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 The Art of Thai Agriculture Crafted is a skilled craft which holds an important place 
traditionally in Thai culture. Typically associated with the rural Thai natives, this knowledge has 
typically been passed down from generation to generation and is powerful  and symbolic in its 
representation of the skillful weaving of simple native materials, to form the most elaborate 
ornaments to simple everyday objects. 
 This powerful imagery informs the concept of the Recreation Center for the Elderly. 
This design of the center is informed by traditional craft techniques, specifically for a generation 
who are familiar with the long established principles of Thai craft. The graceful weaving 
associated with Thai Agriculture Crafted is symbolic of the design approach to combine 
traditional Thai craft with elements of Chinese culture, affording a sense of place for the Center. 
For the user, this persuasive symbology offers familiarity to its surroundings whilst the use of 
prevalent cultural motifs evokes feelings of comfort and acceptance. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1   ความนํา 
 จากสภาพสงัคมปัจจุบนันั้น ผูว้ิจยัไดส้งัเกตุวา่งานเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยและ
งานศิลปะจากเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยนบัวนัจะลดนอ้ยลง ซ่ึงแต่เดิมงานจกัสานของคนไทย
นั้นเป็นความรู้พ้ืนบา้นพ้ืนเมือง สืบต่อกนัมาชา้นานโดยวิธีการถ่ายทอดใหก้นัในครอบครัว ชนิดพอ่
สอนลูก โดยมิไดมี้การร่ําเรียนกนัอยา่งจริงจงั และไม่มีการจดบนัทึกเป็นตาํราแต่อยา่งใด แต่เป็น
การถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจาก บรรพบุรุษจากชัว่ชีวิตคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง ซ่ึงบางอยา่งอาจคง
รูปลกัษณะและลวดลายเดิมไว ้แต่บางอยา่งกอ็าจจะเปล่ียนรูปทรงและลวดลายไปบา้ง โดยความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีมกัจะเปล่ียนไปอยา่งชา้ๆ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป (กองวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์, 2544) 
 ปัจจุบนังานจกัสาน กลายเป็นหตัถกรรมประยกุต ์โดยมีผูน้าํความคิดใหม่มาดดัแปลง
ของเดิมใหก้า้วหนา้ข้ึนตามกาลสมยั งานจกัสานท่ีเคยเป็นศิลปหตัถกรรมในครัวเรือนก็กลายเป็น
การประดิษฐ ์เคร่ืองจกัสานรุ่นใหม่ท่ีมีความสาํคญัเพียงเป็นของใช ้ของชาํร่วย ของประดบัตกแต่ง
บา้นเรือน สาํนกังาน และของสาํหรับแขวนโชวต์ามหา้งร้านเท่านั้น (วินยั วิริยะปานนท,์ 2527) 
  
2   ความเป็นมาและความสําคญั 
 และจากการท่ีเกิดภาวะขาดความสามคัคีข้ึนในสังคมปัจจุบนั มีการแบ่งเป็นฝ่ายเป็นสี
ต่างๆตั้งแต่ระดบัหน่วยใหญ่จนถึงระดบัหน่วยเลก็คือสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดยงั
เกิดความขดัแยง้ การสร้างเกิดความเขม้แขง็ข้ีนในสงัคมเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งมีการเร่งดาํเนินการใน
ทุกภาคส่วนใหเ้กิดความสามคัคีข้ึนของคนในสงัคม  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นหน่วยหน่ึงของสงัคมจึง
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะศึกษาถึงภูมิปัญญาของหน่ึงของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามคัคี คือภูมิปัญญา
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีมีนยัยะแฝงถึงความเขม้แขง็อนัเกิดจากการรวมกนัของวสัดุท่ีไม่มี
ความแขง็แรงมากคือ ตอก เม่ือนาํมารวมกนัข้ึนรูปดว้ยการสาน ก่อใหเ้กิดความความเขม้แขง็ 
แขง็แกร่ง ทนทาน เหนียวแน่น ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทางการออกแบบท่ีนบัวนัจะลดนอ้ยลง ไม่สามารถ
หาพบไดแ้ละอาจจะเกิดการสูญหายในอนาคต เน่ืองจากการเป็นสังคมโลกาภิวตัถข์องประเทศไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

 นอกจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีมีนยัยะแฝงถึงความเขม้แขง็ทางภูมิ
ปัญญาในการออกแบบแลว้ การท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ย ัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเป็น
สากลและเป็นปัจจยัทางกายภาพอีกปัจจยัหน่ึงกคื็อ Universal Design (Michael Bednar 2523) ได้
กล่าวว่าการเคล่ือนไหวทัว่โลกมีส่งเสริมการออกแบบท่ีเป็นอิสสระและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งมีการพฒันาเพือ่ตอบสนองความเป็นจริงทางประชากรและสงัคมท่ีกาํลงัขยายมากข้ึน 
ความหลากหลายของความพิการ และภาวะสุขภาพท่ีมีความผดิปรกติเร้ือรังหรือไม่เคยเป็นมาก่อน 
โดยส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงใน Universal Design นัน่คือการออกแบบผลิตภณัฑ ์
สภาพแวดลอ้มและการส่ือสารท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยคนทุกคนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดโ้ดยไม่
ตอ้งใหมี้การปรับตวัหรือรูปแบบเฉพาะตวั ในแนวคิดท่ีเรียกวา่การออกแบบองคร์วม ตลอดจนอายุ
การใชง้านท่ีดีสาํหรับคนทัว่ไปเพ่ือความสามารถในการใชง้าน และสามารถท่ีจะทาํงานไดมี้
ประสิทธิภาพสาํหรับทุกคน 
 และจากการท่ีภาวะของผูสู้งอายใุนประเทศไทย ท่ีมีประชากรผูสู้งอายใุนปีพศ. 2553 
เพ่ิมข้ึนเป็น 7.6 ลา้นคน คิดเป็น 11.36 เปอร์เซ็นตน์ั้น ตลอดจนจะเป็นประเทศมีประชากรสูงอายุ
มากท่ีสุดในอาเซียนในอีก 10 ปีขา้งหนา้ (สาํนกัทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย) ดงันั้นการให้
ความสาํคญัและการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุคนพิการ และคนทุกวยั (Design 
Considerations) เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น และควรมีความเป็นมิตรกบัผูใ้ชง้าน สามารถอาํนวยความ
สะดวกในการใชง้าน รวมถึงตอ้งส่งเสริมสวสัดิภาพและความปลอดภยัของคนในชุมชน โดยคนทุก
กลุ่มจาํเป็นตอ้งสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 โดยท่ีประการสาํคญัของการออกแบบชุมชนเมืองคือขอ้กาํหนดการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม (Architectural  Design Considerations) การออกแบบทางสถาปัตยกรรมสาํหรับทุก
คน  สามารถอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน  รวมถึงตอ้งส่งเสริมสวสัดิภาพตลอดจนใหค้วาม
ปลอดภยัสาํหรับผูใ้ชอ้าคาร ส่วนอีกประการหน่ึงของความสาํคญัทางการออกแบบชุมชนเมืองคือ
ขอ้กาํหนดทางการออกแบบอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก (Equipment /Assistive Devices) 
โดยท่ีอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกมีความสาํคญัต่องานออกแบบสาํหรับทุกคน เพราะ
อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ี เสมือนเป็นส่ิงช่วยเหลือใหผู้พิ้การ ผูสู้งอาย ุหรือกลุ่มคน
ต่าง ๆ สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติอยา่งเช่นคนทัว่ไป สามารถดาํรงชีพไดอ้ยา่งอิสระ (สาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2552) 
 และในส่วนของความสาํคญัของงานเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยนั้น การทาํงาน
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของไทย มีพ้ืนฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่างสานคือเกษตรกรท่ีทาํการ
เกษตรกรรมในชนบท เป็นหตัถกรรมสาํคญัยิง่ประเภทหน่ึงในสังคมไทยซ่ึงเป็นสงัคมเกษตรกรรม 
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 นอกจากการนาํมาประยกุตใ์ชแ้ลว้นั้น เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยพ้ืนเมืองไดมี้การ
นาํมาประยกุตเ์ป็นเคร่ืองตกแต่ง จนเป็นสินคา้ส่งออกไปขายต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนันั้น
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานบางชนิดไม่ไดรั้บความนิยมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่าท่ีควร สะทอ้นถึง
ภาวะซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาทาํใหเ้คร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยพื้นเมืองดอ้ยไป ดงันั้นควรมีการ
ส่งเสริมอยา่งจริงจงั เพือ่ธาํรงไวซ่ึ้งลกัษณะเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีเป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์
และภูมิปัญญาของไทย (กรมศิลปากร, กองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์, 2544) 
 การสะทอ้นของภาวะทีเกิดข้ึนของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีเป็นหน่ึงใน
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นชุมชน ในปี พ.ศ. 2549 
หน่วยงานรัฐบาลมีการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการและมีการจดัตั้ง ศูนยบู์รณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ไดมี้การพิจารณาใหมี้การปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานใหม่เป็นการ
ส่งเสริมการดาํเนินงาน โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน โดยมุ่งเนน้ใหมี้การบูราการโครงการ
ท่ีสอดคลอ้งกบั 6 โดยมีองคป์ระกอบหลกัของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแ้ก่ คลงั
สมอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การส่งเสริมอาชีพดา้นศิลปะและวฒันธรรม การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ลานวฒันธรรม พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น สารสนเทศและหอ้งสมุดชุมชน เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
ท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ ยัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขั้นตน้ ซ้ึงผูวิ้จยัได้
มีขอ้สมมุติฐานวา่ แนวคิดท่ีไดจ้ากภูมิปัญญาของงานจกัสานจะเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีจะสร้าง
ความเขม้แขง็ ย ัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมได ้ซ่ึงผูวิ้จยัจึงมีประเดน็คาํถามถึงขอ้ 
 ศึกษาวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 2.1   จริงหรือไม่ท่ีนยัยะท่ีไดจ้ากการศึกษาเคร่ืองจกัสานในงานกสิกรรมไทย มี
เอกลกัษณ์ ประโยชน์ต่อสังคม และสมควรไดรั้บการอนุรักษก่์อนท่ีจะสูญหาย 
 2.2   ท่ีมีการรณรงคแ์นวคิดการใหมี้โครงการอเนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอายแุละการมี
ซ่ึงเอกลกัษณ์ของชุมชนเมืองในทางวฒันธรรมในอนาคตอยา่งกวา้งขวางจะมีประโยชนเ์หมาะสม
อยา่งไร 
 
