมประกาศ
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ถือไดวาเปนวิชาชีพใหมที่เริ่มมีจุดยืนอยางเห็นได
ชัดเจนในชวงระยะเวลารวม 30 ปที่ผานมา แมจะถูกบัญญัติใน พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ถึงความสําคัญ
ของ สถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง วาคือวิชาชีพเดียวกันแตก็มีขอกังหาวา นักออกแบบชุมชน
เมืองเปนใคร บทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร การทํางานเปนอยางไร และทําไมถึงตองมีนักออกแบบ
ชุมชนเมือง คําถามเหลานี้จึงตองการคําตอบที่แนนอนอยางชัดเจน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษา “บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย”
เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และองคกรทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธการพัฒนาดานวิชาชีพสําหรับ “วิชาชีพ
การออกแบบชุมชนเมือง” ตอไป การดําเนินการวิจัยสามารถเปนไปตามกําหนดของแผนการดําเนินการวิจัย โดย
ไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิที่ชวยชี้แนะแนวทางและคอยใหคําปรึกษา รวมถึงการไดรับความอนุเคราะหอยาง
ดียิ่งจากผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ทายที่สุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองทุกทาน และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ที่ปรึกษาของงานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา สุทธสุภา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ที่ชวยแนะนําเพิ่มเติม
เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมา
ขางตน ที่ไดมีสวนชวยสนับสนุนใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดวยดี
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บทคัดยอ
แนวทางการจัดการ การใชประโยชนที่ดินพื้นที่บึงหัวทะเล ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ที่ไดจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่
ดวยทฤษฎีดานการผังเมือง เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตของพื้นที่ศึกษา บทบาทของพื้นที่
ศึกษาเดิมมีศักยภาพของการเปนแหลงอาหาร แหลงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โครงสรางและบทบาททาง
นิเวศภูมิทัศนมาตั้งแตครั้งอดีต จากนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา รวมถึง
การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 สงผลตอความเปลี่ยนแปลงกับประชากรในพื้นที่ศึกษา
การตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคมมีความหนาแนนขึ้น การผลิตสินคาเกษตรที่มุงเพื่อการขายมากขึ้น การ
อพยพจากชนบทเขาสูตัวเมืองของประชากรภายนอกพื้นที่อันเนื่องจากความตองการแรงงานในการผลิต สิ่งเหลานี้
ทําใหเกิดความตองการพื้นที่ดินเพื่อนํามาพัฒนารองรับกิจกรรมตางๆ การเปลี่ยนประโยชนใชสอยที่ดินในพื้นที่
บางสวนสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและระบบนิเวศเดิม ประชากรเดิมในพื้นที่ที่ไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับการพัฒนาไดจึงตองยายไปหาพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรในแหลงอื่น แนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่บึงหัวทะเลและพื้นที่โดยรอบไดวางอยูบนหลักการของศักยภาพในการพัฒนาและความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: พื้นที่ชุมน้ํา, ความสามารถในการรองรับ, นิเวศภูมิทัศน, ศักยภาพในการพัฒนา

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

Abstract
The aim of this study is to find a guidance for development of the current land use in order to set
it as a policy of a wetland area; Huathalae Lake in Huathalae Sub-district, Mueang District, Nakhon
Ratchasima Province. An analysis of area’s potential is used in the research method. In the past, this
Huathalae area had an important role for Nakhon Ratchasima people and community’s food resources,
agriculture and ecological landscape. In the current years, the need of land use has been changed after
Thailand economy had been developed since fifty years ago. In the time and The First National Economic
Development Plan in Thailand. These great changes had impacted on people’s career. Agricultural
products were produced for more trading, particularly for dealing in the main transportation routes. Also an
increasing of people immigration from other locations caused of highly needs of residential land in Nakhon
Ratchasima Province. Some areas where original people used for agriculture were replaced by new
houses. A lot of people who used to work on a farmland had moved to work as employees for service
business in the city and in Suranaree Industrial Zone. However there were some people, who could not
adjust their living, moved away to find new home for agricultural career. The results show that the feasible
process for development Huathalae lake and the areas around is set on a potential’s principle in area
improvement and capacity. Furthermore, the concept for a suitable land using that is not exceeded its
capable competence is also improved so that to reach to sustainable development
Key words: Wetland, Carrying capacity, Landscapes ecology, Potential of Development

บทนํา
บึงหัวทะเลในอดีต เคยเปนบึงขนาดใหญซึ่งมีพื้นที่มากกวา 10 ตารางกิโลเมตรติดกับประตูเมือง ทางดาน
ทิศตะวันออก อันมีชื่อวา “ประตูพลลาน” ที่มีความหมายวาตอใหมีไพรพลเปนลานก็ไมอาจเขามาตีเมืองได อัน
เนื่องมาจากภูมิประเทศที่มีบึงใหญขวางอยู
พ.ศ. 2440 มีการกอสรางลําปรุ เพื่อชักน้ําจืดจากลําตะคองเขามาใชในเมือง โดยการสรางทํานบเหนือน้ําที่
ตําบลมะขามเฒา เพื่อดึงน้ําเขามาสูคูเมืองนครราชสีมาและสระน้ําตางๆ ผานทางระบบทอของเมือง
พ.ศ.2460 การกอสรางทางรถไฟไดนําความเจริญเขามาสูเมืองนครราชสีมา ทําใหเมืองนครราชสีม า
กลายเปนศูนยกลางทางดานการคาขายและเปนประตูสูอีสานอยางแทจริง
พ.ศ.2500-2501 กอสรางถนนมิตรภาพ โดยความรวมมือของไทยและสหรัฐอเมริกาจุดเปลี่ยนที่สําคัญอยู
บริเวณถนนมิตรภาพในชวงที่พาดผานลําปรุ ไดใชวิธีการกอสรางโดยขุดเลนดินออกแลวถมดินบดอัดแนน ทําใหลํา
ปรุตั้งแตชวงถนนมิตรภาพเขาไปในเขตเมืองตื้นเขินและหายไปในที่สุด ทําใหน้ําที่เคยไหลลงสูบึงหัวทะเลไดเหือด
แหงไปดวย
พ.ศ.2533 บึงหัวทะเลถูกแบงออกเปน 10 สวน ดวยคันดินขนาดกวางประมาณ 6 เมตร เพื่อใชเปนบอ
บําบัดน้ําเสียในปจจุบัน และระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลหัวทะเล
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของโครงการพัฒนาตางๆในพื้นที่

วัตถุประสงค
1. ศึกษาพัฒนาการและรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา
2. วิเคราะหการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นจากโครงการของรัฐและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา
3. วิเคราะหความสามารถในการรองรับและศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
4. เสนอแนวทางในการแกไขปญหาและแนวทางในการพัฒนาและการใชประโยชนที่ดินตรงกับศักยภาพภายใน
พื้นที่ศึกษา

ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตทางกายภาพ พื้นที่อยูในเขตเทศบาลตําบลหัวทะเล (ภาพที่ 2) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อําเภอเมืองนครราชสีมา มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 6 กิโลเมตร ตําบลหัวทะเล มีเนื้อที่
โดยประมาณ 15.59 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางสวนของบึงหัวทะเลอยูในพื้นที่ของเทศบาลนคร พื้นที่ศึกษา
ทั้งหมดมีขนาด 7.13 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 3)

| 27 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ของพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 4 แนวคิดเบื้องตนในการศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่บึงหัวทะเล

กระบวนการศึกษา
ในการศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงเพื่อคนหามูลเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปวิเคราะหถึง
แนวทางการแกปญหาในพื้นที่มีกรอบแนวคิดเริ่มตนจากการศึกษากระบวนการตั้งถิ่นฐาน บทบาทเชิงนิเวศของ
พื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่เดิม ในอดีต ผานเวลาและพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงจนถึงปจจุบัน และสรุปถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นแตละสวนตามลักษณะทางพื้นที่ (ดูแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย) โดยแบงกลุมออกเปน 3 กลุมคือ
1. บทบาททางนิเวศภูมิทัศนของพื้นที่บึงหัวทะเล
2. พัฒนาการของพื้นที่ศึกษาประกอบดวย กระบวนการตั้งถิ่นฐาน นิเวศภูมิทัศน และการใชที่ดิน
3. โครงการพัฒนาในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่
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ลําดับตอมาจึงเปนการบูรณาการขอมูลของทั้ง 3 กลุมเพื่อวิเคราะหบทบาท ความสามารถในการรองรับ
ประเด็นทางศักยภาพและปญหา ของพื้นที่ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาในลําดับตอไป (ภาพที่ 4)
ตัวนําตัวพา ตัวกรอง ตัวกั้นตัวขวาง แหลงทรัพยากร พื้นที่ตกตะกอน ถิ่นที่อยู

ภาพที่ 5 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย
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การหาศักยภาพของพื้นที่ศึกษาในแต
ละดาน
2. วิเคราะหความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ศึกษา
3. วิเคราะหพื้นที่แตละสวนรวมกับ
ก. ประเด็นที่พบในพื้นที่ศึกษา
ข. วิเคราะหสว็อต
ค. แนวความคิดในการพัฒนา
พื้นที่
4. สรางผังทางเลือกในการพัฒนา
1.

ภาพที่ 6 การวิเคราะหพื้นที่ศึกษา
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
บทบาททางระบบนิเวศภูมิทัศน
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ภูมิทัศนกอเกิดเปนการปฏิสัมพัน ธในแตละระบบ ไดมีการแบง
บทบาทออกเปนประเภทตางๆดังนี้(Wenche E. Dramstad)
ตัวนําตัวพา (Conduit) มีลักษณะเปนทอนําสง มีอิทธิพลทางขอบเขตหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุไปตาม
ระยะตามแนวยาว
ตัวกรอง (Filter) มีลักษณะเปนการชะลอการแทรกผานขอบเขตซึ่งมีผลกระทบตอการเคลื่อนที่ขาม
ขอบเขตของวัตถุ
ตัวกันตัวขวาง (Barrier) มีลักษณะเหมือนตัวขวางกั้นไมยอมใหเกิดการแทรกผานของวัตถุ
แหลงทรัพยากร (Source) มีลักษณะเปนแหลงทรัพยากรที่สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งทางตรงและ
ทางออม
แหลงตกตะกอน (Sink) มีลักษณะเปนที่รองรับตะกอนการดูดซึมหรือการสะสม (ตกตะกอน) ในพื้นที่
ถิ่นที่อยู (Habitat) เปนที่อยูอาศัยอางถึงตําแหนงของที่วางของขอบเขตที่ทําใหเกิดสภาวะทางสิ่งแวดลอม
ที่แตกตางและเกิดชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถบงบอกลักษณะของพื้นที่

ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
การจะทราบไดวาพื้นที่แหงหนึ่งแหงใดมีความสามารถในการรองรับที่อยูในภาวะที่สมดุลหรือไมนั้นปจจุบัน
ใชวิธีการสังเกตธรรมชาติที่แสดงออกมา ตราบใดที่ธรรมชาติแสดงความเปนปกติ แสดงวาธรรมชาติยังคงอยูในชวง
ความสามารถในการรองรับ ความสามารถในการรองรับสูงสุดของพื้นที่จะแปรผันไปตามองคประกอบหรือปจจัย
ของสิ่งแวดลอมในขณะนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรองรับจึงสามารถเปนไปไดทั้งในดานของ
การเพิ่มหรือลดทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพขององคประกอบหรือปจจัยของสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหสว็อต (S.W.O.T.)
เปนการใชเครื่องมือเพื่อประเมินสถานการณ พื้นที่ หรือโครงการ ซึ่งชวยผูวางแผนสามารถระบุ จุดแข็ง
และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานของพื้นที่ ดังรายการดังตอไปนี้
S (Strengths) หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน
W (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน
O (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ประโยชนในการพัฒนา
T (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
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การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (P.S.A.)
Potential Surface Analysis (PSA) เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ซึ่ง
เปนตัวกําหนดศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ ดัชนีหรือปจจัยดังกลาวยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนาแบบตาง ๆดวยหลักการกําหนดที่ตั้งของการใชที่ดินประเภทตางๆ ดวย
วิธีการแบงพื้นที่ออกเปนตารางกริด ตามความเหมาะสมและระบุคาคะแนนตามความเหมาะสมของแตละบล็อกโดยมี
การปรับคามาตรฐานและน้ําหนักความสําคัญของขอมูลตามการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท

ผลการศึกษาพื้นที่
พื้นที่บึงหัวทะเลมีการพัฒนาอยางรวดเร็วตั้งแตในอดีตซึ่งแบงออกเปน 2 ชวงเวลาคือ ชวงกอตั้งเมือง
นครราชสี มาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และชวงพัฒ นาเมืองหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แหง ชาติ
ฉบับที่ 1
โครงการที่สงผลตอพื้นที่ศึกษามากที่สุดคือโครงการพัฒนาตั้งแตเริ่มมีโครงการกอสรางทางรถไฟสาย
นครราชสีมา – ทาชางในป พ.ศ. 2460 เปนตนมาซึ่งถือเปนโครงการแรกที่เขามาใชพื้นที่บึงหัวทะเลอยางจริงจัง

ภาพที่ 8 แสดงโครงการที่สงผลตอพื้นที่ศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
พ.ศ. 2205
พ.ศ. 2369
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

สรางเมืองนครราชสีมาทางทิศตะวันตกของบึงหัวทะเลและทางทิศใตของลําตะคอง
ขุดลําปรุ เพื่อนําน้ําเขามาใชในเมืองและระบายลงสูบึงหัวทะเล
สรางประตูระบายน้ําลําตะคองชื่อ “ประตูอัษฎางค” และสรางเขื่อนขอยงาม
สรางถนนมิตรภาพพาดผานคลองลําปรุสงผลใหลําคลองแหงและบึงหัวทะเลเริ่มแหงลง
กอสรางโรงเรียนบานดอนขวางแหงแรกทางทิศตะวันออกของบึงหัวทะเล
สรางสถานที่วิ่งออกกําลังกายที่บึงหัวทะเลและสรางโรงเรียนบานดอนขวางบนพื้นที่ใหม
สรางเขื่อนลําตะคอง
สรางระบบรวบรวมน้ําเสียมาไวที่คูเมืองโดยหวังใหน้ําเสียไปลงที่หัวทะเล แตไมเปนผล
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่บึงหัวทะเล ขุดคลองชลประทานจากเขื่อนขอยงาม เพื่อ
ใหบริการแกพื้นที่ทางทิศใตของลําตะคอง
กอสรางขยายระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติม
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 2 แบบตะกอนเรงและขยายทอรวบรวมน้ําเสีย
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหัวทะเลชั่วคราวบนพื้นที่บึงหัวทะเล
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ความสามารถในการรองรับของพื้นที่

ภาพที่ 8 พื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นทีช่ ุมน้ําในปจจุบัน

ภาพที่ 9 พื้นที่รองรับการพัฒนา

ผลการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
พื้นที่บึงหัวทะเลเปนพื้นที่ชุมน้ําและมีสภาพทางพื้นที่สวนใหญที่ยังไมไดพัฒนาเปนพื้นที่สิ่งปลูกสรางหรือ
โครงการทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทําใหพื้นที่แหงนี้ยังคงมีความสมบูรณในดานระบบนิเวศที่มีสวน
ชวยปองกันปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบบึงหัวทะเลโดยการระบายน้ําผานพื้นที่ชุมน้ําและระบายลงสูลํา
ตะคอง

จุดออน (Weakness)
การขาดการบริหารจัดการที่ดีทําใหพื้นที่บางสวนถูกใชผิดไปจากศักยภาพของพื้นที่ เมื่อพิจารณาแปลง
ที่ดินซึ่งเกิดจากการเขามาของธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยในชวง 30 ปที่ผานมาซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการ
พัฒ นาเมื อ งหลัก ของจัง หวัดนครราชสีม า เปน ชวงที่มี การเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญของพื้น ที่บึงหั ว ทะเลจากความ
ตองการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเปนพื้นที่หมูบานจัดสรรเพื่อรองรับประชาชนที่ยายเขาเพื่อการประกอบอาชีพ
การสรางบอบําบัดน้ําเสีย และเริ่มสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ของพื้นที่ทันทีรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร
อีกดวย

โอกาส (Opportunity)
เปนพื้นที่ที่มีระบบนิเวศและการเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการเขาถึง มี
โอกาสในการวางแผนในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพได
หากมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อยูใกลเมืองมากที่สุดอีกแหงหนึ่งใน
ประเทศ
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ภัยคุกคาม (Treat)
ความตองการสรางรายไดจากที่ดินของตนเองจากที่ดิน อันเนื่องมาจากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจใน
จังหวัด ในพื้นที่การเกษตรนั้นสวนใหญเกษตรกรจะมีอายุ 45 ปขึ้นไปการยายถิ่นฐานเขามาเพื่อทําการประกอบ
อาชีพ

1.ศักยภาพการเปนแหลงทรัพยากร

2. ศักยภาพในการเปนตัวนําพา

3.พื้นที่ศักยภาพในการเปนถิ่นที่อยู

4.ศักยภาพในการเปนแหลงรองรับ
5.ศักยภาพในการเปนตัวกรอง
6.ศักยภาพในการเปนตัวกั้นตัวขวาง
ภาพที่ 10 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (P.S.A. Analysis)

ผลการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (P.S.A. Analysis)
(ในดานศักยภาพของระบบนิเวศภูมิทัศน)
1. บทบาทการเปนแหลงทรัพยากร (Source) ที่อยูอาศัย ในที่นี้หมายถึง ที่อยูอาศัยในระบบนิเวศพื้นที่ลุม
น้ํา อันเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําและนกน้ําชนิดตางๆที่ อยูอาศัยในพื้นที่ดวยขนาดของพื้นที่ ที่มีศักยภาพที่ดีนั้นมี
พื้นที่ถึง 770 ไร เมื่อพิจารณาจากภาพถายทางอากาศและแผนที่แสดงศักยภาพ อันเนื่องมาจากพื้นที่ดังกลาวสวน
ใหญเปนพื้นที่ที่ยังไมไดมิการพัฒนา สภาพทางพื้นที่สวนใหญจึงเปนหนองน้ํา บอน้ํา และปากกธูปฤๅษีอันเปนที่อยู
ของสัตวน้ําและนกน้ํานานาชนิด
2. บทบาทการเปนตัวนําพา (Conduit) บทบาทการเปนตัวนําตัวพานี้มีสวนชวยในการปองกันปญหาน้ํา
ทวมภายในชุมชนของพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูทางทิศใตไปจนถึงดานทิศตะวันตกของบอบําบัดน้ําเสีย น้ํา
ที่ระบา ย จา ก พื้น ที่ชุม ชนดังกลา วจะไหลผา นไปยังพื้น ที่ลุม น้ําบริเวณตรงกลางของพื้น ที่ กอนที่จะระบายลงสู
ลําตะคอง จากเหตุผลดังกลาวพื้นที่ที่อยูในบริเวณที่มีศักยภาพการเปนตัวนําตัวพานี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดน้ํา
ทวมในชวงฤดูฝนเชนกัน
3. บทบาทการเปนถิ่นที่อยูอาศัย (Habitat) ของพื้นที่บึงหัวทะเลนั้นไดหายไปอยางสิ้นเชิง เนื่องจากการ
กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย บทบาทนี้จึงยังคงเหลืออยูในบริเวณที่ยังไมมีการรบกวนจากการพัฒนาพื้นที่อันไดแก
บริเวณทางทิศตะวันออกของบึงหัวทะเลตอเนื่องไปตามรองน้ําจนถึงลําตะคอง
4. บทบาทการเปนที่รองรับของพื้นที่ (Sink) ในชวง 30 ปที่ผานมานี้ บทบาทของพื้นที่บึงหัวทะเลได
เปลี่ยนไปจากการที่เมืองนครราชสีมาไดใชพื้นที่แหงนี้เปนบอบําบัดน้ําเสีย โครงการทางดานสาธารณูปโภคตางๆ ที่
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ไดทําใหพื้นที่แหงนี้ ไมมีทางระบายน้ําตามธรรมชาติที่เพียงพอสงผลใหพื้นที่มีลักษณะของน้ําทวมขังมากเกินความ
จําเป นและแผขยายไปในพื้นที่หมูบานที่อยูโดยรอบพื้นที่ศึกษา
5. บทบาทการเปนตัวกรอง (Filter) พื้นที่ศึกษาแหงนี้ทําหนาที่ตัวกรองไดอยางดี ณ พื้นที่เดียวกันกับ
พื้นที่ที่เปนตัวนําตัวพา (Conduit) การกรองวัตถุที่ไหลมากับน้ํา การตกตะกอนในบริเวณนี้ ทําใหบทบาทนี้มีความ
ก้ํากึ่งกัน ระหวางบทบาทการเปนตัวนําตัวพาและบทบาทการเปนที่รองรับตะกอน
6. บทบาทการเปนตัวขวางกั้น (Barrier) การเปนตัวขวางกั้นในพื้นที่สวนใหญเกิดจากสิ่งปลูกสรางของ
มนุษย อาทิเชน โครงการกอสรางถนนที่มีความสูงจากระดับพื้นดินเดิม การกอสรางทางรถไป ตลอดจนระบบ
คลองชลประทานที่มีขอบตลิ่งที่สูงกวาระดับพื้นเดิมวางขวางทิศทางการไหลของน้ําภายในพื้นที่ศึกษา หรือแมแต
การซึมผานของน้ํา โดยพิจารณาไดจากภาพแสดงพื้นที่ศักยภาพของบทบาทการเปนตัวขวางตัวกั้น

ผลการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (แนวทางการใชประโยชนที่ดิน)

ภาพที่ 11 ผังการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาภายในพื้นที่ศึกษา

เมื่อวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ความสามารถในการรองรับ และสภาพทางกายภาพไดสรุป
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เปนสวนๆดังตอไปนี้
พื้นที่ E1 เปนพื้ นที่เพื่อการอนุรัก ษร ะบบนิเวศพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการเกษตร รองรับ การ
ระบายน้ําผิวดินที่ระบายมาจากเมืองนครราชสีมาและพื้นที่โดยรอบ และมีศักยภาพของบทบาททางนิเวศภูมิทัศน
พื้นที่ E2 เปนที่ตั้งของชุมชน มีศักยภาพในการเปนที่อยูอาศัย ยกเวนทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่
เนื่อ งมาจากป ญ หาทางฝุ น ละออง และป ญ หามลภาวะทางเสี ย งจากเส น ทางรถไฟที่ ผา นพื้น ที่ท างด า นบนและ
ทางดานลางของพื้นที่ ศักยภาพทางนิเวศที่สําคัญคือลําตะคองที่ไหลผานพื้นที่บานหัวถนนในการออกแบบพื้นที่
จะตองมีกระบวนการคอยดูแลพื้นที่มากขึ้น
พื้นที่ E3 เปนพื้นที่อนุรักษเพื่อการอยูอาศัยและรักษาระบบนิเวศ เพื่อทําหนาที่ปกปองรักษาพื้นที่
ผานทางกลไกของการมีสวนรวมของชาวบานเพื่อชวยกันรักษาพื้นที่อนุรักษ (E1)
พื้นที่ D1เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา และเปนประตูทางออกสูภาคอีสานตอนลาง
บนเสนทางคมนาคมสายหลัก เมื่อพิจารณาประกอบกับการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ดวยวิธี PSA พบวาพื้นที่
สวนนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนมาก และในดานบทบาททาง
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นิเวศภูมิทัศนแลวพื้นที่แหงนี้มีลักษณะการเปนตัวกั้นตัวขวางของพื้นที่การระบายน้ําลงสูพื้นที่บึงหัวทะเล และมัก
เกิดปญหาเกี่ยวกับน้ําทวมเปนประจําในชวงฤดูฝน ในการพัฒนาพื้นที่สวนนี้นอกเหนือจากการมุงพัฒนาเพื่อระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่แลว ควรมีการดําเนินการควบคูไปกับการรักษาบทบาททางระบบนิเวศและการแกปญหาในพื้นที่
ดวย
พื้นที่ D2เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนที่พักอาศัยตอเนื่องจากพื้นที่พัฒนา D1 ทั้งสองสวนนี้มีความไดเปรียบ
และเสียเปรียบคนละดานคือดานบนเปนพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ และความหางไกลจากมลภาวะทางเสียงและฝุน
ละอองจากถนนแตพื้นที่สวนลางที่ติดกับทางหลวงจังหวัดสามารถเขาถึงไดงายกวา และจากการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต
ในอดีตตามรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของชาวอีสานที่มีการเลือกทําเลที่อยูบนที่ดอนและติดแหลงน้ํา และมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
พื้นที่กันชน BUFFERเปนพื้นที่ท่ีเปนรอยตอระหวางพื้นที่ E1 กับพื้นที่ชนิดอื่นๆ ไดแก E2, E3, D1, และ D2
การแบงพื้นที่จะใชลักษณะทางกายภาพเปนตัวแบงโดยการอาศัยเสนชั้นความสูง พื้นที่กันชนนี้จะมีระยะหางจาก
พื้นที่อนุรักษ (E1) โดยรอบประมาณ 300 เมตรโดยประมาณลักษณะการใชพื้นที่ในแตละสวนนั้นๆ และเพิ่มบทบาท
การอนุรักษไปในพื้นที่เพื่อปองกันการรุกล้ําเขาไปใชพื้นที่อนุรักษอยางผิดวัตถุประสงค
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แนวทางการการใชประโยชนที่ดินและขอเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่