3   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 3.1   ศึกษาภูมิปัญญาจากเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย 
 3.2   ศึกษาความเป็นมาของโครงการอเนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอายกุารออกแบบชุมชน
เมือง การจัดส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทุกวยั ตลอดจนความสําคญัของ
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทย 
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 3.3   วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการการศึกษา มาวิเคราะห์และประมวลผล เพือ่ทาํ
ขอ้มูลวิจยัเพ่ืองานออกแบบตกแต่งภายใน ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขใหเ้กิดเอกลกัษณ์เฉพาะทาง
วฒันธรรมงานออกแบบสมยัใหม่ของไทย 
 
4   สมมุติฐานของการศึกษา 
 การศึกษา “เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย เพ่ือการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสาน
สุข” ในเร่ืองของนยัยะของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมซ่ึงมีความสมัพนัธ์ทางนยัยะเร่ืองความสามคัคี
ท่ีแสดงออกผา่นการผสมผสานทางวฒันธรรมไทย-จีนในประเทศไทย เป็นขอ้มูลท่ีจะนาํมาซ่ึงการ
ประยกุตใ์ชท้าํการพฒันาสู่การออกแบบตกแต่งภายในใหเ้ป็นหน่ึงของสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ต่อไป 
 
5   ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหาหรือตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  

 5.1    ตวัแปรอิสระ คือ การศึกษา “เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย” 
 5.2    ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “ผูสู้งอาย ุการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคน

พิการ และคนทุกวยั (Design Considerations)” 
 5.3    ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “การจดัการศูนยอ์เนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอายใุน

ชุมชนเมือง” 
 5.4    ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไทย-จีน ใน

ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครชั้นใน” 
 5.5    ตวัแปรตาม คือ การศึกษา “ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข” 
 

6  ขั้นตอนของการศึกษา  
 6.1    การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคเอกสาร 
 6.2    การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 6.3    การดาํเนินการศึกษา 
 6.4    การวิเคราะห์ขอ้มูลและผลของการวิเคราะห์ 
 6.5    การสรุปผลการศึกษา 
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7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูศึ้กษาคาดหวงัวา่การศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถนาํเอาเน้ือหาต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษา
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย ตลอดจนชุมชนเมืองในเร่ืองของวฒันธรรมจีนในประเทศไทย 
แนวคิด และการใชพ้ื้นท่ีสู่งานวิจยัเพ่ือการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข อนัจะให้
ประโยชนแ์ก่ผูสู้งอาย ุและจะเป็นแนวทางท่ีส่งเสริมใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตทางการดาํเนินชีวิตและ
วฒันธรรมไทยในพื้นทีชุมชนเมือง 
 
8 ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 8.1    สาํหรับเร่ืองของขอ้จาํกดั เป็นเร่ืองของระยะเวลาในการดาํเนินการตั้งแต่ตน้จนจบ
นั้นยงัไม่เพยีงพอ 
 8.2    กรณี Case Study ท่ีมีความเหมาะสมกบักรณีของผูศึ้กษาค่อนขา้งหายาก และ
ส่วนมากอยูใ่นต่างประเทศ 
 8.3    ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะค่อนขา้งสาขาท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุค่อนขา้งหายาก 
 
9 นิยามศัพท์ 
 9.1   จกัสาน  
 เป็นงานหตัถกรรมอยา่งหน่ึง และนบัเป็นงานศิลปะประเภททศันศิลป์ไดด้ว้ย การจกั
สานเป็นการนาํวสัดุขนาดเลก็และยาว มาขดั หรือสาน กนัจนเป็นช้ินงาน เช่น เส่ือ หรือภาชนะอ่ืนๆ 
เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใชอ่ื้นๆ เช่น ลกูตะกร้อ เป็นตน้ 
 จกั เป็นการเตรียมวสัดุท่ีจะใชใ้นการจกัสาน โดยนาํวสัดุมาทาํใหเ้ป็นเส้น เป็นแฉก หรือ
เป็นร้ิว เพ่ือความสะดวกในการสาน ลกัษณะของการจกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวสัดุแต่ละชนิด ซ่ึง
จะมีวิธีการเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป เช่น วสัดุท่ีนาํมาจกันั้นเป็นไมไ้ผ ่หวาย มกัเรียกว่า ตอก และการ
จกัตอกไมไ้ผโ่ดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
 การจกัตอกไมไ้ผท่ี่มีการแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ จกัตามแนวไมไ้ผโ่ดยมีผวิไมเ้ป็น
ส่วนแบน เรียกวา่ ตอกพ้ืน ส่วนอีกลกัษณะหน่ึงจะจกัโดยมีผวิไมเ้ป็นส่วนสนัตอกเรียกวา่ ตอก
ตะแคง นอกเหนือจากตอกไมไ้ผส่องลกัษณะน้ีแลว้ อาจจะมีตอกท่ีจกั เหลา เป็นเส้นกลม ๆ หรือ
ลกัษณะอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการท่ีจะนาํตอกชนิดนั้น ๆ ไปใช ้การจกัตอกเป็นงานขั้นแรกท่ีสาํคญั
ในการทาํเคร่ืองจกัสาน เพราะลกัษณะของตอกจะตอ้งประสานกบัลวดลายและรูปทรงของเคร่ือง
จกัสานดว้ย นอกจากน้ีการเลือกสรรวสัดุท่ีดีกมี็ผลต่อความคงทนและความประณีตสวยงานของ
เคร่ืองจกัสานดว้ย 
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 สาน เป็นขั้นตอนถดัจากการจกั ถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมาก เป็นขบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรคแ์ละฝีมือของมนุษยเ์ป็นหลกั ซ่ึงมีมาชา้นานแลว้ และสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
การสานของคนไทยนั้นถือไดว้า่เป็นความรู้พ้ืนบา้นพ้ืนเมืองสืบต่อกนัมาโดยการถ่ายทอดใหก้นัใน
ครอบครัว ชนิดพ่อสอนลูก โดยมิไดมี้การรํ่ าเรียนกนัอยา่งจริงจงั และไม่มีการจดบนัทึกเป็น
ตาํรับตาํราแต่อยา่งใด ซ่ึงรูปทรงและลวดลายบางอยา่งยงัคงไวแ้ต่บางอยา่งอาจมีการปรับแต่งใหเ้ขา้
กบัยคุสมยั แต่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี มกัจะเปล่ียนไปอยา่งชา้ ๆ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป การ
สานของคนไทยนั้นจะสานดว้ยรูปแบบและลวดลายแบบใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะการนาํไปใชง้านและ
ความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการสานไดห้ลากหลาย เช่นถา้ตอ้งการภาชนะท่ีมีตาห่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ขลุม กม็กัจะสานดว้ยลายเฉลว เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีช่ือเรียกของลวดลายในแต่ละทอ้งถ่ินกอ็าจจะเรียกแตกต่างกนัออกไปแมจ้ะ
เป็นลายเดียวกนักต็าม จาํแนกออกเป็นลกัษณะใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี การสานดว้ยวิธีการสอดขดักนัการ
สานดว้ยการสอดขดักนัดว้ยเส้นทแยง และการสานดว้ยวิธีขดัเป็นวง 
 9.2.   การกสิกรรม 
 [N] agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิกรรมหลกัของไทย คือการปลกู
ขา้ว, Thai definition: การใชท่ี้ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเล้ียงสัตว ์การประมง และการทาํป่า
ไม ้
 กสิกรรม มาจากคาํบาลีวา่ กสิกมฺม (อ่านวา่ กะ-สิ-กมั-มะ) ซ่ึงหมายถึง การเพาะปลูก, 
การไถ ในภาษาไทยคาํวา่ กสิกรรม เขียนคาํวา่ กรรม ตามแบบสนัสกฤต คือ ก ไก่ ร หนั ม มา้ 
หมายถึง การทาํไร่ไถนา ใชต้รงกบัคาํภาษาองักฤษว่า farming (อ่านวา่ ฟาร์ม-ม่ิง) 
 9.3.   เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย 
 การจกัสานงานกสิกรรมไทย เป็นงานหตัถกรรมอยา่งหน่ึง และนบัเป็นงานศิลปะ
ประเภททศันศิลป์ไดด้ว้ย การจกัสานเป็นการนาํวสัดุขนาดเลก็และยาว มาขดั หรือสาน กนัจนเป็น
ช้ินงาน เช่น คราดโชงโลง ตะกร้อสอยผลไม ้ขลุม หลวั ปะหงั หรือภาชนะอ่ืนๆ เช่น พอ้ม ตะกร้า
ใส่หญา้ หรือของใชอ่ื้นๆ เช่น ปุ้งก๋ี สุ่มไก่ ชุดใส่หมู เป็นตน้ โดยมีวสัดุท่ีใชใ้นงานจกัสาน มกัเป็น
วสัดุจากธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ ่หวาย เป็นตน้ ในภายหลงัมีการใชว้สัดุเลียนแบบธรรมชาติ ทาํใหมี้
ความทนทานมากข้ึน แต่มีสีสนัและคุณลกัษณะภายนอกคลา้ยวสัดุธรรมชาติ การสานนั้น มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการทอผา้นัน่คือ ใชว้สัดุขนาดเลก็และยาว ท่ีเรียกว่า ตอก มาขดัประสานกนั แต่ตอกในการ
จกัสานนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเส้นดา้ยมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ่  
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 9.4.   วฒันธรรมไทย 
 วฒันธรรมไทยโดยทัว่ไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมของคนไทย และโครงสร้างเชิง
สญัลกัษณ์ท่ีทาํใหกิ้จกรรมของคนไทยนั้นเด่นชดัและมีความสาํคญั วิถีการดาํเนินชีวิต ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนไทยสร้างข้ึน ดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใชอ้ยูใ่นหมู่ของคนไทย 
วฒันธรรมไทยส่วนหน่ึงสามารถแสดงออกผา่น ดนตรีไทย วรรณกรรมไทย จิตรกรรมไทย 
ประติมากรรมไทย การละครและภาพยนตร์ของคนไทย แมบ้างคร้ังอาจมีผูก้ล่าววา่วฒันธรรมไทย
คือเร่ืองท่ีว่าดว้ยการบริโภคและสินคา้บริโภค เช่น วฒันธรรมของคนไทยระดบัสูง วฒันธรรมของ
คนไทยระดบัตํ่า วฒันธรรมไทยพ้ืนบา้น หรือวฒันธรรมไทยนิยม เป็นตน้ แต่นกัมานุษยวิทยา
โดยทัว่ไปมกักล่าวถึงวฒันธรรมไทยวา่ มิไดเ้ป็นเพียงสินคา้บริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการใน
การผลิตสินคา้ไทยและการใหค้วามหมายแก่สินคา้ไทยนั้น ๆ ดว้ย ทั้งยงัรวมไปถึงความสัมพนัธ์
ทางสงัคมไทยและแนวการปฏิบติัท่ีทาํใหว้ตัถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยูด่ว้ยกนั 
 ในสายตาของนกัมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยขีองคนไทย ศิลปะไทย 
วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรมไทย วฒันธรรมไทยในภาคต่าง ๆ อาจไดรั้บอิทธิพลจากการ
ติดต่อกบัภาคอ่ืน เช่น การเป็นอาณานิคม การคา้ขาย การยา้ยถ่ินฐาน การส่ือสารมวลชนและศาสนา 
อีกทั้งระบบความเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองศาสนามีบทบาทในวฒันธรรมไทยในประวติัศาสตร์มาโดย
ตลอด 
 9.5.   ศูนย ์