ภาพที่ 12 ผังการใชประโยชนที่ดิน
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โครงการพัฒนาตามแผนการใชประโยชนที่ดิน
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น โครงการพัฒนาใน
พื้นที่ตองคํานึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการแกปญหาตางๆ ทั้งดานระบบนิเวศ ดานสังคม และเศรษฐกิจของ
ชุมชน เพื่อใหโครงการพัฒนาเปนไปตามวัตถุประสงค
โครงการพัฒนาเรงดวน เปนโครงการพัฒนาในชวง 5 ปแรก ไดแกโครงการ ปรับปรุงการคมนาคม
และการระบายน้ําในพื้นที่ผังเฉพาะ สามารถดําเนินการไดทันที มีความสําคัญตอการแกปญหาทางดานการจราจร
การระบายน้ําในพื้นที่ลงสูพื้นที่ที่เตรียมไว และสงผลตอภาพรวมในพื้นที่อยางชัดเจน
โครงการพั ฒ นาระยะปานกลาง เป น โครงการพัฒ นาในช วง 5-10 ป ตอ มา ไดแ กโ ครงการขนส ง
สาธารณะ บริเวณตลาดดอนขวาง และโครงการบริหารจัดการน้ําคลองชลประทาน และลําตะคอง จะตองมีขั้นตอน
การออกแบบ ตลอดจนการพิจารณาถึงผลกระทบดวย
โครงการพัฒนาระยะยาว เปนโครงการสนับสนุนโครงการอื่นๆในพื้นที่ ที่สามารถดําเนินการโดยไม
เรงดวน มีการเก็บขอมูล และมีการวางแผนเปนระยะ ที่จะชวยเพิ่มความสมบูรณใหกับการพัฒนาพื้นที่โดยรวม

ภาพที่ 13 โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
การพัฒนาพื้นที่ไมไดมีการวางแผนการพัฒนาบนพื้นฐานของของศักยภาพในการพัฒนาและความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ไดๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกานพัฒนาจะคอยๆแสดงออกมาอยางชาๆโดยที่ประชาชนที่
ไดรับผลกระทบไดเกิดการปรับตัวอยางชาๆ โดยไมรูตัว
การเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพเดิมที่เคยประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เนื่องจากการกอตั้งเมือง
ในอดีตไมไดมีการนําปจจัยทางดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ คงมีเพียงปจจัยของการตั้งถิ่นฐานเบื้องตนคือ พื้นที่
การเกษตร แหลงน้ํา และพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยูบนที่ดิน หรือที่เนินที่น้ําไมสามารถทวมถึง และมีอาณาเขตพื้นที่ที่
จํากัดทั้งนี้เพียงเพื่อการยังชีพเทานั้น ไปเปนการประกอบอาชีพเพื่อการคาขายเพิ่มเติม
จากผลการศึกษาสามารถจําแนกพื้นที่ออกเปนสวนตางๆได 6 รูปแบบคือ
1. พื้นที่เปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษระบบนิเวศพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการเกษตร
2. ที่ตั้งของชุมชนเดิม
3. พื้นที่อนุรักษเพื่อการอยูอาศัยและรักษาระบบนิเวศ
4. พื้นที่ที่มีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ
5. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนที่พักอาศัย
6. พื้นที่กันชน
โดยในแตละประเภทของพื้นที่นั้นจะมีขอกําหนดในการพัฒนาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับศักยภาพในการ
พัฒนาของพื้นที่นั้นๆ
ในการกําหนดรูปแบบหรือประเภทของการใชประโยชนที่ดิน ตองศึกษาสภาพทางกายภาพจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน พัฒนาการของเมืองเพื่อหาที่มาของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมวาความเปลี่ยนแปลงนั้นจะสงผล
ออกมาในดานดี หรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดปญหาตอประชาชนที่ใชพื้นที่ปจจุบัน สิ่งที่เปนตัวกําหนดที่
แทจริงนั่นคือ ศักยภาพของพื้นที่ ความสามารถในการรองรับ ความสําคัญทางประวัติศาสตร บทบาททางนิเวศ
ภูมิทัศน และวิถีชีวิตของชุมชนที่อยูในพื้นที่วางผังการใชประโยชนที่ดิน มาใชประกอบการวางแผนเพื่อใหการ
ควบคุมการใชประโยชนที่ดินเปนประโยชนและไดรับความรวมมือจากเจาของพื้นที่
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บทคัดยอ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเชิงดอย โดยใชการประเมินหลังการใชงาน
(Post Occupancy Evaluation) เปนเครื่องมือในการประเมินถึงสวนการใชงานของหอพัก เพื่อหาแนวทางการปรัง
ปรุงใหหอพักเชิงดอยเปนศูนยพักอาศัยและเรียนรูที่ตอบสนองกับความตองการของนักศึกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกณฑการประเมินหลังการใชงานของอาคารอิงถึงทฤษฎีหลัก 9 ประการของ Voordt ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะห
ทางสถิติเพื่อสรุปเปนแนวทางการปรับปรุงที่ตอบรับกับเกณฑของศูนยพักอาศัยและเรียนรู (Living and Learning
Center) วิเคราะหขอมูลพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในเกณฑต่ําถึงปานกลางในทุกสวนใชงาน เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะกลุมของนักศึกษาพบวาชั้นที่พักเปนสวนที่มีนัยสําคัญมากที่สุดตอความพึงพอใจ นอกจากนี้ยัง
พบวาประสิทธิภาพอาคารเปนเกณฑที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด โดยอางอิงจากเกณฑของ
Voordt และการวิเคราะห ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหอพักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยอื่นใหเปนศูนยพักอาศัยและเรียนรูตอไป
คําสําคัญ : หอพักนักศึกษากลุมเชิงดอย, การประเมินหลังการใชงาน, ศูนยพักอาศัยและเรียนรู

Abstract
This research is to evaluate students’ satisfaction who live in Cheang Doi Residential Halls. The
Post Occupancy Evaluation is being used as a main tool to evaluate the building aspects in Cheng Doi
Residential Halls. Main objective is to find the way to improve the function and built environment of
Cheang Doi residential Halls to Living and Learning Center. Post Occupancy Evaluation will be the main
method based on 9 main criteria of evaluating building aspects by Vroodt (Vroodt, 2004). The results will
be statistically analyzed to conclude in to the ways for improvement Cheang Doi residential. The results
showed that the building efficiency is the most influence aspect that effects the satisfaction of various
groups of students. The results can be applied and used for improvement in other residential halls.
Key words: Cheang Doi Residential halls, Post Occupancy Evaluation, Living and Learning Center
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บทนํา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคเหนือ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2508 ระยะเริ่มแรกมีทั้งหมด 3 คณะ ปจจุบันมีทั้งหมด 20 คณะกับ 1 วิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งสิ้น 26,000 คน ทั้ง
ในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาเชียงใหมสวนใหญมีภูมิลําเนานอกพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม (กองพัฒนานักศึกษา, 2552) ทางมหาวิทยาลัยจึงไดมีการดําเนินการหอพักขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการ
ที่พักอาศัยใหกับนักศึกษา หอพักเชิงดอยเปนหนึ่งในกลุมหอพักนักศึกษาที่มีจํานวนหอพักนักศึกษาชาย 6 อาคาร
หอพักนักศึกษาหญิง 9 อาคาร โดยอาคารหอพักเปนอาคารสูง 3-4 ชั้น (แนะนํางานหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2546) เมื่อทําการพิจารณาผังพื้นของหอพักแลวพบวามีรูปแบบคลายคลึงกัน โดยสามารถจัดกลุมหอพักเชิงดอยที่
มีผังพื้นเหมือนกันไดเปน 3 กลุม ไดแก หอ 3 ชาย และ หอ 4, 9 หญิง กลุมที่ 2 ไดแก หอ 4 ชายและหอ 5, 6
หญิง และกลุมที่ 3 ไดแก หอ 5, 6 ชายและหอพัก 1, 7, 8 หญิง (ภาพที่ 1-3)
สําหรับหอพัก 2,3 หญิง และ 7 ชาย มีลักษณะผังพื้นแตกตางจากหอพักในขางตนเล็กนอย แตหอพักเชิง
ดอยทั้งหมดมีการจัดสวนบริการเหมือนกันทุกหอพัก โดยวัตถุประสงคหลักของหอพักเชิงดอย คือ ตองการใหเปน
ศูนยพักอาศัยและเรียนรู (Living and Learning Center) ตามวัตถุประสงคหลักของหอพักในสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ตองการใหหอพักเปนมากกวาที่พักอาศัย โดยตองการใหหอพักเปนที่ฝกประสบการณการ
เรียนรูใหนักศึกษา สามารถปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ในสังคมไดเปนอยางดี

ปญหาของหอพักนักศึกษา
ปจจุบันอาคารทุกหลังมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เนื่องจากไดกอสรางมาเปนเวลากวา 45 ป
นอกจากนี้ยังพบวาสวนบริการของหอพักไดไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับหอพักนักศึกษาในรูปแบบศูนยพักอาศัย
และเรียนรู (Living and Learning Center) Grimm,(1993) ซึ่งหอพักเชิงดอยมีปญหาเชน การใหบริการสื่อทาง
คอมพิวเตอรที่ไมเพียงพอ การจัดพื้นที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมของนักศึกษา การขาดการจัดการดานกายภาพ
ของหอพัก และปญหาอื่นๆอีกมากมาย (ดังภาพ 4-6)
ทั้งนี้พบวามหาวิทยาลัยเชียงใหมยังไมเคยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชงานหอพัก ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเลือกทฤษฎีการประเมินหลังการใชงาน (Post Occupancy Evaluation) ของ Voordt, (2004) เปนเครื่องมือ
ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักและนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงหอพักเชิงดอยตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
การศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสวนบริการของหอพักเชิงดอยโดยใชการประเมินหลังการ
ใชงานเปนเครื่องมือ มีวัตถุประสงคดังนี้
1.ศึกษาถึงระดับคาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสวนบริการหอพักเชิงดอย โดยจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ไดแก เพศ ,อายุ ,คณะ ,ชั้นป ,หอพัก ,ชั้นที่พัก ,ระยะเวลาที่พัก และจํานวนเพื่อรวมหอง
2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจโดยรวมกับเกณฑการประเมินหลังการใชงาน
(Building aspects) ที่นักศึกษามีตอหอพัก
3.เพื่อศึกษาตัวแปรที่เปนตัวพยากรณความพึงพอใจของนักศึกษา
4.เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหอพักเชิงดอยใหเปนศูนยพักอาศัยและเรียนรู
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมในปจจุบันของหอพักเชิงดอย
2.ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแตละกลุมที่มีตอสวนบริการแตละสวน
3.ทราบถึงเกณฑการประเมินหลังการใชงานที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา
4.ทราบถึงตัวแปรที่สามารถพยากรณระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
5.ผลลัพธจากการวิเคราะหจะนําไปสูการลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูประกอบการหอพักอื่นๆ ใหเปนแนว
ทางการปรับปรุงเปนศูนยพักอาศัยและเรียนรูตอไป

ภาพที่ 1 กลุมหอพัก 3 ชาย และ

ภาพที่ 2 กลุมหอพัก 4 ชาย และ

ภาพที่ 3 กลุมหอพัก 5, 6 ชาย และ
หมายเลข 1 – หองน้ํา
หมายเลข 2 – บริเวณนั่ง
พักผอน
หมายเลข 3 – ทางเดิน และ
บันได

ภาพที่ 4-6 แสดงสภาพแวดลอมโดยรวมของหอพักเชิงดอย

การจัดหอพักนักศึกษาในรูปแบบศูนยพักอาศัยและเรียนรู (Living and Learning
Center)
การจั ด หอพั ก นั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก อุ ด มศึ ก ษาที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (Student
Development) คือ การจัดใหหอพักเปนศูนยพักอาศัยและเรียนรู (หัสดินทร เชาวนปรีชา, 2527) โดย Kelley, 2006
กลาววาการจัดการหอพักในรูปแบบศูนยพักอาศัยนั้นทําใหอัตราการยายออกของนักศึกษาป 1 ลดลงอยางเห็นไดชัด
Grimm, (1993) กลาววาหอพักในรูปแบบศูนยพักอาศัยและเรียนรูจะตองประกอบดวยองคประกอบหลัก 2
ประการ คือ สวนที่สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนศูนยพักอาศัย และสวนที่สนับสนุนการเปนสถานที่พักอาศัย
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งอิสระ อินทรยา (2546) ไดทําการจําแนกเปน 6 ขอยอยดังตอไปนี้
1.มีกิจกรรมที่พัฒนานิสิตในดานตางๆ เชน การจัดกิจกรรมเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะสังสรรค การสอน
พิเศษ การประชุมกลุมนักศึกษาที่มีความสนใจใกลเคียงกัน (หนังสือ, ภาพยนตร, ภาพถาย)
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2.มีบุลากรหรือนิสิตประจําการอยูในศูนยพักอาศัย เพื่อใหคําปรึกษาและแนะแนว
3.จัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงเสริมการพัฒนานิสิตในศูนยพักอาศัย ไดแก สวนใชงานที่สงเสริมการ
เรียนรูและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชน หองสมุด, หองคอมพิวเตอร, หองนั่งเลน สิ่งอํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองความตองการของนิสิต เชน คอมพิวเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ต เฟอรนิเจอรที่ทันสมัยและสามารถใชงาน
ไดสะดวก สวนใชงานที่ปลอดภัยรวมถึงการจัดการดานความปลอดภัยสาธารณะ (ทรัพยสิน, อาชญากรรม) และการ
จัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย นอกจากนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพของสวนใชงาน เขน มีการ
ดูแลทําความสะอาดเปนประจํา, มีแสงสวางที่เหมาะสมเปนตน
4.ประสานงานกับฝายวิชาการและกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัดสอนเสริม หรือจัดสอนในวิชาที่
นิสิตนักศึกษาสนใจเรียนรู นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนดในมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมประชุมกลุมใหกับนิสิตที่
มีความสนใจดานเดียวกัน เชน ภาพยนต หนังสือ การถายภาพ เพื่อใหนิสิตสามารถพบปะและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นนอกเหนือจากในหองเรียน
5.สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให นิ สิ ต ในศู น ย ส ามารถจั ด กิ จ กรรมต า งๆ โดยผ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการศูนย
6.จัดใหมีการประเมินผลกิจกรรม และโครงสรางที่จัดขึ้นวามีผลตอการพัฒนานิสิตในดานตางๆหรือไม
ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการของผูที่อยูในศูนยพักอาศัยและผูที่ไมไดอยู

การประเมินหลังการใชงาน (Post Occupancy Evaluation)
การประเมินหลังการใชงาน (Post Occupancy Evaluation, POE) คือการศึกษาเพื่อทําการประเมินอาคาร
หลังการใชงาน สําหรับอาคารที่ตองการทําการปรับปรุง การประเมินอาคารหลังการใชงานนั้นจะเนนไปที่ การ
ประเมินสวนใชงาน (function) องคประกอบหลักโดยรอบอาคาร (Built Environment) เปนหลัก รูปแบบการประเมิน
หลั ง การใช ง านได ถู ก พั ฒ นาจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป น เวลากว า 20 ป ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น จะใช
แบบสอบถามเปนตัวเก็บขอมูลจากผูใชอาคาร ไดแก ความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีตอสวนใชงานของอาคาร
(Turid Horgen and Sheila Sheridan, 1996)
Vischer,2001; Watson&Thomson,2004 เห็นพองตองกันวาวิธีการประเมินหลังการใชงานเปนวิธีการที่มี
ความเปนมาตรฐานสากลอีกทั้ง Preiser, 1989 กลาววาการประเมินหลังการใชงานเปนวิธีการเชื่อมโยงกับขั้นตอน
การปรับปรุงอาคารมากที่สุด โดย Wener, 1994 ยังกลาวอีกวาวิธีการประเมินหลังการใชงานนี้ไดรับการยอมรับจาก
สถาบันการเก็บรวบรวมขอมูลของสหรัฐ (National Institution of America) เนื่องจากมีขั้นตอนการเก็บขอมูลที่
ชัดเจนสําหรับการทําวิจัยในเชิงวิชาการ (academic research) ซึ่งผูวิจัยเห็นวาวิธีการนี้ทําใหนักศึกษาที่เปนผูพัก
อาศัยในหอพักสามารถทําการประเมินสวนใชงานของอาคารผานแบบสอบถามและทําใหผูวิจัยทราบถึงความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอสวนใชงาน แตละสวน ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
ตอไป
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การประเมินหลังการใชงานสามารถจําแนกได 3 ระดับ (Preiser, 1994) ซึ่งการเลือกระดับของการประเมิน
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัยและความละเอียดของขอมูล ดังนี้
- การเก็บขอมูลแบบกวาง (Indicative POE) เก็บขอมูลหลักเกี่ยวกับขอดี ขอเสียของอาคารเปนการเก็บ
ขอมูลโดยรวมของอาคาร เชน ความพึงพอใจของผูใชอาคารที่มีตอสวนใชงานทุกสวน เปรียบเทียบขอมูลแบบกวาง
เชน รูปแบบภายนอก เกณฑที่เกี่ยวกับรูปแบบภายในอาคารและการใชสอย
การเก็บขอมูลแบบจําเพาะ (Investigative POE) เก็บขอมูลตอจากการเก็บขอมูลแบบกวาง เปนการเก็บ
ขอมูลเชิงลึกมากขึ้น เก็บขอมูลแบบจําเพาะชวงเวลา และเปรียบเทียบเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเทานั้นในอาคารเพื่อทํา
การวิเคราะห เชน ความพึงพอใจของผูใชอาคารตอหองอาหารในชวงเวลาระหวาง 16.00-19.00 น.
-

การเก็บขอมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เปนการเก็บขอมูลตอเนื่องมาจากการเก็บขอมูลแบบจําเพาะ
เมื่อพบขอบกพรองในการเก็บขอมูลในขั้นตอนการเก็บขอมูลแบบจําเพาะ ก็จะทําการแกไขและจัดเก็บขอมูลแบบเชิง
ลึก ในการเก็บขอมูลจะเก็บแบบเชิงลึก เชน เปรียบเทียบปจจัยหลายประการสําหรับสวนใชงานสวนเดียวของอาคาร
เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันที่มีสวนใชงานคลายคลึงกันเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอขอมูลหลัก
-

สําหรับหอพักนักศึกษากลุมเชิงดอยซึ่งใชการประเมินหลังการใชงาน (POE) เปนเครื่องมือในการวิจัย
พบวาประเภทของการประเมินที่เหมาะสมคือการเก็บขอมูลแบบกวาง (Indicative POE) เนื่องจากการประเมิน
อาคารหอพักเชิงดอยนั้นเปนการประเมินอาคารทุกสวนใชงาน เพื่อหาขอดี ขอเสียและความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอสวนใชงานของอาคาร แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงอาคารแตละหลัง โดยไมมีการ
เปรียบเทียบระหวางอาคาร 2 ประเภท หรือเก็บขอมูลแบบจําเพาะในสวนใชงานแตละสวนในแตละชวงเวลาแตอยาง
ใด นอกจากนี้ ก ารประเมิ น หลั ง การใช ง านควรจะเริ่ ม จากการเก็ บ ข อ มู ล แบบกว า งก อ นที่ จ ะเริ่ ม สู ขั้ น ตอนอื่ น ๆ
(Preiser, 1994) ซึ่งในการประเมินนั้นจะใชเกณฑการประเมิน 9 ประการของ Voordt (2004) เนื่องจากเปนเกณฑที่
สามารถประเมินไดทั้งอาคารและครอบคลุมทุกสวนบริการดังแสดงในตารางที่ 1
สําหรับหลักเกณฑ 9 ประการของ Voordt, (2004) ที่เหมาะสมในการประเมินสวนใชงานของหอพักเชิง
ดอยอธิบายไดดังนี้ เริ่มจากที่จอดรถซึ่งเปนสวนที่สําคัญของอาคารที่สามารถเขาถึงไดงายและเพียงพอตอจํานวน
รถจั กรยานยนตข องนั ก ศึกษาในหอพัก ดานประสิทธิภาพอาคาร ซึ่งสถานที่ตั้งของสวนใชงานเหมาะสมกับ
กิจกรรม มีชองทางเขา-ออกและหนาตางที่เพียงพอเหมาะสม มีพื้นที่โดยรวมเหมาะสมและเพียงพอตอกิจกรรมของ
นักศึกษา นอกจากนี้ตองมีความสูงตั้งแตพื้นถึงเพดานในระดับที่สรางความสบายใหกับผูอาศัย มีการตกแตงใหเขา
กับการใชงานใชสีและวัสดุที่เหมาะสม และมีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอกับสวนใชงานแตละสวน เชน ชุดโตะ-เกาอี้
คอมพิวเตอร พัดลมปรับอากาศ และระบายอากาศ ความยืดหยุนของพื้นที่ สามารถปรับพื้นที่ใหรองรับกิจกรรมที่
หลากหลาย เชน หองนั่งเลนที่สามารถรองรับกิจกรรมประชุมกลุมได ความปลอดภัย มีการจัดการความปลอดภัย
สาธารณะ (ทรัพยสิน, อาชญากรรม) เชน การติดตั้งกลองวงจรปด, บริการยามรักษาความปลอดภัย การจัดการดาน
อัคคีภัย และการจัดการดานสารเคมี (การรั่วซึมของน้ําจากบอเกรอะ การจัดการกับเศษอาหารจากหองอาหาร และ
น้ําขยะจากถังขยะ) การจัดพื้นที่ มีการติดตั้งสัญลักษณสวนบริการอยางชัดเจน ความเปนสวนตัว นักศึกษารูสึก
เปนสวนตัวเมื่อใชงานสวนบริการ ความเหมาะสมทางกายภาพ สวนใชงานมีความสะอาด มีการรบกวนจากเสียง
และมีแสงสวางอยางเหมาะสม

| 46 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554
ตารางที่ 1: แสดงหลักเกณฑ 9 ประการสําหรับการประเมินสวนใชงานอาคาร (Voordt, 2004)
หลักเกณฑคุณภาพ
1. ที่จอดรถ
2. การเขาถึง
3. ประสิทธิภาพ

4. ความยืดหยุน
5. ความปลอดภัย

6. การจัดพื้นที่
7. ความเปนสวนตัว
8. ความเหมาะสมทางกายภาพ
9. ความยั่งยืน

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หลักเกณฑยอยของคุณภาพอาคาร
เขาถึงไดงาย
มีที่จอดรถ
การเขาถึงทางกายภาพ
ที่ต้งั ของสถานที่
ชองทางเขา-ออกที่เพียงพอ
พื้นที่โดยรวมเหมาะสม
พื้นที่พอเพียงในแตละชั้น
ความสูงพอเพียงในแตละชั้น
สี การใชพื้นที่ วัสดุ เหมาะสม
อุปกรณ เครื่องใชพอเพียงและเหมาะสม
ความยืดหยุนของการจัดพื้นที่
ปรับใชพื้นที่ไดงาย
การออกแบบความปลอดภัยของผูใช
อาคาร
ความปลอดภัยสาธารณะ
การปองกันอัคคีภยั
ความปลอดภัยจากสารเคมี
สัญลักษณ รูปลักษณ
ความสวยงามของรูปดาน
ความเปนสวนตัว
การปฏิสัมพันธกับภายนอก
ความสะอาด
เสียง
แสงสวาง
ความยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
1.ศึกษาทฤษฎีการประเมินหลังการใชงานและสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลังการใชงาน
ศูนยพักอาศัยและเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบรางของแบบสอบถาม
2.เก็บขอมูลกลุมตัวอยางนักศึกษาที่พักในหอพักเชิงดอยดวยการใชแบบสอบถามทําการเก็บขอมูลแบบ
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บขอมูลทั้งหมด 152 คน ที่ความเชื่อมั่น 0.8 (Yamane, 1973; Huy, 2008 และ
ปภากรณ, 2538)
3.ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะหคาสหสัมพันธ
(Correlation analysis) และหาตัวแปรที่เปนตัวพยากรณความพึงพอใจของนักศึกษา (Multiple regressionanalysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
4.ผลลัพธจากการวิเคราะหมาแสดงเปนแนวทางในการปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ตารางที่ 2: แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจที่มีตอเกณฑ
ของสวนบริการของอาคารหอพักนักศึกษาเชิงดอยในภาพรวม
ความพึงพอใจที่มีตอ

Χ

S.D

สวนบริการชั้นลาง

2.92
3.12
2.90
2.50
3.07
2.99
2.96
3.00
2.90
2.82
2.98
2.85
2.32
2.93
2.91
2.68
2.89

0.31
0.44
0.32
0.50
0.60
0.66
0.58
0.41
0.47
0.37
0.58
0.39
0.57
0.67
0.50
0.52
0.31

การเขาถึง
ประสิทธิภาพอาคาร
ความปลอดภัย
ความเปนสวนตัว
ความยืดหยุนของพื้นที่
การจัดพื้นที่
ความเหมาะสมทางกายภาพ
ความพึงพอใจโดยรวม
สวนบริการชั้นบน
การเขาถึง
ประสิทธิภาพอาคาร
ความปลอดภัย
การจัดพื้นที่
ความเหมาะสมทางกายภาพ
ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจทั้งอาคาร

ผลการวิเคราะหขอมูล
ระดับความพึงพอใจจําแนกตามขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแตละสวนบริการ จากตารางที่ 2
พบวานักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยูในชวงปานกลาง-ต่ํา เมื่อพิจารณาเฉพาะสวนบริการชั้นลางพบวานักศึกษา
มีความพึงพอใจระดับต่ํา ในสวนของประสิทธิภาพอาคาร ( Χ = 2.90) ความปลอดภัย ( Χ = 2.50) ความยืดหยุน
ของพื้นที่ ( Χ = 2.99) การจัดพื้นที่( Χ =2.96) และความพึงพอใจโดยรวม( Χ = 2.90) แตพิจารณาเฉพาะสวน
บริการชั้นบนพบวานักศึกษามีความพึงพอใจต่ําในสวนของการเขาถึง ( Χ = 2.90) ประสิทธิภาพอาคาร ( Χ =
2.85) ความปลอดภัย( Χ = 2.32) การจัดพื้นที่( Χ = 2.93) ความเหมาะสมทางกายภาพ( Χ = 2.91) และความ
พึงพอใจโดยรวม( Χ = 2.68)ตามลําดับ การวิเคราะหเฉพาะจุดพบวานักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่ําในสวนใช
งานชั้นบนและลางตอประสิทธิภาพอาคารต่ําเนื่องจากการตกแตงภายในไมเหมาะสมกับกิจกรรมของนักศึกษา
และอุปกรณอํานวยความสะดวกในสวนใชงานไมรองรับกับกิจกรรม ความปลอดภัยต่ําเนื่องจากทางหอพักไมมี
การจัดความปลอดภัยที่เหมาะสม ไดแก ไมมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ไมมีการติดตั้งระบบคียการด และ
บริการยามรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารหอพัก การจัดพื้นที่ต่ําโดยพบวาทางหอพักไมจัดพื้นที่ใหสามารถ
รองรับกิจกรรมไดหลากหลาย เชน หองดูทีวีที่สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการดูทีวี ความ
เหมาะสมทางกายภาพ เนื่องจากสวนใชงานยังขาดการจัดการดานความสะอาดและยังขาดการจัดการดานความ
เหมาะสมทางกายภาพเชน การกําจัดเศษอาหาร และภาชนะที่ใชแลวในหองอาหาร และความพึงพอใจโดยรวม
ต่ํา เนื่องจากในสวนใชงานทุกสวนยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่นักศึกษาตองการ ไดแก เฟอรนิเจอรที่เหมาะสม
กับการอานหนังสือ-ทําการบาน และการพักผอน สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีคุณภาพ
เมื่อทําการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสวนใช แบงตามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
โดยเริ่ ม จาก เพศ พบว า ในส ว นบริ ก ารชั้ น ล า งนั ก ศึ ก ษาชายมี ค วามพึ ง พอใจต่ํ า กว า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในด า น
ประสิทธิภาพอาคารของสวนบริการ ไดแก หองรับแขก ( Χ = 3.11) เนื่องจากหอพักชาย 2,7 ไมมีหองรับแขก
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หองน้ํา ( Χ = 2.99) เนื่องจากหอพักไมมีการแยกหองน้ําและจํานวนหองน้ําไมเพียงพอ ในสวนบริการชั้นบนพบวา
นักศึกษาชายมีความพึงพอใจต่ํากวานักศึกษาหญิงในดานประสิทธิภาพอาคารหองคอมพิวเตอร ( Χ = 2.75)
เนื่องจากจํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา อายุ พบวานักศึกษาชวงอายุ 21 ป มี
ความพึงพอใจต่ําตอความเหมาะสมทางกายภาพที่จอดรถมากที่สุด ( Χ = 1.60) เนื่องจากนักศึกษาในชวงอายุ 21 ป
สวนใหญมีรถจักรยานยนตสวนตัวแตหอพักไมมีบริการที่จอดรถใหกับนักศึกษา นักศึกษาชวงอายุ 20 ปมีระดับ
ความพึงพอต่ําตอความเหมาะสมทางกายภาพในหองอาหาร ( Χ = 2.80) เนื่องจากทางหอพักไมมีการจัดการกับ
ภาชนะที่ใหแลวอยางถูกสุขอนามัย คณะ พบวานักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพมีความพึงพอใจต่ําที่สุดตอ
ประสิทธิภาพอาคารของหองดูทีวีและหองอานหนังสือ ( Χ = 2.54) เนื่องจากการจัดวางทีวีกับที่นั่งไมเหมาะสม และ
ตองการใหทางหอพักเปลี่ยนเฟอรนิเจอรในหองอานหนังสือใหทันสมัยกวาเดิม นักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่ําที่สุดตอความเหมาะทางกายภาพในหองอานหนังสือ ( Χ = 3.07) เนื่องจากตองการ
ใหทางหอพักติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ในสวนบริการชั้นบนพบวานักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพมีความพึงพอใจตอหองพักต่ําที่สุด ( Χ = 2.65) เนื่องจากหองพักเกาและแออัด ชั้นป พบวาในสวนบริการ
ชั้นลางนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจต่ําตอประสิทธิภาพอาคารหองอานหนังสือมากที่สุดเนื่องจากตองการให
หอพักเปลี่ยนเฟอรนิเจอรใหทันสมัย นักศึกษาป 3 มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมทางกายภาพของที่จอดรถต่ํา
ที่สุด ( Χ = 1.33) เนื่องจากนักศึกษาตองการใหทางหอพักติดตั้งหลังคาบังแดดในสวนของที่จอดรถ ระยะเวลาใน
การพักอาศัย พบวาในสวนบริการชั้นลางนักศึกษาที่พักอาศัยมา 3 ปมีระดับความพึงพอใจต่ําตอการจัดดานความ
ปลอดภัย ( Χ = 1.33) เนื่องจากมีการจัดการความปลอดภัยที่ยังไมเหมาะสม ไดแก ไมมีการติดตั้งระบบปองกัน
อัคคีภัย กลองวงจรปด และคียการด หอพัก พบวานักศึกษาในทุกหอพักพึงพอใจต่ําตอประสิทธิภาพของที่จอรถ
เนื่องจากไมมีบริการที่จอดรถใหกับนักศึกษาที่พักในหอพัก ชั้นที่พัก พบวาในสวนบริการชั้นลาง นักศึกษาที่พัก
ในชั้น 1 มีความพึงพอใจต่ําที่สุดในดานความเปนสวนตัวในหองพัก ( Χ =2.60 ) เนื่องจากมีเสียงจากสวนใชงานชั้น
ลางรบกวนตลอดเวลา จํานวนเพื่อนรวมหอง พบวาในสวนบริการชั้นบนนักศึกษาที่มีเพื่อนรวมหอง 3-4 คนมี
ความพึงพอใจตอการจัดพื้นที่ในหองพักต่ําที่สุด ( Χ =2.80) เนื่องจากนักศึกษาตองการใหทางหอพักลดจํานวน
นักศึกษาที่พักในแตละหองลงเปน 2 คนเพื่อความเปนสวนตัวและเพิ่มพื้นที่ในการทํากิจกรรม
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หองรับแขก

คาสหสัมพันธ
0.70**
0.42**
0.42**
-

หองอาหาร

คาสหสัมพันธ
0.63**
0.48**
0.49**

-

-

คาสหสัมพันธ
0.72**
0.37**
0.53**

หองดูทีวี

-

หองอาน
หนังสือ
คาสหสัมพันธ
0.72**
0.37**
0.36**
-

คาสหสัมพันธ
0.40**
0.48**
0.36**

ที่จอดรถ

-

คาสหสัมพันธ
0.70**
0.31**
0.42**

หองน้ํา

คาคงที่
1. การเขาถึง
2. ประสิทธิภาพอาคาร
3. ความเปนสวนตัว
4. ความปลอดภัย
5. สุขภาพและความ
เหมาะสมทางกาย
R-square

ตัวแปร

หองรับแขก

คาสหสัมพันธ
β
0.65**
0.32**
0.19**
-

0.65

หองอาหาร

คาสหสัมพันธ
β
0.95**
0.24**
0.17**

-

0.65

0.68

-

คาสหสัมพันธ
β
1.27**
0.26**
0.14**
-

หองดูทีวี

0.63

0.12**

หองอาน
หนังสือ
คาสหสัมพันธ
β
1.03**
0.36**

0.30

-

คาสหสัมพันธ
β
2.29**
0.08**
0.10**
-

ที่จอดรถ

สวนบริการชั้นลาง

0.57

0.16**

คาสหสัมพันธ
β
1.42**
0.19**
-

หองน้ํา

ตารางที่ 4 : แสดงการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) สวนบริการชั้นลางและชั้นบน

1. การเขาถึง
2. ประสิทธิภาพอาคาร
3. ความเปนสวนตัว
4. ความปลอดภัย
5. สุขภาพและความ
เหมาะสมทางกาย
6. การจัดพื้นที่

ตัวแปร

สวนบริการชั้นลาง

ตารางที่ 3 : แสดงการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation analysis) สวนบริการชั้นลางและชั้นบน

0.33

-

0.12**

คาสหสัมพันธ
β
2.01**
0.13**

ที่ทิ้งขยะ

-

คาสหสัมพันธ
0.37**
0.31**
0.38**

ที่ทิ้งขยะ

0.81

0.18**

คาสหสัมพันธ
β
0.64**
0.46**
-

หองพัก

0.57**

คาสหสัมพันธ
0.83**
0.55**
-

หองพัก

0.78

-

คาสหสัมพันธ
β
0.54**
0.40**
0.18**

หองน้ําชั้นบน

-

คาสหสัมพันธ
0.55**
0.81**
0.69**

หองน้ําชั้นบน

0.80

-

0.19**

หอง
คอมพิวเตอร
คาสหสัมพันธ
β
0.67**
0.26**

0.54**

หอง
คอมพิวเตอร
คาสหสัมพันธ
0.55**
0.73**
-
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ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธแสดงใหเห็นในตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงคาของเกณฑการประเมินหลัง
การใชงาน (building aspects) ที่สงผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในแตละสวนใชงาน ซึ่งไดแก หองอาหาร
ห อ งรั บ แขก ห อ งดู ที วี ห อ งอ า นหนั ง สื อ ที่ จ อดรถ ห อ งน้ํ า ชั้ น ล า ง ที่ ทิ้ ง ขยะ ห อ งพั ก ห อ งน้ํ า ชั้ น บน และห อ ง
คอมพิวเตอร โดยในสวนบริการชั้นลางพบวาคาสหสัมพันธของประสิทธิภาพอาคารมีผลตอระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษามากที่สุด (หองอาหาร = 0.63 ,หองรับแขก = 0.70 ,หองดูทีวี = 0.72 ,หองอานหนังสือ = 0.72 ที่จอดรถ
= 0.48 ,หองน้ํา = 0.70 ,ที่ทิ้งขยะ = 0.37) เนื่องจากมีคาความสัมพันธไปในทางบวกสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคา
สหสัมพันธของเกณฑการประเมินหลังการใชงานเกณฑอื่นๆ รองลงมาคือความเหมาะสมทางกายภาพ ความเปน
สวนตัว ความปลอดภัย และการเขาถึงตามลําดับ สําหรับสวนบริการชั้นบนพบวาคาสหสัมพันธของประสิทธิภาพ
อาคารมีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด (หองพัก = 0.83 ,หองน้ํา = 0.81 ,หองคอมพิวเตอร =
0.73)เนื่องจากมีคาความสัมพันธไปในทางบวกสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคาสหสัมพันธของเกณฑการประเมินหลัง
การใชงานเกณฑอื่นๆ รองลงมาคือการจัดพื้นที่ในสวนของหองพัก ความเหมาะสมทางกายภาพในหองน้ํา และการ
เขาถึงในสวนของหองคอมพิวเตอร จากตารางทําใหทราบไดวาประสิทธิภาพอาคารเปนเกณฑในการประเมินที่มีผล
ตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด ทําใหการปรับปรุงนั้นตองเริ่มทําการปรับปรุงจากประสิทธิภาพ
อาคารของสวนใชงานเปนอันดับแรกใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินและเกณฑของศูนยพักอาศัยและเรียนรู
เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณระหวางระดับความพึงพอใจรวมกับระดับความพึงพอใจตอเกณฑการ
ประเมินในแตละสวนใชงาน ผลดังตารางที่ 4 ซึ่งพบวาประสิทธิภาพอาคารเปนเกณฑที่มีนัยสําคัญและมีผลตอระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุดในทุกสวนบริการ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ ( β ) ของประสิทธิภาพอาคารมีคา
มากกวาคาสัมประสิทธิ์ของเกณฑอื่นๆ โดยเกณฑที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษารองลงมาคือ ความ
ปลอดภัย ความเหมาะสมทางกายภาพ ความเปนสวนตัวและการเขาถึง
โดยทําการเปรียบเทียบการความสามารถในการทํานายระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาในสวน
ใชงานแตละชั้น (R-square) พบวา ในสวนบริการชั้นลาง หองดูทีวี (68%) หองรับแขก(65%) และหองอาน
หนังสือ(65%) เปนสวนใชงานที่มีคาการทํานายระดับความพึงพอใจสูงที่สุด สําหรับในสวนบริการชั้นบนพบวา
หองพัก(81%) หองคอมพิวเตอร (80%) หองน้ํา (78%) เปนสวนใชงานที่มีคาการทํานายระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาสูงที่สุด ทําใหทราบไดวาเมื่อตองทําการปรับปรุงหอพักเชิงดอยควรเริ่มปรับปรุงจากประสิทธิภาพอาคาร
ของสวนใชงานแตละสวนและปรับปรุงจากสวนใชงานที่มีค วามสามารถในการทํ านายระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไดมากที่สุด

แนวทางการปรับปรุงหอพักเชิงดอย
สวนบริการดานลาง ในสวนบริการดานลาง ตามการวิเคราะหรวมกับการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาจําแนกตามขอมูลทั่วไปพบวาประสิทธิภาพอาคารมีผลตอความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นแนวทาง
การปรับปรุงสําหรับแตละสวนบริการโดยเริ่มจาก หองอาหาร ควรมีการจัดการกับภาชนะที่ใชแลวอยางเหมาะสม
ติดตั้งถังดักเศษอาหารและไขมัน และมีการแยกประเภทขยะ หองรับแขก ควรมีการจัดพื้นที่หองรรับแขก 2 และ
7 ชาย นอกจากนี้ควรจัดที่นั่งหรือพื้นที่พบปะเปนกลุมๆ ใหหลากหลาย และเพิ่มจํานวนนิตยสาร หองดูทีวี มีการ
จัดวางทีวีกับระยะที่นั่งใหเหมาะสม จัดเกาอี้ในรูปแบบโซฟาและปรับพื้นที่ใหสามารถจัดกิจกรรมพบปะ หรือสอน
เสริมไดนอกเหนือจากการดูทีวี หองอานหนังสือ ควรมีการปรับเฟอรนิเจอรเพื่อใหเขากับกิจกรรมของนักศึกษา
เชน โตะที่มีเตารับเพื่อรองรับคอมพิวเตอรโนตบุค หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคส เชนโคมไฟอานหนังสือ ติดตั้งพัดลม
ปรั บ อากาศ และปรับ ปรุงสัญญาณอินเตอรเน็ต ที่จอดรถทางหอพัก ควรมีบริการที่จอดรถจักรยานยนตใ หกับ
นักศึกษาที่พักในหองพักที่ปลอดภัย และติดตั้งหลังคาบังแดดในพื้นที่จอดรถ หองน้ําชั้นลางพบวาหอพักควรมีการ
แยกหองน้ําชาย – หญิงอยางชัดเจน และติดตั้งปายสัญลักษณหองน้ํา ชาย-หญิง ที่ทิ้งขยะทางหอพักควรมีการจัด
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พื้นที่ทิ้งขยะที่มิดชิด สําหรับสวนบริการทุกสวนควรมีการทําความสะอาดเปนประจํา อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศและปรับอากาศในสวนบริการที่อากาศไมถายเท เชน หองอาหาร หองน้ําเพื่อความเหมาะสม
ทางกายภาพ ดานการจัดการความปลอดภัยในสวนบริการชั้นลาง ควรมีการปองกันอัคคีภัยในอาคาร เชน ถัง
ดับเพลิง หรืออุปกรณตรวจจับควันในอาคาร และการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ ไดแก ติดตั้งกลองวงจรปด
และบริการยามรักษาความปลอดภัย
สวนบริการชั้นบน ในสวนบริการชั้นบนตามการวิเคราะหพบวาประสิทธิภาพอาคารมีผลตอความพึง
พอใจของนักศึกษามากที่สุดเชนกัน ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงโดยเริ่มจากสวนของหองพัก สําหรับนักศึกษาที่พัก
ในชั้น 1 ควรมีการติดตั้งประตูกั้นระหวางสวนใชงานกับหองพักเพื่อชวยลดเสียงรบกวนและควรมีการปรับปรุง
เฟอรนิเจอรใหเขากับกิจกรรม เชน มีโตะวางคอมพิวเตอร หรือโตะเครื่องแปงสําหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษา
ตองการใหมีการลดจํานวนนักศึกษาที่พักแตละหองพักลงเหลือหองละ 2 คน เนื่องจากแออัดและ ไมเปนสวนตัว
นอกจากนั้นหองน้ําควรมีการเพิ่มจํานวนหองน้ําและจัดวางสุขภัณฑใหม ในสวนหองคอมพิวเตอรควรมีการเพิ่ม
จํานวนคอมพิวเตอรและตรวจสภาพคอมพิวเตอรทุกเดือน ดานความปลอดภัยควรมีการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
ทางเดิ น หน า ห อ ง และระบบป อ งกั น อั ค คี ภั ย ในชั้ น ต า งๆ ของหอพั ก ทุ ก ชั้ น นอกจากนี้ ด า นสุ ข ภาพและความ
เหมาะสมทางกายภาพ ควรมีการติดตั้งพัดลมปรับอากาศและระบายอากาศในสวนใชงานทุกสวนเพื่อสุขภาพและ
ความเหมาะสมทางกายภาพที่ดีของนักศึกษา
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการใชชุดทฤษฎีและเทคนิค Space Syntax ในการศึกษาการใชพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา
ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม โดยชุดทฤษฎีและเทคนิค Space Syntax นั้นสามารถสรางแบบจําลองความสัมพันธ
ของโครงขายเมือง รวมกับการเก็บขอมูลในภาคสนาม เพื่อนํามาวิเคราะหสัณฐานของเมืองเชียงใหม โดยการศึกษา
มีสมมติฐานวาสัณฐานของเมืองเชียงใหมสงผลตอการใชพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนคนเดิน โดยวิธีการวิเคราะห
Space Syntax จะชวยใหเขาใจถึงระบบความสัมพันธ เหตุปจจัยที่สงผลตอความเขาใจเมืองและการใชพื้นที่เมือง
จากผลการวิเคราะหสัณฐานเมืองเชียงใหมสามารถจําแนกระบบโครงขายการสัญจรของเมืองเปนสองรูปแบบได
อยางชัดเจน โดยแบบแรกเปนโครงขายยอยมีลักษณะการสัญจรที่เปนเสนทางสั้นและมีจํานวนมาก เปนโครงขาย
การสัญจรที่ผูใชเปนคนในพื้นที่เปนหลัก โครงขายนี้มีคาการฝงตัวต่ําคือมีอัตราการสัญจรผานนอย โครงขายอีกแบบ
เปนโครงขายขนาดใหญที่เปนโครงขายหลักของเมือง มีลักษณะเปนเสนทางที่กวางและยาวตอเนื่องเปนเสนตรง
จดจําไดงาย โครงขายนี้มีคาการฝงตัวสูงคือมีอัตราการสัญจรผานที่มากกวา ทั้งยังพบวาสัณฐานของเมืองเชียงใหม
ในภาพรวมมี ลั ก ษณะเด น คื อ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารผสานที่ ดี ม าก ประชากรสามารถเลื อ กใช เ ส น ทางสั ญ จรได
หลากหลายทั้งในระดับยานและระดับเมือง แตมีลักษณะดอยคือมีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจ
เมืองที่ต่ํา หมายความวาคนที่เขามาใชพื้นที่เมืองสามารถรับรูและเขาใจระบบเสนทางของเมืองไดยาก ทําใหมี
ปญหาตอการเลือกใชเสนทางในการสัญจรที่ เหมาะสมได แตเมื่อพิจารณาเฉพาะพื้น ที่สวนถนนคนเดินที่เลือก
ทําการศึกษาพบวาเปนบริเวณที่มีคาสัมประสิทธิ์การผสานและคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจ
เมืองสูง หมายความวาพื้นที่สวนนี้มีศักยภาพที่ทําใหผูคนเขาถึงไดงายไมซับซอนสามารถสัญจรมาไดหลายทางซึ่ง
เหมาะสมสําหรับถนนคนเดินที่ศึกษานี้ และจากการเก็บขอมูลในพื้นที่ถนนคนเดินทําใหเห็นอัตราการสัญจรผานของ
คนเดินเทาซึ่งมีความสอดคลองกับผลที่ไดจากการใช Space Syntax นั่นคือพื้นที่ที่มีสัมประสิทธิ์ในการทําความ
เขาใจเมืองสูง ก็เปนพื้นที่ที่คนเดินเทาเลือกเปนเสนทางเดินหลักมากกวาพื้นที่ที่มีสัมประสิทธิ์ในการทําความเขาใจ
เมืองที่มีคาต่ํากวา เนื่องจากถนนคนเดินในปจจุบันเกิดจากนโยบายของภาครัฐโดยเปนการกําหนด สถานที่ วัน
เวลาเพื่อใหเกิดกิจกรรมคาขายแบบถนนคนเดิน ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้จําเปนตองเลือกพื้นที่ที่สามารถจดจําและ
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ทําความเขาใจไดงาย มีศักยภาพในการเขาถึงสูงเพื่อใหสะดวกตอผูที่เขาไปใชงาน ผลการศึกษาทําใหเห็นวาถนน
สายหลักของถนนคนเดินในปจจุบันมีความเหมาะสมกับสัณฐานของระบบเมือง แตถนนสายยอยยังไมเหมาะสม
เทาที่ควรทําใหการใชงานในปจจุบันของพื้นที่ถนนคนเดินยังไมสามารถใชงานไดเต็มศักยภาพ ซึ่งถามีการปรับเลือก
การใชเสนทางใหมใหมีความเหมาะสมกับสัณฐานของเมืองจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดินใหดีไดยิ่งขึ้น