 ศูนย ์  นิยามความหมาย (ราชบณัฑิตยสถาน 2551) หมายถึง หน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีมี
ความชาํนาญ และรับผดิชอบกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ียงัหมายถึงแหล่งหรือสถานท่ีท่ีมี
ความชาํนาญในดา้นใดดา้นหน่ึงและเนน้การใหบ้ริการดา้นนั้น 

 9.6.   นนัทนาการ 
 นนัทนาการ เป็นคาํใหม่ท่ีบญัญติัข้ึนใชแ้ทนคาํ สนัทนาการ สาํหรับคาํภาษาองักฤษคือ 

Recreation ซ่ึงมาจากคาํ  Create แปลวา่สร้างข้ึนหรือทาํข้ึน เติมคาํ Re เป็น Recreate แปลวา่ สร้าง
ข้ึนมาใหม่หรือทาํข้ึนใหม่ เม่ือเป็น Recreation กใ็หค้วามหมายวา่ การสร้างข้ึนมาใหม่ ซ่ึง
หมายความวา่ คนเราเม่ือประกอบภารกิจประจาํวนักจ็ะเกิดความเครียด ความอ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย 
เม่ือยลา้  

ทั้งร่างกายและจิตใจ กจ็ะตอ้งหาส่ิงท่ีทาํใหค้วามเครียด เหน่ือยง่าย อ่อนเพลียหายไป
กลบัมีพลงัคืนสภาพปกติ 
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 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ นนัทนาการ 
ไวว้า่ กิจกรรมท่ีทาํตามสมคัรใจในยามว่างเพ่ือใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอ่นคลาย
ความตึงเครียด ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 เป็นกิจกรรม (Activity) กล่าวคือ เป็นการกระทาํดว้ยการเคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ 
ของร่างกายหรือเปล่ียนแปลงอิริยาบถท่ีมีปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การวิ่งออกกาํลงักาย การเดิน
ออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา ดูโทรทศัน ์ฟังวิทย ุฯลฯไม่หมายถึงการนอนหลบั แต่ตอ้งเป็นการ
เคล่ือนไหวและมีผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ของชีวิตของคนเราดว้ย 

 กระทาํในเวลาวา่ง (Leisure time) ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการนั้นบุคคลตอ้งเขา้
ร่วมในเวลาว่างเท่านั้น เวลาวา่ง หมายถึง เวลาท่ีบุคคลเป็นอิสระจากการหาเล้ียงชีพ และเป็นเวลาท่ี
เหลือจากการนอนและการประกอบกิจวตัรประจาํวนั เช่น อาบนํ้า แปรงฟัน แต่งตวัเป็นตน้ 

 ความสมคัรใจ (Voluntary) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ตอ้งเป็นไปโดยความสมคัร
ใจ 

 ความสนุกสนานและความสมคัรใจ (Satisfaction) กิจกรรมนั้นตอ้งก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจเพลิดเพลินสนุกสนานในทนัทีและเกิดความพอใจทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

 การสร้างสรรค ์(Constructive) กิจกรรมนั้นจะตอ้งมีคุณค่าและประโยชนต่์อตนเองและ
สงัคมโดยส่วนรวม รวมทั้งไม่เป็นอบายมุขหรือเหตุแห่งความเส่ือมเสียทั้งหลาย 

 ไม่เป็นกิจกรรมสาํหรับเล้ียงชีพหรือเป็นอาชีพ(Non - resurvival) เช่น การเล่นกีฬาเพ่ือ
ความสนุกสนาน และเป็นการออกกาํลงักายโดยไม่ตอ้งการเงินตอบแทนถือเป็นกิจกรรม
นนัทนาการ 

 9.7.   ชุมชนเมือง 
 พจนานุกรมศพัทภู์มิศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ใหค้วามหมายคาํวา่เมืองคือ พ้ืน

ท่ีตั้งชุมชน ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่หมู่บา้นมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินดูแลและจดัการ อาจเรียกเมืองต่างๆ ตามลกัษณะกิจกรรมท่ีสาํคญัในเมืองนั้นๆ เช่น เมือง
การคา้ เมืองอุตสาหกรรม 

 ชุมชนเมืองจึงหมายถึง อาณาบริเวณท่ีมีประชากรอยูร่วมกนัจาํนวนหน่ึงและตอ้งมีความ
หนาแน่นมากพอสมควร เป็นบริเวณท่ีมีอาคารบา้นเรือนหนาแน่นในเขตปกครองแบบใดแบบหน่ึง 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพแตกต่างกนัไป มีความเจริญเป็นศูนยก์ลางต่างๆ 
และรวมทั้งความเส่ือมโทรมต่างๆ อยูด่ว้ย (computer.pcru.ac.th) ส่วนวิภาวี เอ่ียมวรเมธ ใหนิ้ยาม
ชุมชนเมืองวา่หมายถึง การตั้งถ่ินฐานอยา่งถาวรขนาดใหญ่ของมนุษย ์มีส่ิงปลูกสร้างถาวร ส่ิง
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อาํนวยความสะดวกเพยีบพร้อม มีพลเมืองจาํนวนมาก มีอาชีพท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมเป็นหลกัและมี
องคก์รทางสังคมมากมาย 

 9.8.   การออกแบบศูนยน์นัทนาการ บา้นสานสุข 
 การออกแบบศูนยน์นัทนาการ เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้ม

ของชุมชนเมืองท่ีมีวฒันธรรม สาํหรับผูสู้งอาย ุมีแนวคิดในการบูรณาการทางการบริการ 3 ดา้น
ประกอบดว้ย ทางดกา้นการใจ ทางดา้นครอบครัว และทางดา้นชุมชนสงัคม พร้อมทั้งไดรั้การยอม
รับในสังคม มีคุณค่า มีประโยชนต่์อชุมชนและสงัคม 
 
10 เวลาท่ีใช้ในการวจิยั 
 ประมาณ  76 สปัดาห์ 
 คิดว่าจะเร่ิมงานวิจยั  ตั้งแต่เดือน      พฤศจิกาคม พ.ศ. 2555       และเสนอ 
 เอกสารการวิจยั ภายในเดือน    มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
11 วธีิการศึกษา 

 11.1    การศึกษาขอ้มูลเอกสารจากตาํรา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจยั ส่ือ
สารสนเทศต่างๆ 

 11.2    การเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สอบถาม และสงัเกตการณ์ ดว้ยการบนัทึก 
 11.3    การเรียบเรียงขอ้มูล จดัหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความสาํคญัของ

เน้ือหาท่ีทาํการศึกษา เพ่ือความชดัเจนในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 11.4    การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือสามารถนาํประเดน็ท่ีเป็นสาระหลกัท่ี

สาํคญัมาพฒันาสู่แนวความคิดในการออกแบบ แลว้นาํผล จากนั้นนาํการแปลงแนวความคิดในการ
ออกแบบจากนามธรรมสู่รูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นกรอบในการพฒันาแนวความคิด
สร้างสรรคใ์นการออกแบบต่อไป 

11.5    กาํหนดกรอบแนวคิด เพ่ือพฒันา ออกแบบการออกแบบภายในศูนยน์นัทนาการ
บา้นสานสุข 

 11.6    เสนอผลงานการออกแบบภายในงานออกแบบศูนยศ์ูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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12 แหล่งข้อมูล 
 12.1    สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 12.2     อินเตอร์เน็ต 
 12.3     ขอ้มูลเอกสารจากตาํรา เอกสารรายวิชา ผลงานวิจยั 
 12.4     กลุ่มตวัอยา่ง 
 
13 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
 13.1    คอมพิวเตอร์ 
 13.2    กลอ้งถ่ายรูป 
 13.3    แบบสอบถาม 
 13.3    อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ 
 
14 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวจิยั (โดยประมาณ ) 20,000    บาท 
 
15 การนําเสนอผลงาน 
 15.1    นาํเสนองานดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 15.2    ภาคผลงานวิจยั 
 15.3    เอกสารประกอบการศึกษาวิจยั 
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บทที� 2 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