Abstract
This paper presents part of the research implementing Space Syntax theory and techniques in
the field of public space utilization of Chiang Mai Walking Street. Using Space Syntax Theory and
techniques, urban network was simulated into relationship models. These model were used as main
information accompanying with the field study in order to analyze Chiang Mai City Morphology. The study
is guided by the assumption that space syntax analyses can help understanding the valuable information
about how well Chiang Mai Walking Street is integrated into the urban morphology and how that
influences to its understandability and usability for the public. From the analysis, it reveals that Chiang Mai
urban network compounds of a dual form. Local network, the first one, is the street network comprises the
amount of short and small scale streets usually used by local people. This form of network has low
‘Integration Value’, in other words, they are streets with less flow of traffic. The other form is global
network which is the main network of the city. This network comprises wide, long and straight streets with
a greater flow of traffic and the integration value. In terms of urban morphology itself, Chiang Mai has the
advantages of having very high ‘Synergy Coefficient’ both locally and globally which means that people
have great alternatives of route choice. Unfortunately, its ‘Intelligibility Coefficient’ is quite low, this value
shows that people might have difficulty in understanding and remembering the street network. However,
picking up only the study area, Chiang Mai Walking Street area has high values of both ‘Synergy
Coefficient’ and ‘Intelligibility Coefficient’ and this suit well with its function and characteristic. Moreover,
the result from the field study reviews that pedestrian walk-through rate in Chiang Mai Walking Street area
have the same tendency with the result acquired from Space Syntax techniques. The streets with high
‘Intelligibility Coefficient’ value contained a larger number of pedestrians than the one with low ‘Intelligibility
Coefficient’ value. For this type of activity, accessibility can play an important role as a supportive factor.
The easier it is to reach a street, the more popularly it should be used. The analyses shows that the main
lines of the walking street are now on the highly integrated streets, this brings a number of tourists and
local people into the area of activities. While the main lines are suitably placed, the sub-lines are facing a
problem of low integration and less number of people. The finding of this study provide more information
for urban design to pick up more morphologically suitable street for Chiang Mai Walking Street.
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บทนํา
ในปจจุบัน กิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหมทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ และกระจายรายไดในชุมชนตางๆ ของ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งยังสงเสริมคุณภาพในการใชชีวิตของประชาชนเมืองเชียงใหมดวย โดย
การเพิ่มพื้นที่สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหเกิดแหลงกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพเมือง
โครงการถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมนี้เริ่มมีการจัดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544 ภายใตโครงการปดถนนเพื่อประหยัด
พลังงานลดมลพิษ และสงเสริ มการท องเที่ยวโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อสงเสริม ใหเกิดกิจกรรมถนนคนเดิน ที่ช วย
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพเมืองใหดีขึ้นเพื่อกระตุนใหเกิดความใสใจในการประหยัดพลังงาน
และลดมลพิษ และเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยวของเมืองเชียงใหมเนื่องจากผลตอบรับเปน
อยางดีจากประชาชนและการทองเที่ยวตอกิจกรรมถนนคนเดิน และแนวโนมทางเศรษฐกิจที่พัฒนาสอดคลองกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ทําใหทางเทศบาลนครเชียงใหมไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนี่อง โดยทําการยาย
พื้นที่บริเวณที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินจากบริเวณ ถนนทาแพมาอยูที่บริเวณถนนราชดําเนิน และในปจจุบันมีการ
เพิ่ ม เส น ทางที่ จั ด กิ จ กรรมจากบริ เ วณหน า สถานี ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เชี ย งใหม ม าจนถึ ง บริ เ วณหน า วั ด พระสิ ง ห
วรมหาวิหารทําใหพื้นที่ถนนคนเดินในปจจุบันกินพื้นที่ตั้งแตหนาวัดพระสิงหยาวตลอดแนวถนนราชดําเนินไปจนถึง
ประตูทาแพ และถนนพระปกเกลาตั้งแตสี่แยกโรงเรียนพุทธิโสภณยาวตลอดแนวจนถึงสี่แยกโรงเรียนยุพราช รวมทั้ง
บางชวงของถนนพระปกเกลาซอย 11 (ถนนขางศาลากลางเกา) บริเวณขางอนุสาวรียสามกษัตริย ทั้งจังหวัด
เชียงใหมนั้นยังมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิมอีกหลายแหง ไดแก ถนนคนเดินบริเวณถนนวัวลาย และถนนคนเดิน
บริเวณขางโรงเรียนปริ้นสรอยแยล เปนตน นอกจากระดับชุมชนแลวกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมนี้ยังไดรับ
การสนับสนุนในระดับชาติ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดบรรจุถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมเปน
กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวไทย และมีแนวโนมวาเทศบาลนครเชียงใหมจะยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินนี้ตอไปในอนาคต
แนวความคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองนั้น ถนนคนเดิน (Walking Street) ถือวาเปนเครื่องมือสําหรับ
การพัฒนาการใชพื้นที่ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่สาธารณะของเมืองเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับคนเมืองทั้งยัง
เพิ่มการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของประชาชน ถนนคนเดินนั้นเปนการพัฒนาเมืองโดยวิธีการกําหนดการใชพื้นที่
ของเมืองใหเกิดความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนเห็นตัวอยางไดจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในเมืองที่มีขนาดใหญ
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและพื้นที่สวนใหญของเมืองถูกใชเพื่อประโยชนในทางธุรกิจนักพัฒนาเมือง
จะเนนใหมีการพัฒนาการใชพื้นที่เมืองเพื่อประโยชนของชุมชนและสาธารณะมากยิ่งขึ้นเชน การกําหนดพื้นที่ถนน
คนเดินเพื่อใหคนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงไดมีพื้นที่สาธารณะในการพบปะและจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและวิถีชุมชน
โครงการถนนคนเดินที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกสัปดาหสงผลใหมีประชากรมาใชงานในบริเวณ
ถนนคนเดินเปนจํานวนมาก อันประกอบไปดวยประชากรในพื้นที่ ไดแกกลุมประขากรที่เขามาเพื่อขายสินคาและ
บริการ กลุมประชากรที่ มาเพื่อการเดินเที่ยวและจับจายสิน คา ประชากรนอกพื้น ที่ ไดแ กก ลุมประชากรที่เปน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ จากความหลากหลายของกลุมประชากรที่มาใชพื้นที่ถนนคนเดินนั้นทําให
เกิดความแตกตางของความเขาใจพื้นที่และการใชพื้นที่ กลาวคือคนแตละกลุมสามารถรับรูและเขาใจรูปแบบพื้นที่
เมืองเชียงใหมไดตางกัน เชน คนในพื้นที่จะรูจักซอกซอย ทางลัด หรือแหลงกิจกรรมตางๆ ดีกวานักทองเที่ยวที่อาจ
ตองอาศัยแผนที่หรือปายสัญลักษณบอกทาง เปนตน เหลานี้ทําใหศักยภาพความเขาใจพื้นที่ของคนแตละกลุม
ตางกัน และเกิดรูปแบบการใชงานพื้นที่ที่แตกตางกันจึงเปนที่นาสนใจวา สัณฐานของเมืองเชียงใหมมีความสัมพันธ
กับลักษณะการใชพื้นที่บนถนนคนเดินหรือไม อยางไร โดยควรศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงคุณลักษณะเดนและดอย
ทางดานสัณฐานของเมืองบางประการที่มีอยูบนถนนคนเดินอันอาจจะสงผลใหเกิดความสัมพันธกับรูปแบบของการ
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จัดกิจกรรมบนถนนคนเดิน โดยพิจารณาประเด็นความเขาใจของผูใ ชที่มีตอลักษณะสัณฐานของเมือง เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมดานการใชพื้นที่เมืองในการดําเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในฐานะที่เปนพื้นที่สาธารณะ
สําหรับเมืองไดอยางเหมาะสม
บทความนี้เปนสรุปการศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานของเมืองเชียงใหมที่สงผลตอการใชพื้นที่สาธารณะในสังคม
บริเวณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม โดยทําการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ถนนคนเดินทางดานกายภาพของพื้นที่
รวมทั้งปจจัย เงื่อนไขและขอจํากัดของสัณฐานเมืองที่สงผลถึงการใชพื้นที่และการจัดกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบ
ศักยภาพที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหสัณฐานเมืองเพื่อพัฒนาการใชพื้นที่
ถนนคนเดิน: กรณีศึกษาถนนคนเดินประตูทาแพจังหวัดเชียงใหม” เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการพัฒนาการใชพื้นที่ เสนอแนะแนวทางที่เปนไปไดและเหมาะสมในการพัฒนาการใชพื้นที่ถนนคนเดินจังหวัด
เชียงใหมบนพื้นฐานความเหมาะสมทางสัณฐานวิทยา

สัณฐานของเมืองเชียงใหม (เวียงเกา)
พื้นที่ศึกษาประกอบดวย พื้นที่ในเขตคูเมืองเกาประมาณ 2.56 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนเขตเมืองเกาของ
จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอันประกอบไปดวยวัด 36 แหง มีวัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเจดีย
หลวง และวัดเชียงยืนเปนศูนยกลาง เขตเมืองเกาสรางโดยพญามังรายเมื่อ 700 กวาปที่แลวมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม
เกือบจัตุรัสในตัวเมืองประกอบดวยหลายหมูบาน และแตละหมูบานมีวัดหลักประจําหมูบานของตนเอง สัณฐานของ
เมืองเชียงใหมที่ชัดเจนนั้น ประกอบดวยคูน้ํา ซึ่งลอมรอบตัวเมืองเกา ประตูเมืองมีทั้งหมด 5 ประตู อยูทางดานทิศ
ใตสองประตู นอกจากนั้นจะประจําอยู ทิศละ 1 ประตู ภายในเขตเมืองมีพื้นที่สาธารณะที่สําคัญเรียกวา ขวง มีอยู
ทั้งสิ้น 7 แหง ทางสัญจรหลักภายในเมืองเกา ไดแกถนนราชดําเนิน ลักษณะสัณฐานของเมืองเชียงใหมจาก 700
กวาปที่แลวไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บางสวนเปลี่ยนแปลงอยางมากบางสวนก็แทบจะไมเปลี่ยนแปลง เชนพื้นที่
บริเวณที่เปนขวงในอดีตปจจุบันไดกลายเปนอาคารไปเสียเปนสวนใหญ แตบริเวณคูเมืองยังคงรักษาลักษณะไว
เชนเดิม สัณฐานของเมืองเชียงใหมนั้นเกิดจากผสมผสานการวางผังเมืองที่เกิดจากการออกแบบ (ผังเมืองสี่เหลี่ยม
จัตุรัสตามอยางสุโขทัย) และความเชื่อ (แนวแกนและทิศของเมืองตามความเชื่อของชาวลัวะ) รวมกับลักษณะที่เกิด
จากการใชงานจริง (พื้นที่ขวงและถนนเชื่อมภายในและระหวางหมูบาน) โดยลักษณะสัณฐานดังกลาวยังปรากฏให
เห็นอยูและในปจจุบันเมื่อมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในระบบโครงขายผังเมืองสวนนี้ขึ้น จึงเกิดเปนประเด็นให
ศึกษาวาการใชงานในรูปแบบใหมนี้จะมีความสัมพันธอยางไรกับลักษณะสัณฐานที่มีมาแตเดิม
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ภาพที่ 1 แสดงรูปรางของเขตเมืองเกาและตําแหนงทีต่ ั้งของพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณประตูทาแพ

Space Syntax
การศึกษาในครั้งนี้ใชชุดทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะหพื้นที่ Space Syntax เนื่องจากเปนเครื่องมือที่
สามารถวิเคราะหลักษณะสัณฐานของเมืองโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางแบบจําลองความสัมพันธของ
โครงขายที่วาง และแสดงการคํานวนใหเห็นถึงศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่ได จากนั้นจึงแสดงออกมาในรูปของ
แผนภูมิสีที่ตางกัน โดยพื้นที่ใดมีศักยภาพในการเขาถึงสูงจะถูกแสดงออกมาในโทนสีแดงแลวไลลําดับเปน สม
เหลือง เขียว ไปจนถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเขาถึงต่ําก็จะถูกแสดงออกมาเปนโทนสีน้ําเงิน ทั้งยังสามารถแสดง
คาสถิติตางๆ ของพื้นที่ศึกษาเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหความสัมพันธของศักยภาพและการเชื่อมตอไดอีกดวย
การวิเคราะหพื้นที่โดยเทคนิค Space Syntax จะเปนการศึกษาหาความสัมพันธของที่วาง (Spatial
Configuration) โดยการสรางแบบจําลองของที่วาง (Spatial Model) ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ดวยการสรางแผนภูมิ
แสดงหนวยยอยภายในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งโครงสรางการเชี่อมตอระหวางหนวยเหลานั้นตัวอยางเชน ในระบบ 2
ระบบที่ประกอบไปดวยหนวยพื้นที่ยอย 3 หนวยเหมือนๆ กันแตมีความแตกตางกันในลักษณะของการเชื่อมตอ
ระหวางหนวย สามารถแสดงเปนแผนภูมิแสดงความสัมพันธไดแตกตางกันดังภาพที่ 2 ในหลักการเดียวกันหาก
พื้นที่นั้นมีขนาดใหญเปนระดับเมือง การสรางแผนภูมิความสัมพันธระหวางหนวยพื้นที่ยอยภายในเมืองก็คือ การ
แบงพื้นที่สาธารณะของเมืองนั้นๆ ออกเปนหนวยที่วางยอยตอๆ กันโดยตัวของที่วาง (Space) จะถูกลดทอน
รายละเอียดเหลือเพียงสวนของที่วางที่มีขนาดใหญที่สุด (Convex Space) ภาพที่ 3 และแตละที่วางที่มีขนาดที่ใหญ
ที่สุดจะถูกเชื่อมเขาดวยกันจากการลากเสนตรง (Axial Lines) ภาพที่ 4-1 ที่อยูบนสภาพพื้นที่จริง (สามารถเดินถึง
กันไดและมองเห็นกันได) โดยเสนตรงที่ลากจะเปนเสนที่มีความยาวมากที่สุดแตมีจํานวนนอยที่สุดที่เชื่อมที่วางเขา
ดวยกันภายในระบบนั้นๆ จากนั้นจึงใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการหาผลลัพธของคาตางๆ
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ภาพที่ 2 แสดงความแตกตางของการเชื่อมตอและการเขาถึงของหนวยพื้นที่ยอยที่แตกตางกันสองระบบ (Hillier, 1996)

ภาพที่ 3 แสดงการแบงพื้นที่สาธารณะออกเปนหนวยพื้นที่ยอย (ConvexSpaces) (Hillier, 1996)

ภาพที่ 4 แสดงโครงขาย Axial Lines, Global Integration, Connectivity, Local Integration ของเมือง Gassin ประเทศฝรั่งเศส
(Hillier, 1996)
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวั ด ค า ของชุ ด ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การวิ เ คราะห พื้ น ที่ Space
Syntax
Integration Analysis วิธีการนี้เปนวิธีการวัดจํานวนการเชื่อมตอของถนนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มเดินทางจาก
ถนนเสน หนึ่ งๆในระบบเพื่อ ไปใหถึงถนนเสน อื่น ๆที่เ หลือทุกเสนในระบบเดียวกัน ถนนเสน ที่มีจํ า นวนนับ การ
เชื่อมตอนอยที่สุดเพื่อที่ไปถึงถนนเสนอื่นทั้งหมดในระบบถือวามีคาการฝงตัวสูงที่สุด (most integrated) หมายถึงวา
มีความเชื่อมตอกับถนนเสนอื่นๆในระบบมากที่สุด เพราะเชื่อมตอกับถนนเสนอื่นๆไดงาย ซึ่งในกราฟมักจะแสดง
ดวยสีโทนรอนเชนสีแดงหรือสีเหลือง วิธีการวัดคา Integration นี้แสดงใหเห็นความซับซอนในการเขาถึงถนนเสน
ตางๆ และสามารถใชคาดการณการใชงานของคนเดินถนนไดดวย คือสามารถแสดงใหเห็นถึงความยากงายที่คนจะ
เดินเขาสูถนนเสนนั้นๆ ถาเขาถึงงายก็นาจะเปนปจจัยใหปริมาณคนนิยมและใชงานถนนเสนนั้นมากตามไปดวย
การวัดคา Integration สามารถทําไดสองระดับคือ (Hillier, 1996)
Global Integration วัดโดยนับจํานวนการเชื่อมตอทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ คือนับถนนเสนตั้งตนเปน
หนึ่ง และเสนเชื่อมตอเสนถัดมาเปนสอง นับไปเรื่อยๆจนเกิดการเขาถึงถนนครบทุกเสนในระบบนั้น เปนการนับคา
radius ‘n’ จากผลจะไดคาการฝงตัวในระดับเมือง (Global Integration Value) เปนความสัมพันธในภาพรวมโดย
พิจารณาจากการเชื่อมตอของถนนเสนที่เลือกกับจํานวนการเชื่อมตอกับถนนเสนอื่นๆทั้งระบบ โดยสวนใหญตัว
ถนนเสนที่เปนสายสําคัญเชนถนนหลักของพื้นที่จะถูกทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความเชื่อมตอกับถนนเสนอื่นๆ
โดยรอบ
Local Integration เปนการวัดในระดับยอยของระบบ (Local) วัดโดยกําหนดจํานวนการเชื่อมตอที่จะนับ
เชน นับคา radius ‘3’ คือ นับถนนเสนที่เริ่มตนเปนหนึ่ง และเสนที่เชื่อมตอกันถัดมาเปนสอง และสิ้นสุดแคเพียง
ถนนเสนถัดมาอีกลําดับเปนสาม ไมนับไปจนครบทั้งระบบ จากผลจะไดคาการฝงตัวในระดับยาน (Local Integration
Value) เปนความสัมพันธเฉพาะสวน ใชวัดการเชื่อมตอระหวางถนนเสนหนึ่งที่เชื่อมตอกับเสนอื่นๆที่ถูกจํากัดความ
ลึ ก หรื อ ระยะห า งในการเชื่ อ ม การจํ า กั ด ความลึ ก ในการวัด นี้ จ ะแสดงให เ ห็ น ว า ถนนเสน ใดมีแ นวโน ม ที่ จ ะเป น
ศูนยกลางของยานนั้น
Choice Analysis สามารถอธิบายเพื่อความเขาใจอยางงาย เปรียบเทียบไดกับการไหลตอเนื่องของน้ํา
(water-flow) ในระบบโครงขายถนน โดยเทน้ําหนึ่งถังลงบนถนนแตละเสน ในถนนแตละเสนเมื่อน้ําหนึ่งถังนั้นไหล
ไปจนเจอทางแยก ใหถือวาน้ํานั้นถูกแบงออกเทาๆกันไหลตอเนื่องไปยังถนนเสนที่ตอเนื่องไปจากถนนเสนตั้งตน
เสนเดิม เปนอยางนี้เรื่อยๆจนน้ําหนึ่งถังนั้นไหลไปจนทั่วถนนทุกเสนในระบบ และคิดถนนทุกสายในระบบเปนเสน
ตั้งตนจนครบ เมื่อนั้นจะไดกราฟความสัมพันธของ Choice Analysis โดยถนนเสนที่มีคาสะสมของการไหลผานมาก
ที่สุด ถือวามีคา Choice มากที่สุด นั่นคือมีโอกาสในการถูกเดินทางผานไดมากที่สุด เพราะสามารถถูกผานไดมาก
ที่สุดเมื่อเริ่มจากถนนเสนอื่นๆในระบบ
วิธีการ Choice Analysis สามารถกําหนดคาระยะทางศึกษายอยได (limited local radii) เชนเดียวกับ
วิธีการ Integration เชน 400m, 800m, 1600m แตการแปลความหมาย การแปลคา Choice Analysis ซับซอนกวา
วิธี Integration นอกจากคาที่ไดจะหมายถึงแนวโนมคาดการณปริมาณการสัญจรผานถนนเสนตางๆในระบบแลว ยัง
อาจพิจารณาไดวาคา Choice นี้แสดงคาจํานวนทางแยกที่จะตองผานเพื่อมายังถนนสายนี้ไดอีกดวย
Connectivity Value คาความเชื่อมตอใชในการวัดวาเสนเสนหนึ่งมีเสนที่เขามาเชื่อมติดตอโดยตรงเปน
จํานวนกี่เสน
Intelligibility Coefficient คือคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมือง เปนดัชนี
ความสัมพันธของคาความเชื่อมตอ (Connectivity Value) และคาการฝงตัวระดับเมือง (Global Integration Value)
โดยใชการวิเคราะหดวยแผนภูมิแบบ Scattergram เพื่อแสดงความสัมพันธ (Correlation) คาดังกลาวคือคาที่บอก
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ถึงจํานวนเสนทางที่เชื่อมตอกับเสนหนึ่งเสนใดที่สามารถถูกมองเห็นจากเสนทางนั้นๆ ดวยดังนั้น ถาพื้นที่หนึ่งๆ
ประกอบไปดวยเสนทางที่มีสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมืองสูง ยอมหมายถึงผูคนที่สัญจรอยูใน
พื้นที่นั้นจะมีแนวโนมที่จะมองภาพรวมของโครงขายสาธารณะไดดี จากโครงขายยอยๆ ในระดับยาน ทําใหไมหลง
ทางไดงาย
Synergy Coefficient คือคาสัมประสิทธิ์ความผสาน เปนดัชนีความสัมพันธของคาการฝงตัวระดับยาน
(Local Integration Value) และคาการฝงตัวระดับเมือง (Global Integration Value) คาดังกลาวบงบอกถึงยานใด
ยานหนึ่งของเมืองนั้นฝงตัวไดดี ทั้งในระดับเมืองและระดับยาน ถาคาอยูในระดับสูงหมายความวาเมือง มีเสนทาง
สาธารณะที่ผูคนนิยมใชทั้งในระดับเมือง และระดับยาน (เกษมศุข, 2541)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในพื้นที่รวมกับชุดเครื่องมือ Space Syntax
ใชการเก็บขอมูลในพื้นที่ดวยการบันทึกอัตราการสัญจรผานของคนเดินเทาในพื้นที่ถนนคนเดินโดยวิธีการ
ตั้งจุดนับ (Gate Count) โดยทําการนับจํานวนคนเดินเทาที่สัญจรผานถนนคนเดินตามจุดตางๆ ที่กําหนดบน
เสนทางถนนคนเดิน ในการกําหนดจุดที่จะนับนั้นศึกษาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เมืองเชียงใหมบริเวณที่มี
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยการตั้งจุดนับ (Gate) บริเวณกึ่งกลางของเสนทางระหวางทางรวมทางแยกของพื้นที่
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งทําใหสามารถกําหนดแนวแกนในชวงพื้นที่ถนนคนเดินไดทั้งหมด 20 แนว พรอมจุดนับ
20 จุด ตามแสดงในภาพที่ 5 และใชการนับจํานวนของผูซื้อที่มาใชงานพื้นที่ถนนคนเดินในชวงเวลาที่กําหนดโดย
นับแยกประเภทชาวไทย ชาวตางชาติ โดยเก็บขอมูลเปนเวลา 2 วันไดแกวันที่มีผูมาใชงานมาก กําหนดใหเปนวัน
อาทิตยสุดทายของเดือน คือวันที่ 31 มกราคม 2553 และวันที่มีผูใชงานนอยกําหนดใหเปนวันอาทิตย กลางเดือน
คือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2553 กําหนดเวลาเก็บขอมูลในแตละวันเปน 5 รอบ แตละรอบรอบละ 12 นาที โดยแยกนับ
ชาวตางชาติที่ผานจุดนับ 6 นาที และชาวไทยที่ผานจุดนับ 6 นาที โดยรอบการนับหางกัน 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา
18:30น. ถึงเวลา 22:30น.
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ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่ที่ทําการศึกษา(Zone)ทั้งหมด 5 พื้นที่และตําแหนงจุดนับทั้งหมด 20 จุด
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ภาพที่ 6 แสดงปริมาณผูสัญจรผานพื้นที่ (zone) บนเสนทางถนนคนเดินประตูทาแพ ในวันที่ 31 มกราคม และ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2553

ผลจากการเก็บขอมูลในพื้นที่โดยการตั้งจุดนับ (Gate Count) จากภาพที่ 6-1 และ 6-2 แสดงใหเห็นวามี
ปริมาณผูสัญจรผานทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ในพื้นที่ zone 1 และ zone 2 บริเวณแนวแกนถนนราชดําเนิน มี
ปริมาณมากที่สุด จากทั้งสองวันที่ทําการเก็บขอมูล โดยหากแยกเปนชาวไทยแลวพื้นที่ที่มีการสัญจรผานมากที่สุด
ของวันที่ 31 มกราคมจะเปนพื้นที่ zone 4 บริเวณถนนพระปกเกลา รองลงมาจึงเปนพื้นที่ zone 1 และ zone 2
แนวถนนราชดําเนิน สําหรับวันที่ 21 กุมภาพันธนั้นชาวไทยมีการสัญจรผานพื้นที่ zone 1 zone 2 และ zone 3 ใน
ปริมาณที่ใกลเคียงกัน หากเปนชาวตางชาติจะมีการสัญจรผานนั้นพื้นที่ zone 1 และ zone 2 มากที่สุดในทั้งสอง
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วันที่ทําการเก็บขอมูล และจากการเก็บขอมูลผูสัญจรผานนั้น ทําใหเห็นไดชัดวาพื้นที่ zone 3 เปนพื้นที่ที่มีผูสัญจร
ผานในปริมาณที่นอยที่สุดสําหรับผูสัญจรผานทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในทั้งสองวันที่ทําการเก็บขอมูล