2.1  เครื�องจักสานงานกสิกรรมไทย 

 เมื�อมองยอ้นไปในสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ในสมยัหินแลว้จะเห็นวา่มนุษยรู้์จกันาํวตัถุ
ที�ไดจ้ากธรรมชาติมาสร้างเป็นเครื�องมือ  เครื�องใชอ้ยา่งง่าย ๆ  เช่น  นาํหินที�มีลกัษณะแหลมดา้น
หนึ�ง  กลมมนดา้นหนึ�งมาจบัถือเป็นเครื�องมือในการใช้กะเทาะหรือทุบผลไมที้�มีเปลือกแข็ง  หรือ
ใชข้ดุลงไปในพื1นดินเพื�อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�งก่อน  แลว้ต่อมามนุษยจึ์งพฒันาเครื�องมือหิน
ซึ� งเรียกวา่  เครื�องมือหินกะเทาะนั1นให้ใชป้ระโยชน์ไดดี้ยิ�งขึ1น  อาจจะโดยการนาํท่อนไมม้าผกูต่อ
เขา้กบัดา้นหนึ�งของหิน  ให้มีลกัษณะคลา้ยขวาน  จากการที�มนุษยรู้์จกันาํหินมาผกูติดกบัท่อนไม้
เป็นดา้มคลา้ยขวานนี1   ถือไดว้า่เป็นวิวฒันาการอยา่งหนึ�งของการสร้างเครื�องมือเครื�องใช ้ นอกจาก
เครื�องมือหินดงักล่าวแลว้  มนุษยย์งัไดน้าํวสัดุอยา่งอื�นมาทาํเป็นเครื�องมือเครื�องใชด้ว้ย  เช่น  การ
นาํกระดูกสัตวห์รือของแข็งชนิดอื�น  อาจจะเป็นเปลือกหอย  หรือเขาสัตว ์ ที�มีลกัษณะแหลมมาทาํ
เป็นเครื�องมือเครื�องใช้อื�น ๆ  อีกก็ได ้ มนุษยส์มยัหินในประเทศไทยรู้จกัการทาํเครื�องมือเครื�องใช้
ง่าย ๆ  ขึ1นใช้  เช่น  ไดพ้บเครื�องมือที�ทาํดว้ยหินจาํพวกขวาน  และเครื�องปั1 นดินเผาสมยัหินเก่าที�
บา้นทา่มะนาว  ตาํบลลาดหญา้  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นตน้ 
 งานจกัสานนั1นนับเป็นหนึ� งในภูมิปัญญาท้องถิ�นที�ได้มีการสันนิษฐานว่ามนุษยก่์อน
ประวติัศาสตร์โดยวิธีใช้ดินเหนียวยาไล้ลงไปบนภาชนะจกัสาน  อาจจะสานด้วยใบไมป้ระเภท  
ใบตาล  ใบลาน  หรือกก  หรือไมไ้ผเ่ป็นรูปร่างคล้ายกระบุงเตี1 ย ๆ  มีร่องรอยของเครื�องจกัสาน
ปรากฏอยูเ่ช่นเดียวกบัที�เมืองอูร์  (UR)  ในประเทศเมโสโปเตเมีย  (วบิูลย ์  ลี1 สุวรรณ, 2539) 
 สําหรับความสําคญัของการทาํเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยในประเทศไทยนั1น  เชื�อ
วา่มีการทาํสืบต่อกนัมาช้านานตั1งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ที�บา้นเชียงทาํเครื�องปั1 นดินเผาด้วย
วิธีใช้ดินเหนียวยาไลล้งไปบนภาชนะจกัสานดงักล่าวแลว้  แต่มิใคร่มีหลกัฐานปรากฏให้เห็นหรือ
การกล่าวถึงในเอกสารทางประวติัศาสตร์ 
 ครุหรือกระออมอาจจะเป็นเครื� องจกัสานงานกสิกรรมไทยรุ่นเก่าเพียงอย่างเดียวที�
ปรากฏในประวติัศาสตร์กต็าม  แต่กเ็ชื�อวา่  คงมีการทาํเครื�องจกัสานขึ1นใชใ้นประเทศไทยมาทุกยุค
ทุกสมยั  และหลักฐานที�แสดงให้เห็นว่ามีการทาํเครื� องจกัสานงานกสิกรรมไทยไวใ้ช้สอยใน
ชีวิตประจาํวนัในอดีตที�สําคญัหลกัฐานหนึ� งคือ  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�ปรากฏภาพเครื�องจกัสาน
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บางชนิด  เช่น  ภาพกระบุง  หรือบุง  และนํ1าทุง่  ที�ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวหิารวดัพระสิงห์  
อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัภูมินทร์  อาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  เป็นตน้ 
นอกจากนี1 นักโบราณคดียงัได้พบหลักฐานสําคญัเกี�ยวกบัการทาํเครื� องจกัสานในยุคหินใหม่ที�
บริเวณถํ1าแห่งหนึ�งในเขตอาํเภอศรีสวสัดิC   จงัหวดักาญจนบุรี  เครื�องจกัสานที�พบทาํดว้ยไมไ้ผ ่ เป็น
ลายขดัสองเส้น  ประมาณว่ามีอายุราว  4,000  ปีมาแล้ว  เก่ากว่าเครื� องจักสานที�พบจากแหล่ง
โบราณคดีอื�น ๆ  ในทวปีเอเชีย  แอฟริกา  และอเมริกา (วบิูลย ์ลี1 สุวรรณ, 2540) 
 การทาํงานเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยซึ� งมีพื1นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่าง
สานคือเกษตรกรในชนบทโดยจะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการทําไร่ทํานา เลือกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ�นมาผลิตงานหตัถกรรมดว้ยใจรัก การทาํงานเครื�องจกัสานงานกสิกร
รมไทยไดส้นองประโยชน์ใชส้อยต่อตนเองและครอบครัว 
 โดยที�วบิูลย ์ลี1 สุวรรณ (2540)ไดเ้พิ�มเติมวา่ การทาํเครื�องจกัสานบางชนิดในบางทอ้งถิ�น
ช่างจกัสานจะสานภาชนะหรือใชไ้มท้าํเป็นแบบให้มีรูปทรงตามความตอ้งการก่อน แลว้จึงสานทบั
แม่แบบอีกทีหนึ�ง เพื�อให้ไดเ้ครื�องจกัสานที�มีรูปร่างและขนาดที�เหมือนๆ กนัเป็นจาํนวนมากเช่น 
การสานกระบุงบางทอ้งถิ�นในจงัหวดัแพร่ช่างจกัสานจะสานกระบุงแม่แบบหรือตน้แบบก่อน แลว้
จึงสานกระบุงที�ตอ้งการตามแม่แบบที�สานไวห้รือการสานกุบ นอกจากนี1 ก็มีการสานคุหรือแอ่ว
สาํหรับตีขา้วของภาคเหนือ ซึ� งเป็นเครื�องจกัสานขนาดใหญ่ที�ใชต้อกขนาดใหญ่ ช่างจกัสานจึงตอ้ง
ขุดดินเป็นหลุมเป็นแม่แบบ แลว้ลงไปสานในหลุมที�เป็นแม่แบบนั1น โดยมีหลุมดินเป็นแม่แบบ
บงัคบัให้เครื�องจกัสานมีรูปทรงตามตอ้งการ การสานเครื�องจกัสานโดยใช้แม่แบบนี1  ช่วยให้ได้
เครื�องจกัสานที�มีรูปร่างเหมือนๆ กนัเป็นจาํนวนมากจึงตอ้งใชท้าํให้ไดเ้ครื�องจกัสานที�มีรูปทรงตาม
แมแ่บบนั1นๆ 
 2.1.1.   วสัดุและวตัถุดิบในเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย 
 วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ. (2540). กรรมวิธีในการทาํเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยเริ�มจากการ
ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติที�มีลกัษณะเป็นเถาเป็นเส้นเช่นเถาวลัย ์ หวาย  มาสานขดักนัอยา่งง่ายๆ  
โดยแทบไมต่อ้งแปรรูปวตัถุเลย เช่น การนาํเถาวลัย ์ หวายมาสานเป็นภาชนะง่ายๆ ต่อมาเมื�อมนุษย์
ตอ้งการผลิตเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยให้มีรูปทรงและมีลวดลายละเอียดประณีตมากขึ1น  จึง
แปรรูปวตัถุดิบดว้ยการจกั  เพื�อใหไ้ดว้ตัถุดิบที�เป็นเส้นเล็กไดล้ะเอียดยิ�งขึ1น 
 ตวัอยา่งการจกั  เพื�อให้ไดว้ตัถุดิบที�เป็นเส้นเล็กไดล้ะเอียดยิ�งขึ1น เช่นการนาํหวายมาจกั
เป็นเส้น นาํไมไ้ผม่าจกัเป็นตอก  ทาํให้มนุษยส์ามารถสานเครื�องจกัสานให้มีรูปทรงและลวดลาย
ละเอียดประณีตตามตอ้งการ โดยที�ประเทศต่างๆในเอเชียเป็นแหล่งผลิตเครื�องจกัสานที�สําคญัของ
โลก ทั1งนี1 เพราะภูมิภาคนี1 มีพืชพนัธ์ุไมน้านาชนิด ที�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะนาํมาทาํเป็นเครื�องจกั
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สาน นอกจากนี1ประชากรส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั1งเดิม ยงัไม่ไดพ้ฒันาเป็น
การเกษตรอุตสาหกรรมที�ใชเ้ครื�องจกัรกล ดงันั1น เครื�องมือเครื�องใชที้�เกษตรกรในภูมิภาคนี1 ใชใ้น
การประกอบอาชีพ จึงยงัเป็นเครื� องมือพื1นบ้าน มากกว่าที�จะใช้เครื� องมือที� มีเทคโนโลยีสูง 
โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือเอเชียอาคเนย ์เช่น ประเทศไทย ในอดีต
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและเป็นเกษตรแบบดั1งเดิมที�ใช้เครื�องมือเครื�องใช้พื1นบา้น
เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี1แลว้ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นชนบท ยงัดาํรงชีพตามสภาพสังคมเกษตรกรรม 
ที�ยงัใช้เครื�องมือเครื�องใชที้�ผลิตขึ1นเองจากวตัถุดิบธรรมชาติในทอ้งถิ�น เช่น การทาํภาชนะดินเผา
ดว้ยดินที�หาไดใ้นทอ้งถิ�น การทาํเครื�องจกัสานดว้ย เถา ใบ และตน้ไมช้นิดต่างๆ ดงันั1นเครื�องจกั
สานจึงเป็นเครื�องมือเครื�องใชพ้ื1นบา้นที�ใชก้นัแพร่หลาย ที�สุดในทุกภาคของประเทศ 
 วตัถุดิบที�ใช้ในการแปรรูป โดยในภาคต่างๆ ของประเทศ วสัดุที�ใช้ในการจกัสานก็
แตกต่างกนัออกไป สาํหรับประเทศไทยวตัถุดิบที�ใชก้นัมาก ไดแ้ก่ หวาย ไมไ้ผ ่กา้นและใบมะพร้าว 
เป็นตน้ ตวัอย่างหนึ� งของการอนุรักษ์วสัดุจกัสาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดาํริเกี�ยวกบัการอนุรักษพ์นัธ์ุหวาย พ.ศ. 2529 ทรงมีพระราชดาํริให้อนุรักษแ์ละขยายพนัธ์ุ
หวายชนิดต่างๆ ไดมี้การเพาะเลี1ยงเนื1อเยื�อ เพื�อเป็นการเตรียมการแกปั้ญหาการขาดแคลนหวายใน
อนาคต มีการขยายพนัธ์ุไดต้น้ที�สมบูรณ์ของหวายขอ้ดาํและหวายตะคา้ทองแลว้ ก็ไดพ้ระราชทาน
พระบรมราชานุญาติให้ทาํการทดลองปลูกตน้หวาย เหล่านั1นในป่ายางนาใกลพ้ระตาํหนกัเรือนตน้ 
สวนจิตรลดา 
 ดงันั1นทรงมีพระราชดาํริให้ทดลองปลูกที�ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ จงัหวดั
เชียงใหม ่และศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ จงัหวดัสกลนครอีกดว้ย การดาํเนินการเกี�ยวกบัหวายได้
มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหวา่งโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา สาํนกัพระราชวงั กบั
ส่วนราชการจงัหวดัตรัง จดัทาํแปลงขยายพนัธ์ุหวายขึ1นในพื1นที� 1,000 ไร่ ที�ตาํบลปะเหลียน อาํเภอ
ปะเหลียน จงัหวดัตรัง เมื�อปี พ.ศ. 2532 และได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซึ� งนอกจากจะเป็นสถานที�อนุรักษพ์นัธ์ุหวายชนิด ต่างๆ ของประเทศ
ไทยแล้วยงัได้ใช้เป็นสถานศึกษาวิจยัและขยายพนัธ์ุหวาย เศรษฐกิจเพื�อให้ผลประโยชน์ถึง
ประชาชนอยา่งกวา้งขวางดว้ย (สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2549) 
 วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2540, หนา้3-9) กล่าววา่ วตัถุดิบที�ใชใ้นการแปรรูปเป็นเครื�องจกัสาน
ในภาคต่างๆ ของประเทศ วสัดุที�ใชแ้ตกต่างกนัออกไป แต่ที�นิยมมากที�สุดคือไมไ้ผเ่นื�องจากคงทน 
ราคาไมแ่พงและหาไดง่้าย มีอยูท่ ั�วไป มนุษยมี์ความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวตัถุดิบแต่ละชนิด
จาก ธรรมชาติ มาทาํเป็นเครื�องจกัสานใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการใชส้อย 
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 ไม้ไผ่เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะนํามาแปรรูปเป็นวสัดุ
สําหรับทาํเครื�องจกัสานมากที�สุด  เครื�องจกัสานไมไ้ผจึ่งเป็นเครื�องจกัสานที�นิยมใช้และผลิตกนั
แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทย 
 เอนก บุญภักดีและพิสัณห์ ใจสุทธิ (2526) ได้กล่าวว่า ไผ่หลายพันธ์ุมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที�จะนาํมาทาํเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย และมีกระจายอยูใ่นทุกภาคของประเทศ ไผที่�
นาํมาทาํเครื�องจกัสานไดดี้มีหลายพนัธ์ุ ไดแ้ก่  ไผสี่สุก  ไผร่วก  ไผเ่ฮียะ  ไผข่า้วหลาม เป็นตน้ 
 ไผ ่  พรรณไมช้นิด Bambusa spp.  ในวงศ ์Palmae เป็นกอ ลาํตน้สูงและเป็นปลอ้งๆ มี
หลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะนาํมาใชท้าํเครื�องจกัสานแตกต่างกนัไป เช่น 
 ไผ่สีสุก (Bambusa blumeana Schultes)  ขึ1นทั�วไปตามหัวไร่ปลายนาทุกภาคของ
ประเทศ แต่พบมากในภาคกลางและภาคใต ้ชอบดินเหนียวปนทรายหรือดินร่วนในที�ราบตํ�าๆ ตาม
ริมแมน่ํ1าลาํคลอง ไผช่นิดนี1กล่าวกนัวา่มาจากหมู่เกาะชวา สุมาตรา และบอร์เนียว ลาํมีสีออกเหลือง 
จึงเรียกวา่ไผสี่สุก เป็นไผที่�มีลาํสูงใหญ่ ลาํยาวประมาณ 10-18 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางลาํประมาณ 8-
12 เซนติเมตร ปลอ้งยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลาํตน้ตรง ผิวแข็งเรียบเป็นมนั โดยทั�วไปไผสี่สุก
จะขึ1นเป็นกอแน่น โดยเฉพาะโคนกอ แต่ละลาํจะแตกกิ�งตั1งแต่โคนลาํขึ1นไปจนถึงปลาย ไผช่นิดนี1
ใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง ชาวบา้นจึงมกัปลูกไวเ้ป็นรั1 วบา้นเพื�อช่วยกาํบงัลม และนาํหน่อมาเป็น
อาหาร นาํตน้มาใชป้ระโยชน์ต่างๆเช่นทาํพะองบนัไดและทาํเครื�องจกัสานนานาชนิด 
 ไผร่วก (Thyrsostachys siamensis Gamble) เป็นไผที่�กระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติใน
บริเวณประเทศพม่า จึงพบไผช่นิดนี1มากในบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัตกบริเวณ
จงัหวดักาญจนบุรี ไผร่วกเป็นไผที่�มีความสวยงามเป็นกอชิดทึบ พุม่เตี1 ย ลาํตน้เล็กและเปลา สูง
ประมาณ 2-10เมตร มีกิ�งเล็กๆ ตอนปลายลาํตน้เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-5 เซนติเมตรแต่ถ้า
พื1นดินสมบูรณ์กจ็ะมีลาํตน้ใหญ่ขึ1น ขอ้ระหวา่งปลอ้งค่อนขา้งเรียบ  ปลอ้งยาว 15-30เซนติเมตร ไผ่
รวกเป็นไม้ที�ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ปลูกตกแต่งบริเวณบ้าน ทํารั1 ว ใช้เป็นวสัดุ
ประกอบการก่อสร้าง การประมงทาํเยื�อกระดาษและใชท้าํเครื�องจกัสาน ฯลฯ 
 ไผเ่ฮี1 ยะ (Cephalostachyum virgatum) เป็นไมที้�รู้จกักนัดีในภาคเหนือ ขึ1นทั�วไปใน
บริเวณป่าดงดิบหรือป่าผสมผลดัใบที�มีไมส้ักเฉพาะตามริมห้วย ลกัษณะเด่นของไผช่นิดนี1 คือ เนื1อ
ลาํบางมากตั1งแต่โคนถึงยอด มีขนาดปลอ้งยาวมากประมาณ 50-70 เซนติเมตร สูงประมาณ 18 เมตร 
ไมเ้ฮี1ยะเป็นไมข้นาดยอ่มลาํเรียวเปลา ชาวบา้นในภาคเหนือนิยมนาํมาทาํฝาบา้น เครื�องมือจบัปลา 
กระบอกใส่นํ1าและเครื�องจกัสาน 
 ไผข่า้วหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro)  มีมากในบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ขึ1นกระจายเป็นกลุ่มๆ ในป่าผสมผลดัใบ ชื�อพื1นเมืองอาจเรียก ไมข้า้วหลาม 
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ไมป้้างเป็น มีขนาดกลาง ชูลาํสวยงาม กอไม่แน่นจนเกินไป ลาํตน้ตรงสีเขียวนวล เนื1อบาง ขนาดลาํ
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร ปลอ้งยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สูง 7-8 เมตร ขอ้นูน
เล็กนอ้ย แต่ละลาํจะแตกกิ�งยอ่ยขนาดเล็กเทา่ๆกนัจาํนวนมาก 
 นอกจากไผห่ลายชนิดซึ�งเป็นไมที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการนาํมาทาํเครื�องจกัสานได้
ดีแลว้ ยงัมีวตัถุดิบจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที�นาํมาใชท้าํเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยไดดี้ เช่น 
หวาย (พรรณไมห้ลายชนิด Calamus spp. ในวงศ ์Palmae ลาํตน้ยาว  ผิวเกลี1ยง เหนียว ขึ1นเป็นกอ มี
หลายชนิด เช่น หวายตะคา้ทอง หวายโป่ง) ซึ� งเป็นพรรณไมอี้กชนิดหนึ�งที�ใชท้าํเครื�องจกัสานงาน
กสิกรรมไทยไดดี้ อาจจะสานดว้ยหวายทั1งหมดหรือใช้หวายผสมกบัวสัดุชนิดอื�น เช่น ไมไ้ผ ่เป็น
ตน้ 
 นอกจากการใชต้น้หรือเถาของพืชพนัธ์ุไมบ้างชนิดมาทาํเครื�องจกัสานแลว้ คนไทยยงั
นําใบไม้บางชนิดมาทาํเครื� องจักสานงานกสิกรรมไทยด้วย เช่น จาก (พรรณไม้ชนิดหนึ� ง 
Nipafruticans Wurmb. ในวงศ ์Palmae) ขึ1นเป็นกอตามชายเลนหรือดินโคลนตามริมฝั�งนํ1 าตื1นๆ ใบ
นาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เช่น ใชส้านเปี1 ยวหรืองอบของภาคใต ้ทาํหมาตกันํ1า ฯลฯ 
 การนาํวตัถุดิบธรรมชาติเหล่านี1มาทาํเป็นเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยนั1น คนไทย
ค่อยๆ เรียนรู้คุณสมบติัของวตัถุดิบแต่ละชนิด แลว้เลือกสรรนาํมาแปรรูปวตัถุดิบให้มีลกัษณะ
เหมาะสมในการนาํมาสานเป็นเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย เช่น การนาํไมไ้ผม่าผา่เป็นซีกๆแลว้ 
จกั เป็นเส้นๆ เรียกตอก เฉพาะตอกไมไ้ผน่ั1น โดยทั�วไปมกัจกัเป็นตอกสองชนิดคือตอกที�จกัขนาน
กบัผวิไผ ่เรียก ตอกปื1 น ตอกชนิดนี1อาจจะจกัเอาผวิไผไ่วเ้รียก ตอกผวิ ชั1นหนึ�งก่อน แลว้จึงจกัเฉพาะ
เนื1อไผเ่ป็นชั1นๆ ลงไป ตอกผิวนี1 เมื�อนาํไปทาํเครื�องจกัสานจะมีความคงทนกวา่ นอกจากตอกที�มี
เฉพาะเนื1อ ไม ้ตอกอีกชนิดหนึ�งเป็นตอกที�จกัขวางผิวไผ ่ มีผิวติดที�สันดา้นหนึ�งเรียก ตอกตะแคง 
ตอกชนิดนี1จะมีผวิไผที่�สันทุกเส้นใชส้านเครื�องจกัสานไดห้ลายชนิดเช่นเดียวกนั 
 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกบั การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยและการปิโตเลี�ยมแห่ง
ประเทศไทย (2537, หนา้ 70-72) กล่าวไวว้า่ตอ้งใชไ้มไ้ผไ่ร่ชนิดกาํลงัดี ขนาดอายุ 2 - 3 ปี จะอยูใ่น
ระยะที�พอเหมาะคือไมอ่่อนไปหรือแก่ไป เพราะไผข่นาดนี1จะมียางมีเยื�อและเนื1อเหนียวคงทน ไผไ่ร่
นี1 เป็นไผป่่าถา้ยิ�งป่าลึกไผจ่ะยิ�งลาํปลอ้งยาวเพราะไผจ่ะแยง่กนัรับแสงแดด เหมาะแก่การนาํมาใช้
งาน 
 หลงัจากเลือกไมไ้ผไ่ดแ้ลว้ นาํมาผา่เป็นซีกแลว้ตากแดดให้แห้งจริง ถา้แห้งไม่สนิทไผ่
จะขึ1นราและมอดก็จะชอบมาเจาะไช เมื�อตากไผซี่กแห้งดีแลว้ก็จกัเป็นตอกเส้นเล็ก ๆ ตอกนี1จะมี
หลายขนาด ครั1 งแรกจะรูดดว้ยมีด เป็นตอกชนิดหยาบ หากเส้นเล็กมาก ไม่สามารถใชมี้ดรูดไดต้อ้ง
ใชเ้รียดซึ�งเป็นเครื�องมือรูดเช่นเดียวกบัหวาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที� 1 แสดงวสัดุและวตัถุดิบในเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย 
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
 