ภาพที่ 7 แสดงการวิเคราะห Axial Line ของพื้นที่ภายในคูเมือง(เวียงเกา) ประกอบไปดวย 1.ศักยภาพการฝงตัวในระดับเมือง (Global
Integration) 2. ศักยภาพการฝงตัวในระดับยาน (Local Integration) 3. ศักยภาพความเชื่อมตอ (Connectivity) 4. ศักยภาพของการ
สัญจรผานในรัศมี 400 เมตร(Choice R400 Metric)
หมายเหตุ:
พื้นที่ภายในบริเวณเสนประ คือพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน

จากการศึกษาในภาพรวมของเมืองนั้นจะเห็นไดวาแกนหลักของโครงสรางที่วางระดับเมืองหรือเสนทางที่มี
คาการฝงตัวสูงมากในระดับเมือง (Global Integration) ภาพที่ 7-1 มีเพียงสามเสนทาง นั่นคือเสนทางสัญจรหลัก
ระหวางประตูทาแพถึงหนาวัดพระสิงหวรมหาวิหาร (ถนนราชดําเนิน) และทางแยกหนาวัดพระสิงหวรมหาวิหารขึ้น
ไปทางทิ ศ เหนื อ (ถนนสิ ง หราช) และลงมาทางทิ ศ ใต (ถนนสามล า น) หากพิ จ ารณาศั ก ยภาพการเชื่ อ มต อ
(Connectivity) จากภาพที่ 7-3 จะเห็นเสนทางสัญจรรอบคูเมืองเปนเสนทางที่มีศักยภาพในการเชื่อมตอมากกวา
เสนทางสัญจรภายในตั วเมืองโดยเฉพาะเส นทางที่มีศักยภาพการเชื่อมตอสูงที่สุดคือเสนทางสัญจรรอบคูเมือง
บริเวณดานทิศตะวันตก (ประตูสวนดอก) ทําใหเห็นถึงความสอดคลองกับ การวิเคราะหคาการฝงตัวในระดับยาน
(Local Integration) ภาพที่ 7-2 สังเกตไดวาเสนทางสัญจรรอบคูเมืองมีคาการฝงตัวในระดับยานสูง ทําใหมีแนวโนม
ของการใชเสนทางสัญ จรเพื่อ การเดิน ทางในระดับยา นมากกวาเสน ทางสั ญจรภายในเขตเมือง ภาพที่ 7-4 ค า
ศักยภาพการสัญจรผาน (Choice R400 Metric) แสดงใหเห็นวาในการเดินทางครั้งหนึ่งที่ระยะทางไมเกิน 400 เมตร
พื้นที่ทางดานทิศใตมีโอกาสที่จะเกิดการสัญจรผานมากที่สุด และในทางกลับกันการเขาถึงพื้นที่ดังกลาวก็จะตอง
ผาน จํานวนแยกมากที่สุดในระบบ ซึ่งคาที่เกิดขึ้นเปนคาที่แตกตางจากคาการฝงตัวทั้งในระดับเมืองและระดับยาน
เนื่องจากการวิเคราะหดวยวิธี Choice Analysis เปนการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมแกการสัญจรผานดวยการ
เดินเทาจึงมีคาที่แตกตางจากคาการฝงตัว และ Choice Analysis ยังทําใหเห็นโครงขายยอยที่เหมาะสมแกการเดิน
เทา ที่มีปรากฎอยูรอบๆ บริเวณของโครงขายหลักอีกดวย
จากการวิเคราะหพื้นที่ถนนคนเดินนั้นพบวาพื้นที่จัดกิจกรรมตั้งอยูบนเสนทางสัญจรที่มีคาการฝงตัวระดับ
เมืองสูงจํานวน 1 เสน (จากเสนทางถนนคนเดินทั้งสิ้น 4 เสนทาง) ทําใหถนนคนเดินมีศักยภาพการเขาถึงที่ดีใน
ระดับเมืองในภาพที่ 7-1 และพื้นที่ถนนคนเดินยังมีลักษณะเปนศูนยกลางของยานยอยๆ เมื่อดูจากภาพที่ 7-2 พื้นที่
| 64 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม-มีนาคม 2554
ถนนคนเดินนั้นอยูในเสนทางสัญจรที่มีคาการเชื่อมตอสูงจึงมีความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง แตพื้นที่จัด
กิจกรรมถนนคนเดินหากดูในภาพที่ 7-4 แลวจะพบวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ําในการสัญจรผาน หมายความวา
พื้นที่ถนนคนเดินในปจจุบันไมมีความเหมาะสมสําหรับการเดินผานในระยะทางไมเกิน 400 เมตร ดังนั้นโดยรวมแลว
พื้นที่ถนนคนเดินมีศักยภาพที่สูงเกือบทุกคาที่ทําการวิเคราะห ยกเวนเพียงคาเดียวคือคาของ Choice Analysis ที่มี
คาตรงกันขาม

สัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมือง (Intelligibility Coefficient)
และสัมประสิทธิ์ความผสาน (Synergy Coefficient)

ภาพที่ 8 สัมประสิทธิ์ความสามารถในการเขาใจเมือง (1. Intelligibility Coefficient) และสัมประสิทธิ์ความผสาน (2. Synergy
Coefficient) ของพื้นที่ภายในคูเมืองเชียงใหม ในระดับพื้นที่รวม
หมายเหตุ:
จุดสีดําหมายถึง พื้นที่ที่ทําการศึกษาทั้งหมด R² หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ (ระดับ R² ที่มีคาเขาใกล 1 มาก
ที่สุด
แสดงวามีความสัมพันธระวางคา x และ y ไดดี)

ภาพที่ 9 สัมประสิทธิ์ความสามารถในการเขาใจเมือง (1. Intelligibility Coefficient) และสัมประสิทธิ์ความผสาน (2. Synergy
Coefficient) ของพื้นที่ภายในคูเมืองเชียงใหม บริเวณที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน
หมายเหตุ:
จุดสีดํา หมายถึง พื้นที่ที่ทําการศึกษาทั้งหมด
จุดสีแดง หมายถึง พื้นที่บริเวณที่ทําการวิเคราะห (พื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน)
R² หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ Sel R²
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์เฉพาะของพื้นที่ที่ทําการวิเคราะห
(ระดับ R² ที่มีคาเขาใกล 1 มากที่สุดแสดงวามีความสัมพันธระวางคา x และ y ไดดี)

จากภาพที่ 8 เมืองเชียงใหมมีสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมืองที่ต่ําโดยมีคา R² อยูที่
0.255264 หมายความวาผูที่เขามาใชพื้นที่ในเมืองเชียงใหมจะมีโอกาสหลงทางสูงเพราะไมสามารถทําความเขาใจ
ระบบทางสัญจรของเมืองเชียงใหมไดเนื่องจากในเขตเมืองเชียงใหมมีโครงขายการสัญจรที่มีลักษณะเปนโครงขาย
ยอยหลายโครงขาย และมีจํานวนไมมากที่เชื่อมตอเขากับโครงขายทางสัญจรหลักในพื้นที่ แตสัมประสิทธิ์ความ
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ผสานของเมืองเชียงใหมมีคาที่สูง R² อยูที่ 0.796059 แสดงถึงศักยภาพการสัญจรผานไดดีเนื่องจากโครงขายการ
สัญจรนั้นมีลักษณะที่หลากหลายทั้งโครงขายขนาดใหญและโครงขายยอยจึงเอื้อใหเกิดความหลากหลายของการ
สัญจร จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ทั้งสองคาทําให สามารถเขาใจลักษณะสัณฐานของเมืองเชียงใหมคือ หากมี
คนนอกพื้นที่เขาใชงานในพื้นที่เมืองจะสามารถหาทิศทางภายในเมืองเชียงใหมไดคอนขางลําบาก ตางจากคนพื้นที่
จะสามารถเลือกเสนทางสัญจร ผานไดดีทั้งในระดับเมืองและระดับยาน
จากภาพที่ 9 เมืองเชียงใหมมีสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมืองที่ต่ําโดยมีคา R² อยูที่
0.255264 แตเมื่อเลือกพื้นที่บริเวณที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินมาวิเคราะหพบวาคา R² อยูที่ 0.699106 เปนคาที่บง
บอกวาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการทําความเขาใจเมืองบริเวณดังกลาวอยูในระดับที่สูง หมายความวาหากคน
เขาไปใชพื้นที่บนถนนคนเดินยอมจะมีความสามรถในการจดจํา พื้นที่บนถนนคนไดไมกอใหเกิดการหลงทาง ตาง
จากพื้ น ที่ ใ นภาพรวมของเมื อ งเชี ย งใหม และสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามประสานของพื้ น ที่ ถ นนคนเดิ น มี ค า R² อยู ที่
0.952437 ซึ่งเปนคาที่สูงเชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์รวมทั้งระบบ หมายความวา พื้นที่บริเวณที่เปนถนนคนเดินเปน
พื้นที่ที่มีโอกาสในการสัญจรผานมาก ทั้งระดับเมืองและระดับยาน

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาสัณฐานของเมืองมีผลตอการใชงานของพื้นที่ถนนคนเดินเมืองเชียงใหม โดยสัณฐาน
เมืองเชียงใหม (เวียงเกา) นั้นมีระบบโครงขายการสัญจรของเมืองอยูสองลักษณะ ลักษณะแรกเปนโครงขายยอย
เปนโครงขายการสัญจรที่ผูใชเปนคนในพื้นที่ (คนในชุมชน) เปนหลัก อีกลักษณะหนึ่งเปนโครงขายขนาดใหญที่เปน
โครงขายหลักของเมือง เปนโครงขายที่คนนอกพื้นที่ (คนนอกชุมชน) สามารถรับรูและใชงานได พื้นที่ถนนคนเดินที่
ทําการศึกษานั้นตั้งอยูบนพื้นที่ของโครงขายหลักเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเขาถึงสูงทั้งยังสามารถทําความเขาใจได
งายและจากการวิเคราะหดวยคาความสัมพันธตางๆ พื้นที่ถนนคนเดินมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง ไมวาจะเปน
คาความสามารถในการทําความเขาใจเมือง และคาสัมประสิทธิ์ความผสานจึงเปนพื้นที่ที่เหมาะสมแกการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินมีเพียงบางสวนของกิจกรรมถนนคนเดินที่ยังไมอยูในตําแหนงของทางสัญจรที่มีศักยภาพสูง และจาก
การเก็บขอมูลในพื้นที่ดังกลาวก็ใหผลสอดคลองกันกับ ศักยภาพการฝงตัวในระดับเมือง (Global Integration) และ
ศักยภาพการฝงตัวระดับพื้นที่ (Local Integration) หากมีการขยาย พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินขึ้นในอนาคต ก็ควรที่จะวางแผนใหสอดคลองกับแผนที่ไดทําการศึกษานี้เพื่อคุณภาพของถนนคนเดิน อนึ่งถนน
คนเดินที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหมในพื้นที่ภายใตโครงการที่เกิดจากนโยบายของรัฐ ไมได
เปนกิจกรรมที่มีอยูเดิมดวยตัวของพื้นที่เอง เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่จัดกิจกรรมจึงตองเนนสถานที่ที่เขาถึงและ
จดจําไดงาย แตหากวาเปนกิจกรรมหรือการใชพื้นที่สาธารณะในรูปแบบอื่น ยอมมีปจจัยทางดานคุณลักษณะของ
พื้นที่และความตองการที่แตกตางออกไป และตองทําการกําหนดรายละเอียดการศึกษาที่ตางออกไปดวย
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การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขา
เผาลีซอ (ลีซ)ู หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
วรางคนางค วรรณตุง 1, * และ นิรัช สุดสังข 2

Development of silver jewelry format and identity for hill tribe
Lee–sor (Lee-su) community, See Dong Yen Village,
Maetang District, Chaingmai Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและกระบวนการทําเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผา
ลีซอ (ลีซู) เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับอาชีพการทําเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาอัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม
เครื่องมือที่ใชในการในการศึกษาประกอบดวยการสัมภาษณและสังเกต ซึ่งศึกษาจากกลุมชาวเขาเผาลีซอ
ผูผลิตเครื่องประดับเงิน โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเชื่อมโยงประเด็นตางๆเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของชาวเขา แลวนําขอมูลที่ไดไปออกแบบเปนผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม
คําสําคัญ : การออกแบบ, เครื่องประดับเงิน, ชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู)

Abstract
The purpose of this research is to study history and the production process of silver jewelry by
the hill tribe “Lee-sor community” in See Dong Yen Village, Maetang District, Chaingmai Province, and to
construct the body of knowledge concerning silver jewelry making occupation and the Identity of silver
jewelry by the hill tribe Lee-sor in order to apply and develop to the new design format.
Instruments used in this research were an interview and an observation which were studied from
Lee-sor (Lee-su) jewelers. Approved and complete data were analyzed and integrated together
for building a body of knowledge of a Lee-sor ’s silver jewelry making occupation. Finally, data colleted
will be used to develop the new design format.
Key words: Design, silver jewelry, Hill tribe Lee–sor community
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ปญหาและความเปนมา
ศิลปหัตถกรรมมีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตโดยทางตรงและทางออมของมนุษยชาติเพราะงานดาน
ศิลปหัตถกรรมนอกจากจะมุงเนนเรื่องของประโยชนใชสอยแลวนั้นยังไดสะทอนถึงคุณคาทางจิตใจ ทําใหเกิดสุนทรีย
สรางความสุขและความเบิกบานใจเมื่อไดสัมผัสหรือพบเห็น คุณคาทางศิลปะของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานมักอยู
ในกรอบของขนบประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชน
สํา หรับศิลปหัตถกรรมของไทยนั้น มีความโดดเดนหลากหลายและแตกตางกันออกไปทั้งในรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นตามวัฒนธรรมทองถิ่น วัสดุที่ใช ฝมือและจินตนาการของชางผูทําหนาที่ในการผลิต ความสําคัญของชาง
นั้น วิบูลย ลี้สุวรรณ (2539:41) อธิบายวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางงานศิลปหัตถกรรมเพราะเปน
ผูสรางและทําใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมประเภทตางๆหากปราศจากชางเสียแลว ก็คงไมมีงานเหลานี้ใหไดชื่นชม ใช
สอยอยูทุกวันนี้ ชางไทยที่ไดผลิตงานศิลปหัตถกรรมนั้นไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ชางหลวง และ 2) ชาง
พื้นบาน โดยที่ชางหลวงสวนใหญเปนชางที่มีฝมือดี เพราะไดผานการฝกหัด และทดสอบฝมือจนไดเขารับใชในราช
สํานักหรือตามวังเจานาย สวนชางพื้นบานก็จัดเปนชางที่มีฝมือดีเชนกันและมีจํานวนมากมายกระจายกันอยูตาม
ทองถิ่นตางๆในทุกภาคของประเทศ ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของชางพื้นบานอยางหนึ่งคือเปนชางที่ไดรับการฝกฝน
และถายทอดงานชางตามแบบแผนที่เปนขนบธรรมเนียมของผูใชในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู จากบรรพบุรุษ หรือชาง
พื้นบานในทองถิ่น
ศิลปะหัตกรรมของชาวเขาเผาลีซอหมูบานศรีดงเย็นถือไดวาเปนภูมิปญญาชาวบานภูมิปญญาชาวบานมี
ที่มาจากชาวบานไดกลั่นกรองความรูที่ไดจากประสบการณตรงในวิถีชีวิตของตนเองประสบการณที่รวมกันในชุมชน
ที่มีการถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวา “มรดกทางวัฒนธรรมของหมูบาน”เปนประสบการณและภูมิปญญาที่
คนรุนกอนกลั่นกรองจากชีวิตเอาไวแลวสงผานใหกับคนรุนหลัง
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งราว ความเชื่ อ และแนวคิ ด ในการออกแบบเพื่ อ สร า งสรรค รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
แนวคิดและองคความรูที่ไดจากชาวเขา มาทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกที่
หลากหลายใหแกผูบริโภคเครื่องประดับเงิน โดยใชการบูรณาการองคความรูใหมกับความสามารถและความถนัด
เดิม ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณของชาวเขา

วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความเปนมาและกระบวนการทําเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ
2.เพื่อศึกษาอัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินใน
รูปแบบใหมสําหรับสุภาพสตรี

สมมุติฐานการวิจัย
งานเครื่ อ งประดั บ ของชาวเขาเผ า ลี ซ อที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ ช าติ พั น ธุ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต แ ละพั ฒ นา
เครื่องประดับเงินในรูปแบบใหมใหไดรับความนิยมได

ขอบเขตการวิจัย
อัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอประกอบดวย ปลา ผีเสื้อ กระพรวน และดอกเบญจมาศ
เพื่อนํามาพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับเงิน ซึ่งประกอบดวย (1) สรอยคอ จํานวน 2 เสน
(2) เข็มกลัด จํานวน 2 อัน (3) ตางหู จํานวน 2 คู
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษารวบรวมหลักฐานขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ(ลีซู)
ที่อาศัยอยูในพื้นที่หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีดําเนินการดังตอไปนี้

ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชประกอบการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท
1.ขอมูลเบื้องตน (Primary data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากแหลงขอมูลโดยตรง มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1การสํารวจพื้นที่ที่ศึกษา โดยสํารวจหมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อสังเกตขอมูล
โดยทั่วไป โดยการสอบถามผูใหญบาน ตัวแทน เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณตอไป สังเกตกระบวนการทํา
เครื่องประดับเงิน แนวทางการออกแบบลวดลาย เพื่อนําไปสู การสัมภาษณเกี่ยวกับอาชีพการทําเครื่องประดับเงิน
ของชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู) แหงนี้
1.2สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ คือ ชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู) ผูผลิตเครื่องประดับเงิน
2.ขอมูลขั้นที่สอง (secondary data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากแหลงขอมูลจากหนังสือ ตําราตางๆ ที่
เกี่ยวของกับชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู) และการทําเครื่องประดับเงิน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชกระบวนการสังเกตและการซักถาม การจดบันทึก การบันทึกเสียงและการ
บันทึกภาพ เกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพวิถีดําเนินชีวิต รวมถึงกระบวนการทําเครื่องประดับเงิน และ
แนวทางการออกแบบลวดลาย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.ศึกษาขอมูลจากหนังสือ ตําราตางๆ ที่เกี่ยวของกับชาวเขาเผาลีซอและการทําเครื่องประดับเงิน
2.เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ การสังเกตและการซักถาม โดยการจดบันทึก การบันทึกเสียงและ
การบันทึกภาพ

การตรวจสอบขอมูล
1.ประมวลขอมูลตางๆจากการสังเกตและการซักถาม เพื่อใชประกอบในการวิเคราะห
2.ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลตามวัตถุประสงค
3.รวบรวมขอมูลที่ถูกตองสมบูรณแลวนํามาใชเพื่อประกอบในการวิเคราะหตอไป

การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ผานการตรวจสอบสมบูรณแลวนํามาวิเคราะห และเชื่อมโยงประเด็นตางๆเพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ประวัติความเปนมาของเขาเผาลีซอ และกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงิน
ของชาวเขา
ความหมายคําวาลีซอ (ลีซู)มีความเชื่อวาเปนชนเผาที่มีการแตงกายที่มีสีสรรสดใส และหลากสีมาก ความ
กลาในการตัดสินใจ และความเปนอิสระชนสะทอนออกมาใหเห็น จากการใชสีตัดกันอยางรุนแรงในการใชเครื่องแตง
กาย คนอื่นเรียกวาลีซอ แตคนชนเผานี้จะเรียกตนเองวา “ลีซู” (คําวา “ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม “ซู” แปลวา “คน”) มีความหมายวากลุมชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง อาจกลาวไดวาชาวลีซูเปนกลุมชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธทางสังคมที่ยืดหยุน
เปนนักจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไมยอมรับสิ่งใหมโดยไมผานการเลือกสรร และจะไมปฏิเสธวัฒนธรรมที่แตกตาง
โดยไมแยกแยะ ดวยเหตุนี้เองทําใหชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
(www.hilltribe.org. 2553)
ลีซอ (ลีซู) โดยพื้นนิสัยแลวจะตองเปนหนึ่งในโลกหรือใฝความเปนเอก ชาวลีซูจะเห็นวาครอบครัว ตระกูล
และหมูบานของตนเปนเอกเหนือใคร ซึ่งจะเห็นไดจากเสื้อผาอาภรณและเครื่องประดับที่ตองวิลิศมาหราเหนือกวา
ใครๆ พอลและอีเลน ลูวิส. (2528 : 10)
ความเปนมาของลีซอ เปนกลุมชาติพันธุที่จัดอยูในกลุมธิเบต – พมา ของชนชาติโลโล ถิ่นกําเนิดดั้งเดิม
ของชนเผาลีซอ อยูบริเวณตนน้ําโขงและแมน้ําสาละวิน อยูเหนือหุบเขาสาละวินในเขตมณฑลยูนนานตะวันตก
เฉียงเหนือและตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น ประเทศพมา ชนเผาลีซอ สวนใหญเชื่อวาเมื่อ 4,000 ป ที่ผานมาพวกตนเคย
มีอาณาจักร เปนของตนเอง แตตองเสียดินแดนใหกับจีนและกลายเปนคนไรชาติตอมาชนเผาลีซอ (ลีซู) จึงได
เคลื่อนยายเขาสูรัฐฉานตอนใต กระจัดกระจายอยูตามภูเขาในเมืองตาง ๆ เชน เมืองเชียงตุง บางสวนอพยพไปอยู
เขตเมืองซือเหมา สิบสองปนนา ประเทศจีน หลังจากนั้นไดอพยพลงมา ทางใตเนื่องจากเกิดการสูรบกันระหวางชน
เผาอื่น นับเวลาหลายศตวรรษ ชนเผาลีซอ ไดถอยรนเรื่อยลงมา จนในที่สุดก็แตกกระจายกัน เขาสูประเทศพมา จีน
อินเดีย แลวเขาสูประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2464 กลุมแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนครั้งแรก
อยูที่บานหวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย อยูไดโดยประมาณ 5-6 ป ก็มีการแยกกลุมไปอยูหมูบานดอยชาง ทํามาหา
กินอยูแถบ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย จากการสอบถามคนเฒาคนแกชาว ลีซอ ถึงเรื่องราวการอพยพวา ได
อพยพมาจากหมูบานแหงหนึ่งทางตอนใตของเมืองเชียงตุงประเทศพมา เขามาตั้งถิ่น ฐานอยูที่บานลีซูหวยสาน อ.
เมือง จ.เชียงราย และโยกยายไปตั้งบานเรือน ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ตาก พะเยา
กําแพงเพชร เพชรบูรณ แพรและสุโขทัย ลีซอไมมีภาษาเขียนของตนเองลีซอ แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ ลีซูลาย
กับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเปนลีซูลาย สวนลีซูดํานั้นอยู พมา จีน (www.hilltribe.org. 2553)
ประวัติความเปนมาของหมูบานชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จาก
การสัมภาษณ นายธีรวัฒน ไตรรัตนพงษ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 ไดทราบวาหมูบานศรีดงเย็นไดกอตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยมีผูบุกเบิกและเริ่มสรางบานเรือน ประมาณ 8 หลังคาเรือน หลังจากนั้นอีกประมาณ 4-5 ป ไดมี
ชาวเขาเผาลีซอ จากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมฮองสอนอพยพยายถิ่นฐานเขามาอยูในหมูบาน จนทําใหเกิด
การขยายตัวของจํานวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหปจจุบันนี้มี 181 ครัวเรือน และจํานวนประชากรทั้งหมด
984 คน ดวยสภาพแตเดิมของพื้นที่ชุมชนเปนปาเสื่อมโทรม ชาวเขาเผาลีซอจึงไดถางปาเพื่อจับจองพื้นที่และทําไร
เลื่อนลอย บางสวนยังคงทํางานดานหัตถกรรมเครื่องเงิน และงานผา โดยการสืบสาน สืบทอด ศิลปะหัตกรรม
แขนงนี้มาจากบรรพบุรุษ
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เสื้อผาและเครื่องประดับ ลักษณะการตกแตงเสื้อผา สวนใหญเนนประดับดวยแถบริ้วผาสลับสี ผาตัดปะ
และประดับดวยเม็ดโลหะเงินมีการตกแตงดวยลายปกบางเล็กนอย และดานขางสายยามชวงตอกับพูที่จะทิ้งชายลง
มาทั้งสองดานเทานั้น นอกจากนั้นยังมีการตกแตงเพิ่มเติมใหดูโดดเดนขึ้นอีกหลายแบบ เชน ใชพูไหมพรมหลากสี
กระจุกดายลูกปด และเครื่องเงิน

การแตงกายพรอมทั้งเครื่องประดับของผูหญิง
การแตงกายพรอมทั้งเครื่องประดับของผูชาย
ภาพที่ 1-2 การแตงกายพรอมทั้งเครือ่ งประดับของผูหญิงและผูชายชาวเขาเผาลีซอ

ประเพณีปใหม “โขเซยี่ย” จัดขึ้นในวันที่ 1 เดือน 1 ของเดือนลีซอ ซึ่งลีซอเรียกเดือนนี้วา “โขเซยี่ยอา
บา” เปนวันที่มีความสําคัญมากสําหรับชาวลีซอ เพราะเชื่อวาเปนวันที่เริ่มตนสําหรับชีวิต และสิ่งใหม ใหสิ่งเกา ๆ ที่
ไมดีหมดไปพรอมกับปเกา จึงตองมีการเฉลิมฉลองดวยการทําพิธีกรรม และจัดงานรื่นเริง เชน การทําบุญศาลเจา
และเทพเจาตาง ๆ ของชาวลีซอการขอศีลพรจากเทพเจา และผูอาวุโส การรองเพลง การเลนดนตรี และการเตนรํา
เปนตน กอนวันปใหม 1 วัน หรือวันสุดทายของเดือน “หลายี” ( เดือน 12) จะมีการตําขาวปุก หรือเรียกวา “ปาปา
เตี๊ยะ” เทศกาลปใหมเปนเทศกาลที่ผูหญิงชาวเขาเผาลีซอทั้งหลายแตงกายกันอยางเต็มที่ เครื่องประดับเงินจะทับ
โถมอยูเต็มทรวง จะสวมเสื้อกั๊กกํามะหยี่ดํา ซึ่งปกปรายไปดวยดุมเงิน เปนสาย และดอกดวง ทั้งดานหนา และหลัง
ยึดอกปดดวยหัวเข็มขัดเงินแผนสีเหลี่ยม เรียงลงมาเปนแถวรอบคอ รัดดวยแถบผาติดสรอยระยา ซึ่งแผสยายอยู
เต็มอก สวนติ่งหูเจาะรูสองขางเกี่ยวตะขอหอยตุมระยาซึ่งติดพูไหมพรมเพิ่มสีสันเขาไปดวย แถมสรอยเงินหลายสาย
ที่โยงผานใตคางจากตุมซายไปสูตุมขวา สวนขอมือทั้งสองสวมกําไลแผนกวางแตงดวยอัญมณีแมนิ้วก็สวมแหวนเงิน
ไว (www.hilltribe.org. 2553) ซึ่งขอมูลนี้ไดสอดคลองกับ พอล และอีเลน ลูวิส (2528 : 30) ที่ไดกลาวถึงเทศการ
ประเพณีปใหม วาในเทศการนี้ผูหญิงชาวเขาเผาลีซอจะมีการสวมใสเครื่องประดับเงินเปนจํานวนมากเพื่อดึงดูด
เพศชายสําหรับการขอแตงงาน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งของครอบครัวฝายหญิง

ภาพที่ 3-4 การเตนรําในวันประเพณีปใหม (วันตรุษจีน) ของชาวเขาเผาลีซอ
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ระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจภายในหมูบานชาวเขาเผาลีซอหมูบานศรีดงเย็นนั้น ขึ้นอยูกับอาชีพ
เกษตรกรรมคื อ การปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว และการประกอบอาชี พ อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว อาทิ เ ช น การทํ า
เครื่ อ งประดั บ เงิ น การเย็ บ ผ า และการทํ า เครื่ อ งดนตรี ซึ่ ง รายได ที่ ไ ด จ ากการประกอบอาชี พ อุ ต สาหกรรมใน
ครอบครัว สงผลทําใหระบบเศรษฐกิจภายในหมูบานเกิดการหมุนเวียนเงินตราที่ดี โดยงานหัตถกรรมเหลานี้จะขาย
กับกลุมลูกคาหลักก็คือชาวเขาเผาลีซอและอาชีพการทําเครื่องประดับเงินนั้นถือไดวาเปนงานหัตถกรรมที่สามารถ
สรางรายไดแกชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากเทศกาลปใหมชาวเขานิยมซื้อเครื่องประดับใหมๆเพื่อเปนการบงบอก
ฐานะทางสังคม และเพื่อความเปนสิริมงคลในวันปใหมดวยจึงทําอาชีพการทําเครื่องประดับเงินเปนอาชีพที่สามารถ
ทํารายไดใหแกชุมชนเปนอยางมากอีกอาชีพหนึ่ง กระบวนการผลิตเครื่องประดับภายในหมูบานศรีดงเย็นนั้นมุงเนน
เรื่องงานฝมือโดยการทํามือเกือบทุกขั้นตอน แตอาจมีบางขั้นตอนที่ไดมีการใชเครื่องจักร เชนขั้นตอนการรีดเนื้อเงิน
ใหเปนแผน หรือมีรูปทรงและขนาดตามที่ตองการ การใชเครื่องจักรนี้จะอยูในระบบของการวาจางเปนรายชิ้นโดยจะ
มีรานในหมูบานอยูหนึ่งรานสําหรับรับทําการรีดหรือขึ้นรูปทรงโลหะ กระบวนการทํางานนี้จึงสงผลทําใหเกิดระบบ
เศรษฐกิจภายในหมูบานอีกทางหนึ่ง วิธีการคิดราคาเครื่องประดับเงิน ขึ้นอยูกับการตกลงของชางผูผลิตและลูกคา
เนื่องจากชิ้นงานเปนชิ้นงานที่ขายใหคนเฉพาะกลุม คือ ชาวเขาเผาลีซอดวยกันเอง อีกทั้งชิ้นงานยังเปนงานที่ขึ้นรูป
ตัวเรือนดวยมือและทรงคุณคาทางวัฒนธรรม จึงทําใหวิธีการคิดราคาไมเปนไปตามระบบสากล เชน สรอยเงิน
น้ําหนักรวมทั้งหมด 400 กรัม ชางจะขายสรอยในราคาประมาณ 80,000-100,000 บาท ซึ่งราคาเหลานี้ลวนขึ้นอยู
กับชางผูผลิตและลูกคา
ศิ ล ปะหั ต กรรมของชาวเขาหมู บ า นศรี ด งเย็ น ถื อ ได ว า เป น ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นที่ ไ ด ก ลั่ น กรองจาก
ประสบการณตรงในวิถีชีวิตของตนเอง โดยใชแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีการใชชีวิตรวมธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิปญญา
เปนเรื่องราวอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติหรือเปนเรื่องราวอธิบาย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติออกมาในรูปแบบของเกณฑที่พึงปฏิบัติ และ
เปนขอหามมิใหชาวบานปฏิบัติ เชน ความเชื่อตอธรรมชาติตางๆ ในรูปของ “ผี” ทําใหเกิดภาวะสมดุลของการอยู
รวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ อีกทั้งไดมีการถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวา “มรดกทางวัฒนธรรมของ
หมูบาน”เปนประสบการณและภูมิปญญาที่คนรุนกอนถายทอดใหกับคนรุนหลัง
หากจะกลาวถึงความหมายของเครื่องประดับโดยทั่วไปแลว เครื่องประดับมักจะเปนวัตถุที่บงบอกและ
แสดงถึงความเลอคา ความสวยงาม ความร่ํารวย หลายชนชาติหลากวัฒนธรรมนิยมใชเครื่องประดับในพิธีตางๆ
อยางแพรหลาย จึงนับไดวาเครื่องประดับเปรียบเสมือนชิ้นงานที่สามารถบันทึกวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ได
จากวัสดุ ลวดลาย การออกแบบ และกรรมวิธีการผลิต หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาศิลปะการทําเครื่องประดับเปนสิ่ง
ที่สามารถบันทึกวัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีได ศิลปะการทําเครื่องประดับไดมีการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวผานจากรูปแบบ รูปทรง และลวดลายบนพื้นผิวของชิ้นงานนั้น

กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ
1.การติดตอสอบถามรายละเอียดของลูกคา มีการพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของลูกคา
2.จัดซื้อวัตถุดิบ
3.ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
3.1 นําเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมในเบาหลอมแลวนํามาเทที่รางเทเพื่อใหโลหะแข็งตัว เปนกอนและไดขนาด
ตามที่ตองการ
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ภาพที่ 5-7 แสดงขั้นตอนในการหลอมเม็ดเงิน

3.2 นําแทงเงินที่ไดไปรีด ทุบ หรือเคาะใหไดรูปทรงหรือขนาดที่ตองการ

ภาพที่ 8-9 แสดงขั้นตอนในการรีด ทุบและเคาะเนื้อเงิน

3.3 นําแผนเงินหรือแทงเงินที่ไดไปขึ้นรูปในแบบตางๆ เพื่อใหเกิดรูปทรงและลวดลายตาม
ตองการ เชนการดัด สลักดุน หรือฉลุ เปนตน

ภาพที่ 10-13 แสดงขั้นตอนในการขึ้นรูปทรงและลวดลายดวยวิธีการดัด สลักดุน และฉลุ
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3.4 นําเงินที่ไดขึ้นรูปทรงและลวดลายในแบบตางๆ นํามาเชื่อม(บัดกรี)เพื่อใหชิ้นสวนเหลานั้นติดกันเปนชิ้นเดียว

ภาพที่ 14-15 แสดงขั้นตอนในการเชื่อม(บัดกรี) เนื้อเงิน

3.5 นําเครื่องประดับเงินที่เชื่อมเสร็จแลวไปขัด ดวยตะไบหรือกระดาษทรายเพื่อใหผิวโลหะเรียบแลวนําไปทําความ
สะอาดโดยการนําเครื่องประดับไปตมในน้ําสารสมหรือเผาไฟใหรอนแลวจุมลงในน้ํากรด

ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนในการนําเครื่องประดับไปตมในน้ําสารสม

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหการสื่อความหมายลวดลายผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้
แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเงินชาวเขามาจากประสบการณจากการใชชีวิตรวมกับธรรมชาติโดย
มุงเนน ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติ จึงทําใหเครื่องประดับชาวเขามีรูปแบบและรูปทรงที่เลียนแบบมา
จากสิ่งตางๆรอบตัวที่มีอยูในธรรมชาติ โดยไดนํารูปทรงเหลานั้นมาดัดแปลง ปรับปรุงใหเขากันแลวนํามาประกอบ
ขึ้นเปนลวดลายตามความคิดที่เห็นวาสวยงามของชางแตละคน อีกทั้งชาวเขาเผาลีซอยังไดแสดงความแยบยลใน
การสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ควบคู กับงานเครื่องประดับไดเปนอยางดี
ลวดลายเครื่องประดับเงินชาวเขา หมูบานศรีดงเย็น ที่นิยมทําและสืบทอดกันมานานนั้นมีลวดลายพื้นฐาน
อยู 3 ลาย ดังนี้ 1.ลายปลา 2.ลายผีเสื้อ 3.ลายดอกไม โดยลวดลายเหลานี้จะมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรูปทรงและลวดลายในบางสวน ซึ่งลวนขึ้นอยูกับจินตนาการและความคิดสรางสรรคของชางแตละคน
1.ลายปลา ปลาถือไดวาเปนสัตวน้ําที่ทุกคนรูจักเพราะปลานั้นมีอยูมากมายตามแหลงน้ําธรรมชาติและเปน
อาหารชั้นเลิศใหกับมนุษยและสัตวตางๆมานาน อีกทั้งปลายังมีรูปรางและทวงทาในการวายน้ําที่สวยงาม ดังนั้นจาก
การที่ชาวเขาไดใชชีวิตรวมกับธรรมชาติจึงทําใหพวกเขาเล็งเห็นคุณคาและความงามของปลา และไดนําลักษณะ
โดยรวมของปลามาออกแบบ ผลิตเปนเครื่อ งประดับ ชาวเขามีค วามเชื่อตอปลา คือ ปลา เปน สัตวที่แสดงถึ ง
ความมั่งมี และ ความอุดมสมบูรณ
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รูปแบบและลวดลายปลาจากธรรมชาติ

เครื่องประดับเงินลวดลายปลา

ปลาตะเพียน

ปลามังกร

ภาพที่ 17 แสดงรูปแบบและลวดลายปลาจากธรรมชาติและเครื่องประดับเงิน

2.ลายผีเสื้อ เปนลายที่นําเอารูปรางและรูปทรงของผีเสื้อที่มีอยูตามธรรมชาติ ซึ่งผีเสื้อถือไดวาเปนสัตวที่มี
ความสวยงามมากอีกชิดหนึ่งในบรรดาสัตวทั้งหมดเพราะผีเสื้อเปนสัตยที่มีรูปราง รูปทรงและลวดลายที่สวยงามโดด
เดนเฉพาะตัว ชาวเขามีความเชื่อตอผีเสื้อ คือ ผีเสื้อ เปนสัตวที่แสดงถึงความสวยงาม และ ความอุดมสมบูรณ
รูปแบบและลวดลายผีเสื้อจากธรรมชาติ

เครื่องประดับเงินลวดลายผีเสื้อ

ผีเสื้อนางพญา

ผีเสื้อกลางคืน

ภาพที่ 18 แสดงรูปแบบและลวดลายผีเสื้อจากธรรมชาติและเครื่องประดับเงิน

| 76 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554
3.ลายดอกไม เปนลายที่นําเอารูปรางและรูปทรงของดอกไมที่มีอยูตามธรรมชาติและนําความสวยงามของ
ดอกไมนั้นมาประดิษฐเปนเครื่องประดับ สัณฐานของรูปแบบโดยรวมมักจะเปนวงกลม มีกลีบดอกทั้งขนาดตางๆ
สลับทับซอนเปนชั้นๆในจังหวะที่เทาๆกัน นอกจากนั้นชาวเขา ไดมีการนําลวดลายดอกไมที่ประดิษฐขึ้นมาไดไป
ดัดแปลงเปนสวนหัวหรือสวนยอดของภูระยา ชาวเขามีความเชื่อตอดอกไม คือ ดอกเบญจมาศ ซึ่งถือไดวาเปนพืชที่
แสดงถึง ความมีชีวิตชีวา สวยงาม ความอุดมสมบูรณ และ ความเจริญรุงเรือง และมีความเชื่อตอภูระยา คือ ภูระยา
เปนวัตถุที่สามารถทําใหเกิดเสียงที่ดังและไพเราะเมื่อมีการกระทบกัน แสดงถึง ความดีงาม และชื่อเสียงที่ได
ระบือไกล
รูปแบบและลวดลายดอกไมจากธรรมชาติ

เครื่องประดับเงินลวดลายดอกไม

ดอกเบญจมาศ

ภาพที่ 19 แสดงรูปแบบและลวดลายดอกไมจากธรรมชาติและเครื่องประดับเงิน
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การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่ อ งประดับเปนการแตงแตมจิน ตนาการและความคิด
สรางสรรค อีกทั้งยังตองผนวกกับองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและขั้นตอนในการผลิตเครื่องประดับอีกดวย
เพราะเครื่ อ งประดั บ ที่ ดี นั้ น จะต อ งเป น เครื่ อ งประดั บ ที่ ส วยงามและสามารถสวมใส ไ ด จ ริ ง ดั ง นั้ น นั ก ออกแบบ
เครื่องประดับควรมีองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องประดับเพื่อใหไดชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักเกณฑในการออกแบบ ในการนําเอาสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ เชน เสน สี
รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดวางรวมกันตองคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ ไดแก ความสมดุล การตัดกัน การเนน ขนาด
และสัดสวน จังหวะ และเอกภาพ
รูปทรงสําหรับงานออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบรูปทรงสําหรับงานออกแบบเครื่องประดับ
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1.รูปทรงธรรมชาติ เปนการออกแบบโดยใชรูปทรงธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน มี 2 ลักษณะ คือ การออก
ออกแบบใหเรียบงาย เปนการสรางงานออกแบบจากรูปทรงทางธรรมชาติโดยมีการลดทอน (Distortion) สิ่งที่เห็นวา
เกินความจําเปนลงใหเหลือแตลักษณะหรือโครงสรางที่สําคัญการประดิษฐตกแตง เปนการออกแบบรูปทรงธรรมชาติ
โดยมีการแตงเติมลวดลายบนรูปทรงธรรมชาติ
2.รูปทรงอิสระ เปนการออกแบบเครื่องประดับโดยใชรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ของผูออกแบบเอง อาจมีความคลายคลึงกับรูปทรงตามธรรมชาติซึ่งเปนรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงได (Elastic Form)
ไมใชรูปทรงที่มีโครงสรางแนน
3.รูป ทรงเรขาคณิต รูป ทรงอี ก ประเภทหนึ่งซึ่ งสามารถนํา ไปประยุ ก ต ใ ชกั บงานออกแบบต อ ไปอยา ง
กวางขวาง คือ รูปทรงเรขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยมหนาจั่ว สามเหลี่ยมดานเทา สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงกรวย
รูปทรงกระบอก ฯลฯ ในปจจุบันลักษณะการออกแบบรวมสมัยนิยมเครื่องประดับที่มีความเรียบงาย สงางาม นัก
ออกแบบจึงนํารูปทรงเรขาคณิตมาใชในงานออกแบบมาก (ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ.2547)
จากขอมูลที่ไดศึกษา ผูวิจัยจึงไดนําอัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอ
ผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม ดังนี้

ภาพที่ 20-22 แสดงการพัฒนาเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม (รูปแบบที่1)
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ภาพที่ 23-25 แสดงการพัฒนาเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม (รูปแบบที่2)

จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของคนกลุมตางๆในภาคเหนือตอนบน มีภูมิประเทศติดตอกับประเทศพมา
ลาว จีน และมีชาวเขาหลายเผากระจัดกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆจึงถือไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความ
หลากหลายทางชาติ พัน ธุ ด ว ยเหตุ นี้จึ งก อ ใหเกิ ดความหลากหลายทางภูมิ ป ญ ญาขึ้ นเชน กั น อาทิเชน การทํ า
เครื่องเงิน การทําเครื่องเขิน การทําเครื่องปนดินเผา การแกะสลักไม การทอผาฝาย การจักสาน และการทํากระดาษ
สา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเครื่องเงินในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนของใชหรือเครื่องประดับในประเทศไทยสวนใหญ
จะมีแหลงผลิตที่สําคัญมาจากชาวเขาและคนภาคเหนือ เนื่องจากชาวเขาและคนภาคเหนือนั้นไดมีความนิยมในการ
ใชเครื่องเงินมาเปนเวลานาน จนถือไดวาเปนวิถีถิ่นที่ไดดําเนินกันมาอยางยาวนาน
พอลและอีเลน ลูวิส. (2528 : 31) กลาววา ชาวเขาคงไมเปนชาวเขาหากไมมีเครื่องประดับเพราะ
เครื่ อ งประดั บ เป น ส ว นสํ า คั ญ ของการแต ง กายของชาวเขา เพื่ อ แสดงให ผู อื่ น ได รั บ รู ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถของผูนําครอบครัว ความร่ํารวยมั่งคั่งในครอบครัวของตนเอง อีกทั้งเหตุที่เครื่องประดับไดรับความ
นิยมถึงเพียงนี้ในหมูของชาวเขาเพราะโลหะเงินยังเปนตัวกลางในการซื้อขายอยางเดียวที่ชาวเขามั่นใจและเชื่อถือ
ไดดวยเหตุที่วาชีวิตของชาวเขาเต็มไปดวยเหตุการณลี้ภัยไมมีถิ่นฐานอันแนนอน จึงทําใหโลหะมีคาเชนเงินเทานั้นที่
ชาวเขาจะนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนปจจัยอื่นๆในการดํารงชีวิตไดไมวาในที่ใด ชาวเขาจึงตองหาวิธีการนําเงิน
ติดตัวไปดวยทุกแหงหนในทุกรูปแบบ ทั้งเงินแทง เงินเหรียญ กลองยาสูบ กลองยาเสนหรือฝน และเครื่องประดับซึ่ง
มีวิธีนํามาตกแตงรางในรูปแบบตางๆ เชน ชาวเขาเผาลีซอ จะสวมใสสรอยและเหรียญระโยงระยางสวมทับซอนกัน
จนแทบจะคลุมรางมิด สวนชาวเขาเผาลาหูและอาขานั้นนิยมเย็บเครื่องประดับเงินติดกับเสื้อผาไปเลย
รูปแบบการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับของชาวเขา มีวิธีการดังนี้ คือ ใชรูปทรงธรรมชาติ และใชเทคนิค
ในการตัดทอนแบบ หมายถึงการเขียนภาพตัดทอนรูปทรง ลวดลาย สี ใหเหลือบางสวนที่สําคัญไว เพื่อใหเกิด
ความงามและสื่อความหมายเขาใจงายและรวดเร็วในการสรางงาน อีกทั้งพื้นผิวของโลหะนิยมขัดผิวใหมันวาวเพื่อ
สื่อถึงความเจิดจรัสและมั่งคั่ง
ในการออกแบบเครื่องประดับเงินครั้งนี้ไดนําอัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขา มาประยุกตใชในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งประดั บ เงิ น รู ป แบบใหม เ พื่ อ สร า งทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให แ ก ผู บ ริ โ ภค เนื่ อ งจาก
เครื่องประดับของชาวเขาเปนงานที่มีความสวยงามแตดวยขอจํากัดของขนาดชิ้นงานที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนัก
มากเกินไป จึงทําใหงานเครื่องประดับของชาวเขาไมเหมาะสมสําหรับวิถีการดําเนินชีวิตของสุภาพสตรีที่ใชชีวิตอยู
ในเมือง ซึ่งไดสอดคลองกับ วัชรินทร จรุงจิตสุนทร. (2548 : 35) ไดกลาววา งานออกแบบผลิตภัณฑที่ดีจะตอง
ผสมผสานปจจัยดานตางๆทั้งรูปแบบ ประโยชนใชสอย ความงาม ความสะดวกสบายในการใชงาน ความปลอดภัย
ความแข็งแรง และอื่นๆ เพื่อใหผลิตภัณฑนั้นเขากับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภคไดอยางกลมกลืนลงตัว
การออกแบบครั้งนี้ไดออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ การวิจัยนี้เปนการวิจัยระดับเบื้องตนซึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หรือนําองคความรูที่ไดไปบูรณาการเพื่อพัฒนาความรูตอไป
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บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อศึก ษาขอ มูลเกี่ย วกับ ผลิ ตภั ณฑข องที่ร ะลึก จากดิน เผา ของกลุ ม
หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาบานมอญ และเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ กลุ ม ผู ผ ลิ ต ผู จํ า หน า ยและผู บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก จากดิ น เผา ของกลุ ม หั ต ถกรรม
เครื่องปนดินเผาบานมอญ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 ทา น โดยสอบถามความพึงพอใจดานการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ใหไดรูปแบบใหม เพื่อนําไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง การศึกษา
ความพึงพอใจดานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผานั้น พบวาผูเชี่ยวชาญพึงพอใจรูปแบบที่เปน
ปายแขวนหนา หอง ที่มีรูป แบบของปายสื่อถึงความเปนเอกลักษณของจังหวัดนครสวรรค ไดแ ก ปลาเสือตอ
อุทยานสวรรค นกเจาฟาหญิงสิรินธร และพิพิธภัณฑแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งแตละรูปแบบจัดทําทั้งแบบ
ที่เปนสีดินเผาธรรมชาติ และแบบที่ตกแตงสีเลียนแบบของจริง นําผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ มาสราง
เครื่องมือเพื่อใชกับกลุมตัวอยาง เปรียบเทียบรูปแบบใหมกับรูปแบบเดิม การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ Two-Way ANOVA by Non-parametric การวิเคราะหความ
แปรปรวน จําแนกสองทางแบบนอนพาราเมตริก
การทดสอบแบบฟรีดแมน เพื่อสรุปผลการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ และใช Pair simple t-test วิเคราะหขอมูล มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสรุปผลระหวางรูปแบบ
ใหมกับรูปแบบเดิมจากกลุมตัวอยาง ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในรูปแบบใหมมีระดับความพึงพอใจ
มากกวารูปแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา เปนปายแขวนที่สื่อถึง
เอกลักษณของจังหวัดนครสวรรค 4 รูปแบบ
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก, เครื่องปนดินเผา
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Abstract
The objective of this research were to investigate, develop and conduct customers’ satisfaction
surveys on the souvenir products made from Terra-Cotta at Baan Mon Pottery and Craft Group, Tambon
BaanKaeng, Ampur Muang, Nakhon-Sawan Province. Three sample groups from producers, distributors
and Baan Mon’s clay souvenirs consumers were chosen in this study with the sample size of 30 people.
The research tools included a questionnaire to ask five design experts to evaluate their satisfaction on the
new design and development of clay souvenir products in order to test with the selected sample groups.
From the questionnaire results, it was found that the experts were satisfied with clay-made room hangers
decorated with different designs that signify Nakhon-Sawan’s famous symbols as Siam tiger fish, NakhonSawan Heaven Park, White-eyed River-Matin, and Bueng Boraphet Museum. Each design was made both
in natural Terra Cotta and authentic colours. After that, the assessment results from the experts were
used to create another research survey that was conducted on the sample groups to compare the new
designs with original counterparts. This survey was analysed by applying descriptive statistics and testing
the research hypothesis by Two-Way ANOVA with non-parametric tests and the Friedman two-way
analysis of variance to evaluate the experts’ satisfaction and using the Pair simple t-test for the sample
group to compare the new and old designs. According to the results, it can be concluded that the
satisfaction on the new design was greater than the original ones P<0.05 significant level. Finally, the
research was achieved successfully by developing Terra Cotta room hangers with four of Nakhon-Sawan’s
significant symbols.
Key words: Souvenir Product Development, Baked clay