 2.1.2. ชนิดของผลิตภณัฑเ์ครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย 
 วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2532, หน้า18) กล่าวไวว้า่ เครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยที�ใชก้นัอยู่
ในภาคต่าง ๆ ทุกวนันี1 มีรูปร่างลกัษณะและประโยชน์ใชส้อยต่างกนัไปตามความนิยมของผูค้นใน
แต่ละถิ�น เครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยที�ใช้ส่วนมากเป็นเครื�องจกัสานที�ทาํจากไมไ้ผแ่ละหวาย 
ซึ� งพอจะแบง่ออกเป็นประเภทโดยสังเขปไดด้งันี1  
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 2.1.2.1.   คราดมีลกัษณะเป็นสองส่วน คือ ส่วนที�เป็นดา้มจะทาํดว้ยไมไ้ผ ่
ทั1งลาํขนาดยาวประมาณ 150 ซม. เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 ซม. ส่วนหกัเป็นไมไ้ผข่นาด 2 ซม. เหลาเป็น
แผน่บาง จาํนวน 8 เส้น สอดในช่องที�เจาะทะลุลาํไมไ้ผ ่และสานเป็นลายขดัมีรูปสามเหลี�ยมโดยมี
เส้นไมไ้ผข่นาด 2 ซม.  สองอนัประกบัทั1งสองดา้นเพื�อความแข็งแรง ส่วนปลายงอเป็นรูปตะขอ 
เพื�อใช้สําหรับคราด คราดหรือมีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า มือเสือ เป็นเครื�องมือสําหรับทาํความ
สะอาดที�ชาวบา้นใชก้วาดหญา้หรือ ใชก้วาดรอบๆ กองฟางในขณะนวดขา้ว 
 