บทนํา
เอกลักษณของทองถิ่น เปนการแสดงลักษณะพิเศษจากสิ่งที่ปรากฏเดนชัดของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความโดดเดนเฉพาะดาน หรือเฉพาะสังคมที่ไมเหมือนกับที่อื่น ประมาณ
ไดจากที่มีอยูทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ 2542:247)
นครสวรรคเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งในอดีต และปจจุบัน จนทําให
ผูคนทั่วไปรูจักนครสวรรคตามสมญานามตางๆ อาทิ “เมืองสี่แคว” “เมืองปากน้ําโพ” และ “ประตูสูภาคเหนือ”
ในทางประวัติศาสตรตามหลักฐานทางโบราณคดี จังหวัดนครสวรรค เปนดินแดนที่มีความเจริญมาตั้งแตสมัย
อดี ต กาล มี ป ระวั ติ ค วามเป น มาอย า งยาวนานผ า นพั ฒ นาการมาหลายยุ ค สมั ย เริ่ ม ตั้ ง แต ชุ ม ชนสมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรเรื่อยมาถึงทวารวดี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน จังหวัดนครสวรรคจึงเปนแหลง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความเปนเอกลักษณ โดยจะดูไดจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม
ตํ า นาน หรือ วัฒ นธรรมพื้น บ า นที่เ ปน มรดกตกทอดมาจากสมัย บรรพบุ รุษ นอกจากนี้ จั ง หวั ด นครสวรรค ยัง มี
สิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงาม โบราณสถาน และงานประจําป ที่ขึ้นชื่อซึ่ง
เปนที่รูจักกันดีไมวาจะเปนบึงบอระเพ็ด อุทยานนกน้ํา ตนแมน้ําเจาพระยา เขาหนอ-เขาแกว หรืองานประเพณี
เชิดสิงโต แหมังกร ในเทศกาลตรุษจีน จึงมีคําขวัญประจําจังหวัด “เมืองสี่แคว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน้ําโพ ” เนื่องจากนครสวรรคเปนชุมชนเกาแกชุมชนหนึ่ง ชาวบานจึงมีภูมิปญญาของตนเองที่ไดรับ
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษและคนพบดวยตนเองมากมายหลายดาน ภูมิปญญาดานหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการทํา
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มาหากิน ซึ่งนาสนใจและจัดเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค ไดแก การทําเครื่องปนดินเผาของ
กลุมชาวมอญ
ชุมชนบานมอญอยูในเขตพื้นที่ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ชาวบานมอญสวนมาก
ประกอบอาชีพทํางานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยูบนที่ราบน้ําทวมไมถึง ดินริมบึงจึงเปนดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) เนนเรื่องของการ
กระจายอํานาจลงสูทองถิ่น ในดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การจัดการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ใหเหมาะสมกับศักยภาพที่ไดเปรียบของพื้นที่ เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันใหกาวตามโลกในยุคไรพรมแดน เครื่องปนดินเผาเปนสิ่งที่
ทําจากดิน แร หิน ผานกรรมวิธีการผลิตที่ใชความรอนหรือการเผา เพื่อใหมีความแข็งแกรงและสามารถนําไป
ใชงานได เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชในชีวิตประจําวันตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนมาถึงปจจุบัน โดยมีการ
พัฒนาและวิวัฒนาการตลอดมา ทั้งในดานของรูปทรง ประโยชนใชสอยและกรรมวิธีการผลิต (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
2548:1) ตลาดเครื่องปนดินเผาบานมอญ จังหวัดนครสวรรคที่ผานมานั้น นับวาซบเซาพอสมควร เครื่องปนดินเผา
ชนิดเคลือบไมนิยมผลิต เพราะมีกรรมวิธีการผลิตที่ยุงยาก มีตนทุนในการผลิตสูงและมีผูนิยมใชนอย จากการ
สอบถามจากผูผลิต พบวา ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ไมเคลือบและเปนลักษณะทองถิ่นใชในชีวิตประจําวัน มี
ราคาถูก พวกนี้จะจําหนายไดจํานวนมาก เชน กระถางตนไมขนาดตางๆ แตในการจําหนายราคาไมดี เพราะมี
ผูผลิตจํานวนมาก จึงเปนการแยงขายสินคากัน คือ ขาดการรวมกลุมที่ดี (หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค 2544:117) ประกอบกับสินคาไมมีความแปลกใหม ทั้งดานรูปทรงและประโยชนใชสอย
จากการศึกษาปญหาของผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ
พบวาผลิตภัณฑท่ีทางกลุมผลิตสวนมากมีแตผลิตภัณฑชิ้นใหญ ไดแก กระถาง อาง และโองรูปแบบตางๆ ซึ่ง
หากนํามาเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแลวมีขนาดที่ใหญเกินไป ไมสะดวกในการพกพาหรือ
นํากลับไปเปนของฝาก อีกทั้งรูปแบบยังไมดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ขาดเอกลักษณที่สื่อถึงจังหวัดนครสวรรค
ในการออกแบบของที่ระลึกนั้น เปนการสรางสรรคสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว เพื่อ
กระตุนเตือนหรือเนนย้ําความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึงอยูเสมอ (สนไชย ฤทธิโชติ 2551:2) เรื่องราวการออกแบบ
ของที่ระลึก เปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง ความนึกคิด การจัดรวบรวม การลําดับ และความริเริ่ม โดยมี
วัตถุประสงคของรูปแบบที่จะสรางอยูที่ประโยชนใชสอยในการตกแตงเปนสําคัญ และใหมีรูปลักษณของสิ่งที่จะสราง
เปนสื่อหรือสัญลักษณที่นาสนใจ เขาใจงาย เราใจ มีความเหมาะสม กะทัดรัด มีความเปนระเบียบ และมีความ
สวยงามเปนสําคัญ (ประเสริฐ ศีลรัตนา 2531:65) การศึกษาการออกแบบที่ดีจึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรู
ความเขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริง หรืออาจให
ใกลเคียงกับความเปนจริงไมมากก็นอย ไมใชเปนการออกแบบที่เลื่อนลอยอยูเหนือความเปนจริง หรือไมสามารถ
นําไปปฏิบัติจริงได ถาเปนเชนนั้น การออกแบบก็จะมีความหมายนอยลง นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด
(Concept) รูปแบบ(Style) วัสดุอุปกรณ (Material & Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบ
บางอยางอาจเกี่ยวของกับจิตวิทยา เพื่อการเรียกรอง หรือสรางทัศนคติ เชน การออกแบบของที่ระลึก จะตองใช
หลักทางจิตวิทยาในทางชี้ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลป ที่ตองสรางแรงกระตุนใหผูพบเห็นรวมระลึกถึงสิ่ง
ตาง ทั้งเหตุการณ บุคคลและสถานที่นั้นดวย จึงจะสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนเรื่องราวนั้นๆ ไดอยางสมบูรณ
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําองคความรูทางดานการออกแบบและการตลาดชวยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑดังกลาว
ผสมผสานกับศิลปวัฒธรรม ประเพณีและเอกลักษณของจังหวัดนครสวรรค เพื่อดํารงรักษาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรคอีกทางหนึ่ง และเปนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหมากขึ้น อันจะ
สงผลใหสามารถพัฒนาไดรวดเร็วและยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก จากดิ น เผา ของกลุ ม หั ต ถกรรมเครื่ อ งป น ดิ น เผา
บานมอญ
2.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

สมมุติฐานการวิจัย
กลุ ม ผู ผ ลิ ต ผู จํ า หน า ยและผู บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจในรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาใหม
มากกวารูปแบบเดิม

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา
กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ จํานวน 100 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ผลิตภัณฑของที่ระลึก จากดินเผา
กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ ซึ่งใชสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
ตัวแปรตน(Independent variable) รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา
เครื่องปนดินเผาบานมอญ ทั้ง 2 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม และรูปแบบเดิม

กลุมหัตถกรรม

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความพึงพอใจในรูปแบบ ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา กลุม
หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญของกลุมตัวอยาง

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญนั้น เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ สามารถแกปญหาของผลิตภัณฑชุมชนไดตามเปาประสงค ผูวิจัยตองทําการศึกษารูปแบบ
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ทั้งของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญและที่มีอยูในทองตลาด เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการออกแบบพัฒนา จากนั้นทําการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑโดยจัดทําแบบรางรูปแบบ
ตางๆ แลวสรางเครื่องมือ ประเมินผลและวิเคราะหผลจากแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรุปรูปแบบ
ผลิตภัณฑแบบใหม จากนั้นทําการสรางเครื่องมือแบบสอบถามชุดที่ 2 โดยสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ
ผลิตภัณฑเดิมและรูปแบบผลิตภัณฑใหม โดยใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูลและสรุปผล
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การปนขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยดินบานมอญ

ภาพที่ 1-3 การปน ขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยดินบานมอญ

การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน

ภาพที่ 4-6 การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ Two-Way
ANOVA by Non-parametric การวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกสองทางแบบนอนพาราเมตริก การทดสอบ
แบบฟรีดแมน เพื่อสรุปผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และใช Pair simple t-test วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ระหวางรูปแบบใหมกับรูปแบบเดิม จากกลุมตัวอยาง

ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา
บานมอญ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบาน
มอญ
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญแตเดิม คือ กระถาง อาง
และโองรูปแบบตางๆ ซึ่งหากนํามาเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแลวมีขนาดที่ใหญเกินไป ไม
สะดวกในการพกพาหรือนํากลับไปเปนของฝาก อีกทั้งรูปแบบยังไมดึงดูดความสนใจของผูบริโภคขาด เอกลักษณ
ที่สื่อถึงจังหวัดนครสวรรค ตองพัฒนารูปแบบใหมโดยสื่อถึงทองถิ่นหรือความเปนจังหวัดนครสวรรค
2. รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา พรอมกับนําเสนอเอกลักษณของทองถิ่นและความ
เปนจังหวัดนครสวรรค เพื่อการเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ และเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง ไดรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการ
พัฒนา ดังนี้
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ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ที่ไดรับการพัฒนา
ชุดปลาเสือตอ

ชุดนกเจาฟาหญิงสิรินธร

ชุดอุทยานสวรรค

ชุดพิพิธภัณฑบึงบอระเพ็ดฯ

ภาพที่ 7-10 ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ที่ไดรับการพัฒนา

3. ความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา กลุมหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาบานมอญนั้น ทําการประเมินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหมจากผูเชี่ยวชาญ
และการประเมินรูปแบบใหมกับรูปแบบเดิมจากกลุมตัวอยาง
รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

ภาพที่ 11-13 รูปแบบผลิตภัณฑ
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ในการคัด เลื อ กรู ป แบบเพื่ อ มาทํา ของที่ ร ะลึก นั้ น ผู วิจั ย ได คัด เลื อ กจากเอกลั ก ษณต างๆ ของจัง หวั ด
นครสวรรค ไดแก ปลาเสือตอ อุทยานสวรรค นกเจาฟาหญิงสิริธร และพิพิธภัณฑแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งแตละรูปแบบจัดทําทั้งแบบที่เปนสีดินเผาธรรมชาติ และแบบที่
ตกแตงสีเลียนแบบของจริง
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความพึ ง พอใจ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก จากดิ น เผา กลุ ม
หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ จากผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. สรุปผลการประเมิน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม จากผูเชี่ยวชาญ
การประเมินรูปแบบ พบวารูปแบบที่ 3 มีระดับความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญ รวมมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.11 (0.34) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญ ผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ ของที่
ระลึกจากดินเผา (N=5)
รายละเอียด
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบ 1
รูปแบบ 2
รูปแบบ 3
Χ

1 รูปแบบงายตอการผลิต
2 สะดวกตอการขนสง
3 สะดวกในการนําพากลับ
4 รูปทรงแปลกใหมจากทองตลาด
5 ใชระยะเวลาในการผลิต
6 มีความประณีต
7 รูปทรงสวยงาม
8 การใชสีของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม
9 รูปแบบสื่อถึงชีวิตความเปนอยู ของชาวจังหวัด
นครสวรรค
10 ผลิตภัณฑ สื่อถึงเอกลักษณของจังหวัด
นครสวรรค
11 ผลิตภัณฑสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว
12 ผลิตภัณฑ มีประโยชนใชสอยมากกวา 1 อยาง
13 ขนาดของผลิตภัณฑ มีความสะดวกในการนําพา
กลับไป
14 น้ําหนักของผลิตภัณฑ มีความสะดวกในการ
นําพากลับไป
รวม

Χ

Χ

2.40
3.00
4.00
3.20
3.00
2.40
3.00
4.00
3.20

SD
0.89
0.00
0.00
0.45
0.00
0.89
0.00
0.00
0.45

4.20
4.60
4.40
2.40
4.20
3.20
4.00
3.40
2.40

SD
0.45
0.55
0.55
0.55
0.45
0.45
0.00
0.55
0.55

3.20
4.00
3.40
5.00
2.60
4.20
4.60
4.40
5.00

SD
0.45
0.00
0.55
0.00
0.55
0.45
0.55
0.55
0.00

3.00

0.00

4.20

0.45

5.00

0.00

3.00
4.00
4.20

0.00
0.00
0.45

4.00
2.00
4.20

0.00
0.00
0.45

4.60
4.60
4.00

0.55
0.55
0.00

4.60

0.55

4.00

0.00

3.60

0.55

3.50

0.27

3.63

0.33

4.11

0.34

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบนั้น พบวารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา รูปแบบที่ 3 มีความ
พึงพอใจโดยรวมในกลุมผูเชี่ยวชาญ มากกวารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
ดังนั้น สรุปผลการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผาพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจใน
รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม ในลักษณะที่เปนปายแขวน ที่สื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดนครสวรรคแบบ
ตางๆ ไดแก ปลาเสือตอ อุทยานสวรรค นกเจาฟาหญิงสิรินธร และพิพิธภัณฑแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มากกวารูปแบบของที่ระลึกที่เปนที่ทับกระดาษตั้งโชว และรูปแบบที่ติด
ตูเย็น
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2. สรุปผลการประเมิน รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา รูปแบบใหมและรูปแบบเดิม จากกลุม
ตัวอยาง
การประเมินรูปแบบพบวารูปแบบใหม มีระดับความพึงพอใจ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน รวม
มากที่สุด โดยการวิเคราะหรายดาน ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม
และดานประโยชนใชสอย ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 (0.57) ดังตารางที่ 2
รูปแบบใหม

รูปแบบเดิม

ภาพที่ 14-16 รูปแบบผลิตภัณฑ

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา รูปแบบใหมและรูปแบบเดิม
(N=30)
รายละเอียด

1.ดานโครงสราง
1.1 รูปแบบงายตอการผลิต
1.2 สะดวกตอการขนสง
1.3 ความสะดวกในการนําพากลับ
1.4 รูปทรงแปลกใหมจากทองตลาด
1.5 ใชระยะเวลาในการผลิต
คาเฉลี่ยรวม ดานที่ 1
2.ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม
2.1 ความประณีตในการทําผลิตภัณฑ
2.2 รูปทรงของผลิตภัณฑสวยงาม
2.3 การใชสีของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม
2.4 รูปแบบผลิตภัณฑ สื่อถึงชีวิตความเปนอยู
ของชาวจังหวัดนครสวรรค
2.5 รูปแบบผลิตภัณฑ สื่อถึงเอกลักษณของ
จังหวัดนครสวรรค
2.6 รูปทรงและลายละเอียดตางๆ ของ
ผลิตภัณฑ สามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว
คาเฉลี่ยรวม ดานที่ 2

รูปแบบใหม
SD
Χ

ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบเดิม
SD
Χ

t

P

4.17
2.80
3.93
4.03
3.93
3.77

0.59
0.71
0,52
0.81
0.78
0.58

3.27
4.20
3.40
2.80
3.10
3.35

0.52
0.71
0.67
0.55
0.96
0.68

5.83
7.39
3.25
8.73
3.02
5.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.63
4.10
4.67
3.77

0.49
0.66
0.48
0.50

3.13
2.83
2.97
2.40

0.43
0.74
0.56
0.81

12.04
7.99
19.97
9.76

0.00
0.00
0.00
0.00

4.36

0.55

2.37

0.71

12.04

0.00

4.63

0.49

2.83

0.46

12.95

0.00

4.36

0.53

2.76

0.62

12.46

0.00
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รูปแบบใหม
SD
Χ

รายละเอียด

3.ดานประโยชนใชสอย
3.1 ผลิตภัณฑ มีประโยชนใชสอยมากกวา 1
อยาง
3.2 ขนาดของผลิตภัณฑ มีความสะดวกใน การ
นําพากลับไป
3.3 น้ําหนักของผลิตภัณฑ มีความสะดวกใน
การ นําพากลับไป
คาเฉลี่ยรวม ดานที่ 3

ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบเดิม
SD
Χ

t

P

3.33

0.48

4.03

0.67

4.37

0.00

4.06

0.64

2.70

0.65

8.41

0.00

4.56

0.68

2.97

0.56

17.59

0.00

3.98

0.60

3.23

0.62

10.12

0.00

รวมทั้ง 3 ดาน
4.04
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติ

0.57

3.11

0.64

9.41

0.00

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบนั้น พบวารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา ในรูปแบบใหม มี
ความพึงพอใจ ในกลุมตัวอยาง ทั้ง 3 ดาน คือ ดานโครงสราง ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม และดาน
ประโยชนใชสอย มากกกวารูปแบบเดิม
ดังนั้น จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจาก
ดินเผา กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานมอญ ที่ไดรับการออกแบบพัฒนาขึ้นใหม มากกวารูปแบบเดิม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ประเด็นที่นาสนใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากดินเผา คือ ผูบริโภคมีความพึงพอใจของ
ที่ระลึกที่มีประโยชนใชสอยมากกวา 1 อยาง สามารถเปนไดทั้งสิ่งที่แทนความทรงจํา และสามารถสอดแทรกความ
เปนตัวตนของผูบริโภคได เชน การเขียนหรือการสลักชื่อลงบนผลิตภัณฑ
ผลของการวิจัยสอดคลองกับงานการคนควาแบบอิสระ วนิดา แกวเนตร (บทคัดยอ: 2545 ) เรื่อง ปจจัย
ในการเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบาน ของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอ
หางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม สอดคล อ งด า นการนํ า เสนอภาพลั ก ษณ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น โดยสรุ ป
ผลการวิจัยดังกลาว คือ นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจในภาพลักษณของผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณพื้นบานมากกวา
ดานราคา และสวนใหญนําไปใชสวนตัวมากกวานําไปเปนของฝาก
สุภาวดี ชาวผาขาว ( บทคัดยอ : 2548 ) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับผลการวิจัยที่ตองการนํา
ผลิตภัณฑไปวางจําหนายในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ผลการวิจัยดังกลาวพบวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศมี
จุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและพักผอน นิยมซื้อผลิตภัณฑงานฝมือ/งานแกะสลัก ซื้อสินคาของที่ระลึก
เพื่อเปนที่ระลึกในการเดินทาง โดยตัดสินใจซื้อของที่ระลึกดวยตนเอง คาใชจายในการซื้อของที่ระลึกไมต่ํากวา
500 บาท โดยซื้อของที่ระลึกจากบริเวณแหลงทองเที่ยว
จากการลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกครั้งนี้ ทําใหไดสัมผัสกับชุมชนและแหลงจําหนาย
ของที่ระลึกที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค คือ พิพิธภัณฑแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเปน
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สถานที่ที่รองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงวันหยุดและชวงเทศกาล
ตางๆ ที่นี่จึงเหมาะสําหรับเปนแหลงที่จะนําผลิตภัณฑของที่ระลึกไปวางจําหนาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ นอกจากรูปแบบที่ไดพัฒนาแลวนั้น ยังมีรูปแบบที่เหมาะสําหรับนํามา
เปนของที่ระลึกอันสื่อถึงเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครสวรรคอีกมาก ไดแก การเชิด
สิงโตและแหมังกรทอง ในงานตรุษจีน ซึ่งเปนเทศกาลและประเพณี ที่มีความสําคัญตอชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัด
นครสวรรค การแขงขันเรือยาว ในเทศกาลแขงขันเรือยาวประจําป สะพานเดชาติวงศ ซึ่งเปนสะพานเกาแกอยูคู
กับจังหวัดนครสวรรคมาชานาน และยังเปรียบเสมือนประตูสูภาคเหนืออีกดวย นอกจากนี้ยังมีวัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์
(เขาโคกเผน) ซึ่งเปนวัดในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ตั้งอยูที่
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ถ้ําเพชร-ถ้ําทอง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนตน

เอกสารอางอิง
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.(2542).วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดนครสวรรค.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
นิรัช สุดสังข. (2548). การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ:โอ.เอส. พริ้นตติ้ง เฮาส.
ประเสริฐ ศิลรัตนา. (2531). ของที่ระลึก. กรุงเทพฯ:โอ.เอส. พริ้นตติ้ง เฮาส.
วนิดา แกวเนตร. (2545). ปจจัยในการเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบาน ของนักทองเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ ศิลปะ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สนไชย ฤทธิโชติ. (2551). งานของที่ระลึกเครื่องไมไผ. กรุงเทพฯ:โอ.เอส. พริ้นตติ้ง เฮาส.
สุขุมาล เล็กสวัสดิ์.(2548).เครื่องปนดินเผา:พื้นฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพ : แอคทีฟ พริ้น
จํากัด.
สุภาวดี ชาวผาขาว.(2548). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
ในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
หนวยอนุ รั ก ษสิ่งแวดลอมศิล ปกรรมทองถิ่น จั งหวัด นครสวรรค.(2544). งานเครื่อ งป น ดิน เผา:บา นมอญ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค.นครสวรรค:อินทนนทการพิมพ.

| 90 |

การออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
อรุณวรรณ ตั้งจันทร1, * และ นิรัช สุดสังข2

Product designs of gift and souvenir for hill tribe Hmong community
Tambon Kheknai, Ampur Khaokor, Petchabun Province
Arunwan Tangchantorn1, * and Nirat Soodsang2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1
Graduate Students, Department of Art and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok
2
Lecturer, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok
*Corresponding author E-mail address: eeyore_tanchanton@hotmail.com
2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ 2.) ศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 3.) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 4.) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร เว็บไซต เพื่อความรู
พื้นฐาน สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่แหลงผลิตภัณฑ
ที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลงการจัดจําหนาย ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษา
เอกสารเว็ บ ไซต สั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ และข อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ กํ า หนดแนวความคิ ด ในกาออกแบบ
ผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการออกแบบและสรางสรรค ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 5
สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ผลจากการวิจัยผูวจิ ัยคาดหวังวาการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑในครั้งนี้จะสามารถสงเสริมภาพลักษณ
ใหแกผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดมาก
ขึ้น
คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ, ของที่ระลึก, ชาวเขาเผามง
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Abstract
This research aims to: 1.) To study the general aspects of the embroidery garment products
made by Hmong people who live in Tambon Kheknai of Ampur Khaokor of Petchabun province, 2.) To
study the general aspects of gift items and souvenir products made locally, 3.) To design new products
make new designs of the gift items and souvenirs for the tourists, 4.) To assess satisfaction of the
samples with the development of product design.
In making research of product designs on embroidery garment for the Hmong people in Baan
Kheknoi, there are steps to follow: 1.) gather general informations from different websites in order to get
the basic knowledge in the making of the products to form the concept and creating the framework of
research. 2.) make a fieldtrip to the area to gather more informations, including some interviews with the
local experts, focusing on the manufacturing and distributing areas that attract the tourists, 3.) making
analysis of those informations from the fieldtrip to create designing concept, 4.) making designing process
based on the informations obtaining from the above mentioned sources, 5.) to conclude on assessment,
making discussions and presentation of the works completed.
Finally, all concerned in conducting this research expect a good result in promoting the aspects of
the embroidery garment products being produced locally by the Hmong people in Tambon Kheknoi of
Ampur Khaokor, Petchabun province.
Key words: Product designs, souvenir, Hmong community

บทนํา
ในอดีตหญิงชาวเขาเผามงมีการนําผาไหมดิบหรือปานปา หรือฝายที่ทอเองมาเขียนเปนลวดลายตางๆดวย
วิธีการเขียนเทียน เพื่อที่จะทําเปนชุดประจําเผาของทุกๆคนในครอบครัว แตในปจจุบันมีความตองการทางการ
ตลาดเพิ่มมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามง จึงหาซื้อผาฝายจากในเมืองนํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือ
แบบดั้งเดิม คุณคาของงานปกโบราณจึงเพิ่มมากขึ้นเพราะชิ้นงานโบราณจริงๆ ลดนอยลง คุณภาพของงานปกรุน
ใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดเหมือนของเกา งานปกเกาที่ปกลงบนผาใยกัญชงจึงมีราคาคอนขาง
แพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามภูมปญญาดั่งเดิม ซึ่งตองใชทั้งเวลาและแรงงาน
อยางมาก
การปกผา เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพื่อใชประดับตกแตงเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของชาวเขาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา ในปจจุบันนอกจากจะปกเพื่อไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคา
จําหนายในรูปแบบตางๆเปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี
จากความสําคัญดังกลาวในขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ แลวนําขอมูลที่ศึกษามาได ใชเปนแนวทางในการออกแบบ
และนําวัสดุจากพื้นที่มาออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ ชุดตกแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง เพื่อสงเสริม
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ภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ใหมีความเหมาะสม สวยงามมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยการศึกษาเรื่องนี้ เปนการศึกษาเชิงพัฒนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็ก
นอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีจุดประสงคหลักดังนี้
1.ศึกษาสภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2.ศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
3.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
4.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

สมมุติฐานการวิจัย
ผลิตภัณฑสามารถสงเสริมภาพลักษณใหแกชุมชนชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณได กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาใหม

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ข องฝากและของที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ แ ละ
ผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วไปของผา
ปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก ของ
จังหวัดเพชรบูรณ
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในงานวิจัยหมายถึง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
1.1 ประวัติความเปนมาของชาวเขาเผามงและผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
1.2 สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก ของจังหวัดเพชรบูรณ
1.3 แนวความคิดในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ขอบเขตดานผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ
2.1 รูปแบบการออกแบบ
2.2 ความสวยงาม
2.3 ขนาดมาตรฐาน
2.4 ประโยชนใชสอย
2.5 ขั้นตอนการผลิต
3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจาก
ผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 120 คน ตอสัปดาห
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งใชสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
ตัวแปรตน(Independent variable) รูปแบบผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 3 แบบ
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความพึงพอใจในรูปแบบ ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณของกลุมตัวอยาง
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มี ตอผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ
5

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4

มีระดับความพึงพอใจมาก

3

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

2

มีระดับความพึงพอใจนอย

1

มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ประโยชนที่จะไดรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
1. ทําใหทราบถึงสภาพทั่วไปของ ผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ทําใหทราบถึงผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จ.เพชรบูรณ
3. ไดผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
4. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคนควาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ ผูวิจัยตองทําการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ ทั้งของชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณและที่มีอยูในทองตลาด
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา จากนั้นทําการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑโดยจัดทําแบบรางรูปแบบตางๆ
แลวสรางเครื่องมือ ประเมินผลและวิเคราะหผลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามความพึงพอใจใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ โดยใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ผลิตภัณฑของฝากและ
ของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 30 คน แลวนําวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เว็บไซต เพื่อใหไดความรูและขอมูลพื้นฐาน
สรางแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
1. แหลงขอมูลประเภทตําราเอกสาร โดยศึกษาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร สิ่งพิมพ ที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง
2. แหลงขอมูลประเภทอินเตอรเน็ต (Internet) โดยการศึกษาขอมูลผานเว็บไซต (Website) เรื่องขอมูล
ของการผลิตของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่แหลงผลิตภัณฑ ที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหความสนใจ รวมไปถึงแหลง
การจัดจําหนาย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการลง
พื้นที่ ผลจากแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขั้ น ตอนที่ 4 กระบวนการพั ฒ นาออกแบบและสร า งสรรค ภายใต ก รอบแนวความคิ ด การออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาปกชาวไทยภูเขาเผามง จากการกําหนดในเบื้องตน มาออกแบบและสรางผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของฝากของที่
ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ Two-Way
ANOVA by Non-parametric การวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกสองทางแบบนอนพาราเมตริก การทดสอบแบบ
ฟรีดแมน เพื่อสรุปผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง

ภาพที่ 1-5 การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน
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ภาพที่ 6-11 การลงพื้นที่ เก็บขอมูลและทําแบบประเมิน

ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ สรุปผลการวิจัย ดังนี้

สภาพทั่วไปของผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
หมูบานชาวเขาเผามงเข็กนอย ตั้งอยูที่ ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ บนเสนทางสาย
พิษณุโลก-หลมสัก เสนทางหมายเลข 12 ระหวาง กม. ที่ 92 - 93 เปนหมูบานชาวเขาเผามงที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทยและมีกิจกรรมทองเที่ยวซึ่งหาดูไดยาก อาทิ เชน ชมการจําลองวิถีชีวิตชาวมง ชมการแสดงทาง
วัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิต 12 เดือนของชาวเขาเผามง รําแคน ระบํากระดัง ระบําขลุย เดินแบบชุดมง และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑของชาวมง อาทิ ผาปกลาย พืชผักการเกษตร
การปกผา เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษของชนเผามง เพื่อใชประดับตกแตงเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย และของใชตาง ๆ ใหเกิดความสวยงาม นับวาเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของชาวเขาเผาเผามงลวดลาย
ตางๆของการปกผา เกิดจากการศึกษาจากธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตเปนลวดลายตางๆซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีคุณคามาก การปกไมไดมีอุปกรณใดๆ มาชวยนอกจากเข็ม ดายและผา เปนการปกดวยมือลวน ๆ ซึ่ง
สรางสรรคผลงานไดอยางสวยงามและมีคุณคา
ในอดีตการปกผามงสวนใหญจะใชผาไหมดิบที่ผลิตเองมา ปกเปนลวดลายตาง ๆ ซึ่งลวดลายเหลานี้ มงคิด
คนออกแบบของลวดลายเอง ปกติแลวมง จะมีความประณีตในการคิดลวดลาย และการปกลวดลายตาง ๆ ซึ่งจะเห็น
ไดจากกระโปรงของมงที่ทําจากผาบาติกกับผาปก และเมื่อมีการปกลายเรียบรอยแลว จะนํามาแปลรูปเปนเสื้อผาที่
จะสวมใสในเทศกาลปใหม หรือในวันสําคัญตาง ๆ และสามารถที่จะประดิษฐเปนเครื่องใชอยางอื่นได เชน ถุงยาม
กระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาใสสตางค ถุงใสโทรศัพทมือถือ เครื่องใชอื่น ๆ เปนตน ซึ่งผาปกของมงจะมี
ลวดลายที่แตกตางกันไป และมีชื่อเรียกแตกตางกัน
| 96 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554
แตในปจจุบันมีความตองการทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น หญิงชาวเขาเผามงจึงหาซื้อผาฝายจากในเมือง
นํามาปกหรือเขียนเทียนแทนการปนฝายดวยมือแบบดั้งเดิม แลวพัฒนาไปถึงการใชจักรไฟฟาหรือเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปกผา ทําใหคุณคาของงานปกผาแบบโบราณมีคุณคาเพิ่มมากขึ้นเพราะชิ้นงานแบบโบราณจริงๆ ลด
นอยลง คุณภาพของงานปกรุนใหมก็ดอยลง เพราะลายปกหยาบขึ้นไมละเอียดละออเหมือนของเกา งานปกเกาที่ปก
ลงบนใยผากัญชงจึงมีราคาคอนขางแพงและหาไดยากขึ้น เหตุผลเพราะตองผานกรรมวิธีการผลิตตามธรรมชาติ ซึ่ง
ตองใชทั้งเวลาและแรงงานอยางมาก นอกจากจะปกเพื่อไวใชเองแลว ยังไดทํากันเปนสินคาจําหนายในรูปแบบตางๆ
เปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวเปนอยางดี

สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
ในความหมายของของที่ระลึกอาจใหคําจํากัดความ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542) โดยแยก
ความหมายของคําวา “ของ” ซึ่งหมายถึงสิ่งตาง ๆ สวนคําวา”ระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน
ระลึกถึงความหลังเปนตน ดังนั้น คําวาของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกนี้ยังมีคํา
ความหมายจากคําจํากัดความ ที่มีลักษณะใกลเคียง คลายคลึงกันอีก เชน
ของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อกระตุน
เตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531)
ของที่ระลึกอาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป ตามแตโอกาสนั้น ๆ เชน ถามอบใหเนื่องในวันเกิด วันแตงงาน
วันปใหม เรียกวา “ของขวัญ” ถามอบใหผูที่รักและนับถือเรียกวา “ของกํานัล” และถาใหเพื่อเปนการตอบแทนเชน
งานศพ เรียกวา”ของชํารวย” หรือ “ของแถมพก” เหลานี้เปนตน
แมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม มีวัตถุประสงคการใหที่แตกตางกัน แตในความหมายที่แทจริงก็คือการ
กระตุนเตือนใหเกิดความทรงจํา ซึ่งอยูในขอบขาย “ของที่ระลึก”นั่นเอง (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531)

ประเภทของสินคาที่ระลึก
ของที่ระลึก อาจจําแนกประเภทตามจุดประสงคของการนําไปใช ดังนี้
1.ประเภทของกิน สิ่งของประเภทนี้ มีการแบงปนกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจากไมสามารถเก็บไวไดนาน และ
บริโภคในชวงระยะเวลาสั้น ๆ จึงไมคอยยอมรับวาเปนของที่ระลึก ตอมาในภายหลัง สินคาประเภทของกินไดพัฒนา
รูปแบบ คุณภาพ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจ จนสินคาที่ระลึกประเภทนี้
ไดรับความนิยมและความสนใจจากผูซื้อจํานวนมาก
2.ประเภทของใช เชนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกลายเปนสินคาที่ระลึก ที่ไดรับความ
นิยมมากเชนกัน เครื่องใชบางชนิดมีการประดิษฐ ตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ จึงมักถูกนําไปใชเปนของที่ระลึก
มากกวาการนําไปใชประโยชน
3.ประเภทตกแตง ประเภทนี้สรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอจิตใจเปนสวนใหญ เชนการตกแตงรางกาย ไดแก
เครื่องประดับตาง ๆ หรือสําหรับใชในการตกแตงอาคารสถานที่ หรือใชในพิธีการตาง ๆ ดังนั้นสินคาที่ระลึกประเภท
นี้ ตองมีการออกแบบที่ดี มีสีและรูปทรงสวนประกอบตาง ๆ ปราณีต สวยงาม ดึงดูดลอใจผูซื้อ (ประเสริฐ ศิลรัตนา
,2531)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ การนําผลิตภัณฑที่ไดจากผาปกชาวเขาเผามงมาใช เพื่อการเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ
และเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นอีกแนวทาง
หนึ่งไดรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับ การพัฒนา ดังนี้

ภาพที่ 12-14 ผลิตภัณฑของที่ระลึกทีไ่ ดรับการพัฒนา

| 98 |

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554

จากการประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปกชาวเขา
เผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ นั้น ทําการประเมินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
รูปแบบใหม 3 รูปแบบ จากกลุมตัวอยาง
รูปแบบ 1
ภาพผารองจาน

รูปแบบ 2

รูปแบบ 3

ภาพผารองแกว

ภาพที่ 15-20 ภาพผลิตภัณฑผารองจาน และผารองแกว

ในการคัดเลือกรูปแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น ผูวิจัยไดคัดเลือกลายผาปกจากเอกลักษณตางๆ
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ตรงกับแนวความคิดและกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง
จึงไดออกมาเปนลายของดอกไม เพื่อใหตรงตามแนวคิดที่ไดตั้งไวเบื้องตน
จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกจากผาปก
ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จากกลุมตัวอยาง สามารถสรุปผลได ดังนี้
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สรุปผลการประเมิน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกรูปแบบใหม จากกลุม
ตัวอยาง
การประเมินรูปแบบ พบวารูปแบบที่ 1 มีระดับความพึงพอจากกลุมตัวอยาง รวมมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.63 (0.49) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ (N=30)
รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3

Χ

SD
0.49
0.69
0.81

4.63
3.73
2.13

การแปลผล
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบนั้น พบวารูปแบบผลิตภัณฑ ของผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
จากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ รูปแบบที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมจากกลุมตัวอยาง มากกวา รูปแบบ
ที่ 2 และรูปแบบที่ 3
ตารางที่ 2 ความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบ 3 รูปแบบ (N=30)
ลําดับ
รายการ
1.
รูปแบบที่ 1
2.
รูปแบบที่ 2
3.
รูปแบบที่ 3
Chi-Square = 56.364 , df = 2 , Asymp. Sig. = .000

Mean Rank
2.83
2.17
1.00

จากตารางที่ 2 พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจแตกตางกันและเมื่อพิจารณาจากคา Chi-Square, df,
Asymp. Sig. สรุป พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ ของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30
คน คา Sig. ที่คํานวณได คือ .000 เพราะฉะนั้น สรุปผลไดวาความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ที่มีตอผลิตภัณฑ
ของฝากและของที่ระลึกจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 3 รูปแบบ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึก จากผาปกชาวเขาเผามง ตําบล
เข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้งเอกสารและภาคสนาม สรุปขอมูลที่ไดจาก
เอกสารและภาคสนาม ทําการออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความงาม ความเหมาะสม
ภายใตขั้นตอนการสรางสรรคผลิตภัณฑ โดยการออกแบบผลิตภัณฑชุดแตงโตะอาหาร ออกแบบใหคํานึงถึง
ลวดลายผาปกมงที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิง จึงไดนําลายดอกไม นํามาใช ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑผารองจานและผารองแกว ผาที่นํามาใชเปนพื้นหลักใหใชไดสะดวก ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย อีก
ทั้งสรางความสวยงาม เรียบงาย เปนทางการ ภายใตแนวความคิด “Hmong” มง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่แสดงถึง
เอกลักษณการปกผาของชนเผา วัฒนธรรมความเปนชาวเขาเผามง ในรูปแบบที่เรียบงายและเปนทางการ เพื่อให
ระลึกถึง คิดถึง หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ หรือใชเปนของฝาก ของที่
ระลึกไดอีกดวย
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จากการประเมิ นงานวิ จั ยเรื่อ งการพัฒ นาผลิต ภัณฑข องฝากและของที่ ร ะลึก จากผา ปก ชาวเขาเผา ม ง
จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดจาก ผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ดานขั้นตอนการผลิต ไดแบบชุดแตงโตะอาหารจากผาปกชาวเขาเผามง ทั้งหมด 3
รูปแบบและผลประเมินวารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสม สวยงามมากที่สุด สอดคลองกับที่ อภิโชค เลขะกุล (2547)
วิจัยเรื่อง เสนทางการทองเที่ยวแบบจับจายสินคาศิลปหัตถกรรม เชียงใหมเปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นาชื่นชม รวมไปถึงผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรมของ
เชียงใหมไดรับการถายทอดมาทุกยุคสมัยเปนเวลากวา 700 ป ชุมชนศิลปหัตถกรรมสามแหง ไดแก บานถวาย บอ
สราง และวัวลาย มีชื่อเสียงทางการผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ โดยที่บานถวายมีชื่อเสียงทางการทําไม
แกะสลัก บสรางมีชื่อเสียงทางการผลิตรม และกระดาษสา และวัวลายมีชื่อเสียงทางเครื่องเงิน ทั้งสามชุมชน สืบทอด
ประวัติความเปนมา ขนบประเพณี วิถีชีวิต ความชํานาญและลักษณะทางกายภาพของหมูบานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมจากรุนบรรพบุรุษ ในขณะที่ สุภาวดี ชาวผาขาว ( บทคัดยอ : 2548 ) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับ
ผลการวิ จั ย ที่ ต อ งการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปวางจํ า หน า ยในแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ผลการวิ จั ย ดั ง กล า ว พบว า
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและพักผอน นิยมซื้อผลิตภัณฑงาน
ฝมือ/งานแกะสลัก ซื้อสินคาของที่ระลึกเพื่อเปนที่ระลึกในการเดินทาง โดยตัดสินใจซื้อของที่ระลึกดวยตนเอง
คาใชจายในการซื้อของที่ระลึก ไมต่ํากวา 500 บาท โดยซื้อของที่ระลึกจากบริเวณแหลงทองเที่ยว

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมงานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน หมูบานชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีมาตรฐานและมีความหลากหลายมากขึ้น จากการสํารวจพบวามีปญหาในการสงเสริม
งานหัตถกรรมและพัฒนาลวดลาย ของชุมชน ดังนี้
1.ศิลปหัตถกรรมในหลายๆทองถิ่นยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมยังกระจัดกระจายทั่วไปไมมีแหลง
รวมในบางทองถิ่นควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการคนควาและวิจัย
2.ขาดการกระตุนใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยการสงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันทักษะการ
ออกแบบและผลิตงาน
3.ผูมีฝมือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอยางอื่น ควรจัดหาชองทางการจัดจําหนายสินคาและกระจายสินคา
กอใหเกิดรายไดที่แนนอนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
4.ไมรักษาคุณภาพใหสม่ําเสมอ ผูปกผาที่มีคุณภาพที่ดีมักทํางานไดชา สินคาขายยากเพราะราคาคอนขาง
สูง เนื่องจากใชเวลาในการปกนาน
5.การถายทอดฝมือ วิธีการ และวัฒนธรรมนอยลงทําใหขาดผูสืบทอด ควรมีการศึกษาและอนุรักษงานปก
ผาของทองถิ่นใหมีบทบาทสําคัญเพื่อใหคนรุนใหมๆ มีความภูมิใจและรักที่จะสืบทอดงานปกผาตอไป
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หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เปนวารสารที่ตีพิมพเพื่อเปนแหลงเผยแพรความกาวหนาของผลงานวิชาการ
บทความวิจัย และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ใหแกคณาจารย นิสิต และนักวิชาการ
ทั้งในและนอกสถาบัน และนอกจากนั้นยังใชเปนสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือ
ความรู ที่ เ ป น ประโยชน แ ละมี คุ ณ ค า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลงานวิ ช าการ และการวิ จั ย ทางสาขาศิ ล ปกรรมและ
สถาปตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑในการนํา
ผลงานมาตีพิมพในวารสารฯ โดยจะตองไดรับการตรวจสอบทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิกอน เพื่อใหวารสารมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใชประโยชนและอางอิงไดตอไปในอนาคต ผลงานที่สงมาตีพิมพจึง
ตอง มีสาระนาสนใจ เปนผลงานที่ทบทวนความรูเดิมหรือองคความรูใหมที่ทันสมัย และจะตองเปนผลงานที่ไมเคย
เสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการใดมากอน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพตนฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เปนบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวคิด
ใหมๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ไดเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปนบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูที่มีประโยชนแกคนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เปนบทความที่มีการคนควาอยางมีระบบและมีความมุงหมาย
ชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลหรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน บทความวิจัยมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มี
การตั้งสมมติฐานหรือมีการกําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคที่เดนชัดแนนอน มีการ
รวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่
ตองการได

2.การจัดเตรียมตนฉบับ
2.1
ตัวอยางตนฉบับ (Template): สามารถ Download ไดจาก Website ของวารสาร
http://www.arch.nu.ac.th/ajnu
2.2 ตัวหนังสือ: ใชตัวอักษร Browalia New ขนาดตัวอักษร 14 ในการจัดเตรียมบทความ
2.3 เลขหนา: ควรมีการกํากับเลขหนาทุกหนาตรงดานลางขวาของกระดาษ A4
2.4 ชื่อเรื่อง: ไมควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเวนวรรค

2.5 ชื่อผูเขียนบทความ: อยูถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผูเขียนบทความหลายคนที่สังกัดตางหนวยงานกัน
ใหใชตัวอักษรอารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดทายของนามสกุลแตละคน และใสเครื่องหมายจุลภาค (comma)
ถัดจากตัวอักษรอารบิค ตามดวยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผูเขียนบทความสําหรับติดตอ
2.6 ที่อยูผูเขียนบทความ: อยูถัดลงมาจากชื่อผูเขียนบทความ ใหเขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่
กํากับไวในสวนของชื่อผูเขียนบทความ
2.7 อีเมลผูเขียนบทความ: อยูถัดจากที่อยูของผูเขียนบทความ ใหใสอีเมลของผูเขียนบทความที่
สามารถติดตอไดในระหวางดําเนินการ
2.8 บทคัดยอ: ใหมีเพียงยอหนาเดียว โดยไมใชหัวขอยอยในบทคัดยอ หากเปนบทความภาษาไทย
ตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูเขียนบทความควรกําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต
ไมควรเกิน 5 คํา
2.9 องคประกอบของบทความ:
2.9.1 บทความวิชาการ ประกอบดวย
1.บทนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผูเขียนบทความ
- ที่อยูผูเขียนบทความ
- ผูเขียนบทความสําหรับติดตอ
- บทสรุป (Summary)
- คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไมเกิน 5 คํา
2.เนื้อหา
- บทนํา (Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอ
กอนเขาสูเนื้อหาในแตละประเด็น
3.บทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่
นาสนใจตอไป
2.9.2 บทความวิจัย ประกอบดวย
1.หนาชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผูเขียนบทความ
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมลผูเขียน
บทความ
2.บทคัดยอ
- บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธี
การศึกษาผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไมเกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ - บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปญหาของงานวิจัย วัตถุประสงคการ
วิจัย)
- วัสดุอุปกรณและวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถามี)

2.10 เอกสารอางอิง: เอกสารที่นํามาอางอิงควรไดมาจากแหลงที่มีการตีพิมพชัดเจน อาจเปน
วารสาร หนัง สื อ หรือ ข อ มูล อิ น เตอร เ น็ ตก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ผูเ ขี ย นบทความต อ งเป น ผู รั บผิ ด ชอบต อ ความถู ก ตอ งของ
เอกสารอางอิงทั้งหมด กอนสงตนฉบับ ผูเขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกตองของการอางอิงเอกสาร เพื่อ
ปองกันความลาช าในการตีพิมพบทความ เนื่องจากบทความที่การอา งอิงไมถูกตองจะไมไดรับการสงต อเพื่อ
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิจนกวาการอางอิงเอกสารจะไดรับการแกไขใหถูกตอง รูปแบบของการอางอิงเอกสาร มี
ดังนี้
2.10.1 การอางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : โรงพิมพ. ปที่พิมพ
ตัวอยาง :
นิรัช สุดสังข. การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 2548
การอางอิงจากวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผูเขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (เดือน ป): เลขหนา
ตัวอยาง :
สาลินี ศุกลรัตนเมธ. การอนุรักษยานสําคัญทางประวัติศาสตรในสหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ฉบับที่ 8/2552: 1-9
การอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ :
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง (ออนไลน) ปที่พิมพ (วัน เดือน ปที่อาง) จาก ระบุชื่อ Website.
ตัวอยาง :
ประพัทธพงษ อุปลา. การขนสงในเมือง (ออนไลน) 2550 (อางเมื่อ 15 มกราคม 2551). จาก
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