 
 
รูปที� 2 แสดงรูปภาพลกัษณะของคราด 
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.2.   โชงโลงที�ใชส้าํหรับวดินํ1า สานดว้ยไมไ้ผเ่ป็นลายทึบ ไมมี่ช่องตา 
เพื�อป้องกนัมิให้นํ1 าไหลออกได้มีด้ามหรือคนัไมไ้ผ่ทั1งลาํขนาดพอเหมาะติดกบัส่วนที�ใช้วิดนํ1 า
โชงโลงเป็นเครื� องมือกสิกรรม ซึ� งมีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ� งว่า โพง สําหรับใช้วิดนํ1 าในบ่อ หรือคู 
ชาวสวนมกัจะใชว้ดินํ1ากบัทอ้งร่องตามสวนเพื�อรดผกัหรือตน้ไมที้�ปลูกไว ้

 
 
รูปที� 3 แสดงรูปภาพลกัษณะของโชงโลง  
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.3.   ตะกร้อสอยผลไม ้เป็นเครื�องมือสาํหรับเกบ็ผลไม ้เช่น มะมว่ง 
ชมพู ่ตะกร้อสานดว้ยเส้นหวายกลม มีลกัษณะโปร่ง มดัติดกบัโครงไมไ้ผเ่ป็นช่วงส่วนปากตะกร้อมี
เส้นไมไ้ผเ่หลากลม ยาวประมาณ 7 ซม. มดัติดกบัส่วนปากเป็นซี� ห่างกนัประมาณ 2 ซม. ซี�เหล่านี1
ทาํหนา้ที�ช่วยดึงใหผ้ลไมห้ลุดออกจากกิ�งและหล่นลงในตะกร้อ เวลาจะใชง้านตอ้งผกูติดกบัดา้มไม้
ไผอี่กทีหนึ�ง 

 

 
 
รูปที� 4 แสดงรูปภาพลกัษณะของตะกร้อสอยผลไม ้ 
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.4.   ขลุม คือ เครื�องป้องกนัที�ใชส้าํหรับปากววัปากควาย เพื�อกนัมิให ้
กินขา้วในขณะที�กาํลงันวดขา้วในลาน ทาํดว้ยเส้นหวายผา่ซีก แลว้สานเป็นลายเฉลวหกมุมที�ส่วน
ปลาย ตอนกลางโปร่ง ส่วนขอบเป็นเส้นหวายผา่ซีกขดัเป็นรูปวงกลม 
 

 
 
รูปที� 5 แสดงรูปภาพลกัษณะของขลุม 
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.5.   หลวัสานดว้ยไมไ้ผมี่ลกัษณะกลม มีหูติดอยูก่บัส่วนขอบ ตวัของ 
หลวัสานเป็นลายขดั ส่วนปากหลวัก็เป็นลายขดัธรรมดาเช่นเดียวกนั แต่ส่วนแกนนี1สานละเอียด
ยิ�งขึ1นเพื�อให้แข็งแรง หลวัเป็นภาชนะที�ชาวบา้นใช้สําหรับใส่สิ� งของต่างๆ เพื�อการขนส่งไปยงั
สถานที�ต่างๆ 
 

 
 
รูปที� 6 แสดงรูปภาพลกัษณะของหลวัสานดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.6.   ปะหงัเป็นภาชนะที�ชาวนาใชส้าํหรับกั1นฟางหรือ หญา้ ใหว้วักิน  
ปะหงัจะตอ้งตั1งอยูก่บัที�ในบริเวณลานบา้น หรือ กองฟาง ทาํดว้ยไมไ้ผผ่า่ซีกขนาด 4 ซม. สานเป็น
ลายขดักบัหลกัไมไ้ผที่�ปักลงดินเป็นรูปวงกลม สูงจากพื1นดินประมาณ 50 ซม. 
 

 
 
รูปที� 7 แสดงรูปภาพลกัษณะของปะหงัไมไ้ผ ่
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 2.1.2.7.   พอ้มสานดว้ยไมไ้ผเ่ป็นลายขดั ขนาด 1 ซม. ส่วนขอบเป็นไมไ้ผ ่
ขนาด 3 ซม. มดัดว้ยเส้นหวายเป็นช่วงๆละ 10 ซม. ส่วนปากของพอ้มเป็นรูปวงกลม ส่วนกน้เป็น
รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัสมีไมไ้ผ่เหลาเป็นเส้นกลม ขนาด 2 ซม. ขดัเป็นรูปกากบาท รองรับเพื�อความ
แขง็แรง พอ้มเป็นภาชนะขนาดใหญ่ สาํหรับใส่ขา้วเพื�อเอาเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ 

 
 
รูปที� 8 แสดงรูปภาพลกัษณะของพอ้มสานดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ, ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื�องจักสานไทย (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุ
สภา, 2540). 
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 นอกจากที�กล่าวมาแลว้ พยรู โมสิกรัตน์ยงักล่าวเพิ�มเติมวา่ ยงัมีเครื�องจกัสานงานกสิกร
รมของไทยที�ไดรั้บอิทธิพลจากชาวจีน เนื�องจากมีการอพยพเขา้มาของคนจีนตั1งแต่สมยัรัชกาลที� 2 
เพื�อมาใชแ้รงงานและมีบางส่วนเขา้มาสู่ภาคกสิกรรม ทาํให้เกิดเครื�องมือเครื�องใชข้องงานกสิกรรม
ที�เป็นงานจกัสานที�เกิดจากลูกหลานชาวจีนที�เกิดในประเทศไทย อนัประกอบดว้ย 
 2.1.2.8.   เปี1 ยวหรือหมวกกุยเลย้ เป็นคาํที�เรียกหมวกแบบจีน บางทีก็อาจเรียกวา่ โก่ย
โลย้ กุ่ยเละ หรือ หมวกเจ๊ก ซึ� งชื�อเรียกทั1งหมดนี1หมายถึงหมวกชนิดเดียวกนัที�มีลกัษณะทรงกรวย
หวัแหลมมีปีกกวา้งกลม นิยมใส่เพื�อใชป้้องกนัแดดกนัฝน ซึ� งในอดีตคนจีนที�เขา้มาตั1งถิ�นฐานทาํมา
หากกินในพื1นที�แถบนี1  อาชีพหลกัคือ การทาํสวนทาํไร่ หมวกกุยเลย้ จะประกอบดว้ยวสัดุต่างๆ โดย
มีไมไ้ผเ่ป็นวสัดุหลกั นอกนั1นจะประกอบดว้ยใบไผ ่กระดาษถุงสีนํ1 าตาล ตน้คลา้หรือหวาย ขนาด
ของหมวกมี 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ซึ� งมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 17.5, 16.5, และ 14.5 นิ1ว ขนาดที�
นิยมทั�วไปคือขนาดกลาง 
 

 
 
รูปที� 9 แสดงรูปภาพลกัษณะของหมวกกุยเลย้สานดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : ศิลปากร, บลอ็คแลกเปลี�ยนเรียนรู้, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://ภูมิ
ปัญญาไทย.blogspot.com 
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 2.1.2.9.   หมวกหมวกไห่หนํ�าโลย้ ซึ� งเป็นหมวกที�สานจากไมไ้ผ ่กรุดว้ยใบไผ ่ใบกลว้ย 
และหวาย ในอดีตชาวจีนอพยพไดน้าํติดตวัเขา้มาเมื�อตอนปลายสมยัรัชกาลที� 5 และเกิดเป็นที�นิยม
ในชุมชนสมุทรสงคราม 
 

 
 
รูปที� 10 แสดงรูปภาพลกัษณะของหมวกหมวกไห่หนํ�าโลย้สานดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : มูลนิธิชยัพฒันา, เศรษฐกจิพอเพยีง, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index. 
 
 2.1.2.10.   เขง่ใส่ผลไม ้สานดว้ยไมไ้ผ ่คลา้ยเขง่ปลาทูแต่ใหญ่กวา่สัก 5 เทา่ ทรงกลม
เส้นผา่ศูนยก์ลางเกือบหนึ�งเมตร สูงประมาณ 20 ซม. มีที�ร้อยเชือก 4 จุด เขง่จะใชก้บังานหนกัๆ ใน
การแบกหาม เช่น เผือก, หอมแดง, มนัแกว ที�ตอ้งแบกหามออกจากร่องสวน การเคลื�อนยา้ยเข่ง
จะตอ้งหาบดว้ยไมค้านคนเดียว ผูห้าบจะตอ้งเป็นมืออาชีพรับจา้งทาํงานแบบนี1  มนัทาํใหเ้กิดจาํนวน
นบัของหอมแดงแหง้ เรียกวา่ หาบ การเปรียบเทียบวา่สวนบา้นใครไดผ้ลิตผลมากหรือนอ้ยกวา่กนั
จึงวดักนัที�จาํนวนหาบ 
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รูปที� 11 แสดงรูปภาพลกัษณะของเขง่ใส่ผลไมส้านดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : พยรู โมสิกรัตน์ 
 
 2.1.2.11.   บุง้กีu เป็นผลิตภณัฑฝี์มือพื1นบา้นที�ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีนอีกชนิด
หนึ�ง สาํหรับประโยชน์ใชส้อยงานกสิกรรม ใชทุ้นแรงในการขนผลิตผลทางกสิกรรม เป็นงานจกั
สานที�พบเห็นทั�วไป วสัดุที�นาํมาทาํบุง้กีu คือ ไมไ้ผบ่า้น ซึ� งมีอายปุระมาณ 2-3 ปี สังเกตจากผวิไม ้
นาํมาเหลาใหเ้ป็นเส้น ๆ ลกัษณะแบน กวา้งขนาด 1.5 เซนติเมตร ยาวตามขนาดของ ลาํไมไ้ผ ่นาํมา
สาน ลายขดั จนแลว้เสร็จเกบ็ปลายไมไ้ผใ่หเ้รียบร้อย แลว้นาํหวายมาดดัไดรู้ปเพื�อนาํมาหูบุง้กีu 
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รูปที� 12 แสดงรูปภาพลกัษณะของบุง้กีuสานดว้ยไมไ้ผ ่
ที�มา : พยรู โมสิกรัตน์ 
 
 ส่วนที�มีการกล่าวถึงในขา้งตน้ ยงัมีผลิตภณัฑเ์ครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย ชนิดอื�นๆ 
ไปตามภูมิภาคต่าง ๆอนัไดแ้ก่ คุตีขา้ว ปุ๊ดสัด บุง้กีu สุ่มไก่ ตะกร้าใส่หญา้ เป็นตน้ 
 คนไทยนั1นมีศิลปะอยูใ่นหวัใจ และมีฝีมือในทางการช่างมาแต่อดีต ซึ� งในแต่ละภาคก็มี
งานหตัถกรรมพื1นบา้นแต่ละอยา่งแตกต่างกนัไป ดงันั1นการที�จะส่งเสริมให้ราษฎรไดมี้อาชีพที�มี
ความชาํนาญแต่เดิมนั1น นอกจากจะช่วยให้มีรายได้เพิ�มขึ1นแลว้ยงัเป็นการรักษาศิลปหัตถกรรม
พื1นบา้นของแต่ละภาคไวไ้ดอี้กดว้ย (กรมศิลปากร, 2544, หนา้141)  
 2.1.3.   คุณสมบติัของเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย สุภกานต ์รัตนาพนัธ์ุ (2537) ได้
กล่าวสรุปวา่คุณสมบติัเป็นไปตามกิจกรรมในการดาํเนินชีวติ ดงันี1  

 2.1.3.1.   ภาคกลาง ประกอบดว้ย บุง้กีu ใชโ้กยขา้วเปลือก กระบุงใชเ้ก็บขา้วหรือ
พนัธ์ุพืช ตะกร้าปากควาย ใชค้รอบปากสัตวเ์ลี1ยง ปุ๊ดสัดใส่ขา้วเปลือกและตวงขา้ว  
  2.1.3.2.   ภาคเหนือ ประกอบดว้ย คุตีขา้ว ใชส้ําหรับตีขา้วเหนียวหรือนวดขา้วของ
ชาวนา ก่องเกบ็เมล็ดพนัธ์ุพืช กระบุงใชส้ําหรับตวงขา้วเปลือก กระบุงใส่ของ ใชส้ะพายหลงัไปทาํ
ไร่ทาํนา กระบุงสานดว้ยไมไ้ผ ่ Panใชเ้กบ็ใบชา 
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 2.1.3.3.   ส่วนภาคใต ้ ประกอบดว้ย ตะกร้า โชงโลง หวีดา้ย เครื�องสีขา้ว ตรอมใช้
สอยผลไม ้โตระใชใ้ส่ผลไมเ้พื�อขนส่ง 

 2.1.3.4.   ภาคอีสาน ประกอบดว้ย โซงโลง (คนัโซ่) ใช้วิดนํ1 าเขา้นา ฮีนใชเ้ป็น
ภาชนะเกบ็เมล็ดขา้วเปลือก กระบุงใชส้าํหรับใส่ของ จ่อสําหรับเป็นที�ให้ตวัหนอนซึ� ง กระดง้ใส่ตวั
ไหม รวมทั1งเครื�องสีขา้วที�มีใชเ้กือบทุกภาค 

พยรู โมสิกรัตน์กล่าวเพิ�มเติมวา่ ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวนัตก มีงานเครื�องจกั
สานในงานกสิกรรมที�ไดรั้บอิทธิพลจีน ประกอบดว้ย เข่งใส่ผลไม ้หลวั หมวกเปรี1 ยว หมวกกุยโลว้  
หมวกไฮหนาํเหลี1ยว สําหรับใส่กนัแดดเมื�อกาํกิจกรรม ทาํไร่ทาํนา ตระกร้อใชร้ดนํ1 าในร่องผกัและ
ร่องผลไม ้เป็นตน้ 
 2.1.4. ชนิดของลายและลวดลายเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย 

สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2549, หนา้107) 
ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ ลวดลายในการจกัสาน แบ่งตามลกัษณะการใชง้านได ้3 ลกัษณะคือ 

ก.   ลวดลายพื1นฐาน ถือเป็นลายแม่บท สําหรับการสานทั�วไป มี 6 ลาย คือลายขดั 
ลายสอง ลายสาม ลายตาหลิ�ว ลายขอ และลายบองหยอง 

ข.   ลวดลายพฒันาเป็นลายที�ช่างจกัสานในอดีตได้คิดคน้พฒันาขึ1นมาที�ปรากฏ
ทั�วไป มี 5 ลาย คือ ลายบา้ ลายดีดา้น ลายเฉลียว ลายดอกขิง และลายดีหล่ม 

ค.   ลวดลายประดิษฐ์เป็นลวดลายที�คิดคน้ประดิษฐ์ขึ1นเป็นลกัษณะเฉพาะ ของช่าง
จกัสานแต่ละคน แต่ละทอ้งถิ�นมีลกัษณะแตกต่างกนัไป วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2540, หนา้9-13) กล่าวา่
การสานเป็นขั1นตอนสําคญัในการทาํเครื�องจกัสานโดยนาํวตัถุดิบที�แปรรูปแลว้มาสานเป็นรูปทรง
ต่างๆ กรรมวธีิในการสานแบ่งออกเป็นแบบและไดมี้การแบ่งประเภทการสานออกเป็นแบบต่างๆที�
ต่างออกไปตามขั1นตอนการจกัสาน คือ 
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 ก.   ลายขดั เป็นวธีิการสานแบบพื1นฐานที�เก่าแก่ที�สุด  
 

 
 
รูปที� 13 แสดงการสานลวดลายแบบลายขดั 
ที�มา : นิกร นุชเจริญผล, ลายสาน (กรุงเทพฯ : 2525) 
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  ข.   ลายทแยง เป็นวธีิการสานที�ใชต้อกสอดขดักนัในแนวทแยง  
(Diagonal) โดยมีเส้นตั1งและเส้นนอนสานแบบลายขดั 
 

 
 
รูปที� 14 แสดงการสานลวดลายแบบลายทแยง 
ที�มา : นิกร นุชเจริญผล, ลายสาน (กรุงเทพฯ : 2525) 
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  ค.   ลายอิสระ เป็นการสานที�ไมมี่แบบแผนตายตวั ขึ1นอยูก่บัผูส้าน 
 

 
 
รูปที� 15 แสดงการสานลวดลายแบบลายอิสระ 
ที�มา : พยรู โมสิกรัตน์ 

 
นอกจากกรรมวธีิการสานเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยดงักล่าวแลว้คนไทยยงัรวมเอา

การถกั เขา้ไวใ้นกระบวนการทาํเครื�องจกัสานดว้ย เพราะเครื�องจกัสานหลายชนิดตอ้งใชห้วาย มา
ถกัประกอบดว้ยเช่น การใชเ้ชือกหรือหวายถกั เป็นหูภาชนะ ถกัขอบ เป็นตน้ เพื�อให้ใชไ้ดท้นทาน
และสวยงาม ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า เครื� องจกัสานงานกสิกรรมไทย เป็นหัตกรรมที�ทาํขึ1นจาก
วตัถุดิบธรรมชาติที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นต่างๆ นาํมาแปรรูปให้มีลกัษณะเหมาะสมแลว้สานเป็นเครื�องจกั
สานที�มีรูปทรงธรรมดาจนพฒันามาเป็นเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยที�มีรูปทรงสวยงามและมี
ลวดลายละเอียดประณีตขึ1น ปัจจุบนัมีผูน้ําเอาวสัดุสังเคราะห์สมยัใหม่ มาทาํเครื�องจกัสานงาน
กสิกรรมไทยมากมาย โดยประยกุตรู์ปทรงให้ลวดลายสวยงามตามความตอ้งการในการใชส้อยมาก
ขึ1น 
 นอกจากนี1ยงัมีลวดลายสานของเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยที�ไดรั้บอิทธิจีน โดยเป็นลาย
จกัสานมี�ไดรั้บความนิยมและมีการพฒันาลวดลายโดยช่างจกัสานที�เป็นคนไทยเชื1อสายจีน คือ 
  ก.   ลายขดั เป็นวธีิการสานแบบพื1นฐานที�เก่าแก่ที�สุด 
  ข.   ลายทแยง เป็นวธีิการสานที�ใชต้อกสอดขดักนัในแนวทแยง (Diagonal) โดยมีเส้น
ตั1งและเส้นนอนสานแบบลายขดั โดยเรียกอีกอยา่งวา่ ลวดลายเฉลว (พยรู โมสิกรัตน์) 
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นอกจากนั1น พยรู โมสิกรัตน์ ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ การสานของเครื�องจกัสานงานกสิกร
รมไทยที�ไดรั้บอิทธิพลจีนที�โดดเด่นคือการเขา้ขอบของเครื�องจกัสานประกอบด้วย การเขา้ขอบ
ลกัษณะเสือซ้อนเล็บ การเขา้ขอบลกัษณะเกลียว ไดแ้ก่เกลียวสาม เกลียวห้า และการผกูขอบโดยมี
ลกัษณะเป็นการผกูขอบดว้ยตวัตอกสาน 

เครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยจึงเป็นเครื�องมือเครื�องใชที้�มนุษยคิ์ดประดิษฐ์สร้างสรรค์
ขึ1นจากความเป็นพื1นบา้นดงันั1นเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยที�ทาํขึ1นในภาคต่างๆของไทยจึงมี
ลวดลายและประโยชน์ที�แตกต่างกนัอยา่งน่าสนใจยิ�ง 

2.1.5. ภูมิปัญญาที�แฝงไวใ้นงานเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2532, 
หนา้15-21) ไดก้ล่าวถึงประเภทและรูปแบบของเครื�องจกัสาน 

งานกสิกรรมไทย มีการแบง่ออกตามลกัษณะของการดาํเนินชีวติคือ อาชีพ, คติความเชื�อ
, ที�อยูอ่าศยั 

2.1.5.1.   ภาคกลาง  
การดาํเนินชีวติ ไดมี้ลกัษณะของพื1นที�ภาคกลาง เหมาะแก่การทาํเกษตร ทาํสวน และทาํ

ไร่จะมีประชาชนตั1งบา้นเรือนกระจายอยูต่ามที�ราบทั�วไป เนื�องจากบา้นเรือนอยูท่ ั�วไปยา่นที�สะดวก
และมีความสบายต่อการติดต่อ คา้ขายภาคกลางจึงเป็นภาคที�มีความคล่องตวัในการดาํเนินชีวิต
มากกวา่ภาคอื�นๆ (วบิูลย ์ลี1 สุวรรณ, 2532, หนา้ 42-44) 

อาชีพ ประชากรที�อยูอ่าศยับริเวณภาคกลาง ประกอบอาชีพที�สําคญัคือ การทาํเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่อาศยัทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์เป็นเครื�องเลี1 ยงปากเลี1ยงทอ้ง โดยดงัคาํ
ขวญัที�วา่ ในนํ1ามีปลา ในนามีขา้ว ดงันั1นภายในบา้นหลงัหนึ�งๆ จะมีเครื�องมือในการดาํเนินชีวิตเป็น
ตน้วา่ เครื�องมือในการเกษตร เครื�องมือเหล่านี1 เดิมชาวบา้นทาํขึ1นใช้เอง และมกัมีอยูทุ่กครัวเรือน
และใชเ้ป็นเครื�องช่วยในการเลี1ยงชีพ เป็นตน้ 

คติความเชื�อ โดยมากถือคติความเชื�อทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัของชีวิต ประเพณี
ความเชื�อต่างๆ โดยมากมีพื1นฐานมาจากพุทธศาสนา นอกจากนี1 ที�ทาํการเพาะปลูก เป็นตน้วา่ ปลูก
ขา้ว กจ็ะมีประเพณีทาํขวญัขา้ว เพื�อขวญัและกาํลงัใจในการเพาะปลูก 

ที�อยูอ่าศยั ทาํเลการตั1งบา้นเรือนของชาวไทยภาคกลางโดยมากจะปลูกสร้างตามที�
ราบลุ่ม มีนํ1 าไหลผา่น โดยเฉพาะสองฝั�งแม่นํ1 าจะปลูกกนัมาก ตวัเรือนจะเป็นใตถุ้นโปร่ง จึงใชเ้ป็น
ที�เก็บเครื�องใชต่้างๆ เป็นตน้วา่เครื�องมือกสิกรรม เครื�องจกัสาน และใชเ้ป็นที�พกัผอ่นหยอ่นใจ ตวั
เรือนที�ปลูกไดม้าตรฐานจะใชใ้ตถุ้นเป็นที�รับแขกไดใ้นตวั (วบิูลย ์ลี1 สุวรรณ, 2532, หนา้ 45-51) 
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2.1.5.2.   ภาคเหนือ 
วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2532, หน้า 25) ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินชีวิตวา่ พื1นที�โดยทั�วไปของ

ภาคเหนือ มีทั1งพื1นที�ราบ ภูเขา แมน่ํ1า การดาํเนินชีวติส่วนใหญ่จะผกูพนักบัธรรมชาติ 
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม การตีขา้วจะเป็นการดาํเนินชีวิตของ

สังคมเกษตรภาคเหนือ ที�ตั1งบา้นเรือนอยูแ่ถบลุ่มนํ1า 
คติความเชื�อ ชาวไทยภาคเหนือมีคติพื1นถิ�นที�สอดคล้องกบัชีวิตพื1นถิ�นทั1งนี1 เพราะ

ธรรมชาตินอกจากจะเป็นแหล่งผลิตโภคทรัพยแ์ล้ว ยงัเป็นบ่อเกิดศิลป วฒันธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความเชื�อนานาชนิดรวมทั1ง ความเชื�อเรื�องผแีละโหราศาสตร์ 

ที�อยูอ่าศยั จะมีความต่างกนัไปตามสถานะของความเป็นอยู ่ ตวัเรือนจะยกสูง จะมี
เครื�องมือในการดาํเนินชีวติเป็นตน้วา่ เครื�องมือในการเกษตร เครื�องมือเหล่านี1 เดิมชาวบา้นทาํขึ1นใช้
เอง และมกัมีอยูทุ่กครัวเรือนและใชเ้ป็นเครื�องช่วยในการเลี1ยงชีพเหมือนภาคกลาง 

2.1.5.3.   ภาคใต ้ 
วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2532, หนา้ 72) ไดก้ล่าววา่ การดาํเนินชีวิต เนื�องจากพื1นที�ภาคใตมี้

ดินแดนที�ติดทะเลทั1งสองชายฝั�ง คือชายฝั�งดา้นตะวนัออกและชายฝั�งดา้นตะวนัตก จึงเป็นผลดีใน
การดาํเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ นอกจากนี1  สภาพพื1นที�ราบ ที�มีแม่นํ1 าไหลผา่นหลายสาย 
ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ดาํเนินชีวิตภาคเกษตรกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี และเมื�อมีการเปรียบเทียบ
รายไดจ้ะดีกวา่ทุกภาคของประเทศไทย 

อาชีพ จากลกัษณะพื1นที�เสริมให้ประชากรซีกฝั�งตะวนัตก อาชีพมีการทาํไร่ ซีกดา้น
ตะวนัออกนั1น มกัจะมีการทาํสวนยาง สวนผลไม ้ปลูกพืช อาชีพที�เกี�ยวกบัหตัถกรรมเครื�องจกัสาน 
ที�กระบี� พทัลุง และนครศรีธรรมราช ต่างเป็นงานฝีมือที�มีลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต ้

คติความเชื�อ ชาวไทยภาคใตมี้ศรัทธาในศาสนา นอกจากนี1ชาวไทยภาคใตมี้บา้งโดยเชื�อ
วา่สิ�งทั1งหลายในธรรมชาติจะมีผูพ้ิทกัษรั์กษา  

ที�อยูอ่าศยั ลกัษณะบา้นไทยชาวใตโ้ดยทั�วไป อยา่งน้อยครอบครัวหนึ� งจะตอ้งมีเรือน
สองหลงั หลงัที�หนึ�งเป็นเรือนนอนหรือเรือนพกัผอ่น ส่วนหลงัที�สองเรียกวา่เรือนครัว มีสองถึงสาม
ห้อง ใช้เป็นห้องครัวหนึ� งห้อง อีกหนึ� งถึงสองห้องใช้เป็นห้องเก็บขา้วเลียง เรียกว่า ลอมขา้ว 
โดยทั�วไปไทยภาคใตจ้ะใชก้ารปลูกบา้นเรือนเป็นรูปทรงที�เรียกวา่ ทรงชา้งเยี�ยว โดยปลูกยกพื1นสูง
ประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร นิยมที�จะปลูกใกลก้บัทางเดิน ท่านํ1 าใกลน้าและบ่อ เมื�อเวลาฝนตกจะ
ช่วยลดภาวะนํ1 าท่วมไดดี้ ใตถุ้นบา้น ใช้ทาํงานทั�วๆ ไป เช่นทอผา้จกัสาน หรือใช้ทาํคอกววั เลี1 ยง
เป็ด ไก่ หมู เป็นตน้ 
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2.1.5.4.   ภาคอีสาน 
วิบูลย ์ลี1 สุวรรณ (2532, หนา้ 61-67) เนื�องจากพื1นที�เป็นตวักาํหนดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่

และครรลองที�ดีงาม ชีวิตความเป็นอยูเ่ปี� ยมไปดว้ยคติความเชื�อประจาํถิ�น พร้อมกบั วฒันธรรมลุ่ม
นํ1าโขง ที�มีลกัษณะดงันี1  

อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร มีการเพาะปลูก นอกจากนี1 มีอาชีพรับจา้งพร้อมงาน
อื�น เช่น จกัสาน เป็นตน้ 

คติความเชื�อ บรรพชนดั1งเดิมชาวอีสาน เชื�อวา่ พระยาแถน หรือแถนฟ้าหลวง เป็นผู ้
สร้างสรรค์สิ�งทั1งหลายในโลก นอกจากนี1 ยงัมีความเชื�อในเรื�องพ่อมด หมอผี ที�ช่วยในการรักษา
โรคภยัไขเ้จบ็และอีกคติความเชื�อที�ถือวา่ทาํใหเ้กิดความสงบสุขใหแ้ก่สังคม แก่ตนเอง เพื�อนฝงูมิตร
สหายของชาวอีสาน คือ ประเพณีผกูเสี�ยว คือการผกูใหค้นทั1งสองเป็นกลัยาณมิตรกนั 
 ที�อยูอ่าศยั บา้นหรือที�อยูข่องชาวไทยอีสาน มกัเรียกกนัวา่ เรือนเหยา้ หรือ เฮือนยา้ว 
เรือนเหยา้ จะมีลกัษณะคลา้ยเรือนทั�วไปทางภาคกลาง ขนาดจะเล็กหรือใหญ่ แลว้แต่ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เรือนเครื�องผกูในภาคอีสาน อุปกรณ์ที�ใชใ้นการปลูกสร้างก็หาง่ายตามทอ้งถิ�น เช่น ไมไ้ผ ่
ใบจาก หญา้คาและแฝก หวาย โดยไมไ้ผใ่ช้ทาํโครงสร้าง ฝา ใบจากทาํไดท้ั1งหลงัคาและฝาบา้น 
หญา้คาและแฝกเป็นพืชประเภทเดียวกนัใช้ทาํไดท้ั1งฝาบา้นและหลงัคา หวายนั1นนาํมาถกัผูกตวั
เรือนใหย้ดึเป็นหลงั การสร้างที�อยูอ่าศยัลกัษณะนี1จะมีความสัมพนัธ์กบัศิลปะการจกัสาน เพราะไม้
ไผ ่ใบจาก หญา้คา ตอ้งนาํมาผา่ จกั และสานให้เป็นส่วนประกอบของตวับา้น ลกัษณะตวัเรือนจะ
สูงโปร่ง พน้สภาพนํ1 าท่วมขงั บนตวัเรือนจะมีชานเรือน บริเวณใตถุ้นที�สูงโปร่ง ใชเ้ป็นที�พกัผอ่น 
เกบ็สิ�งของเครื�องใช ้เช่น เครื�องจกัสาน คนัไถ เป็นตน้ ฝาของตวัเรือนเป็นฝาขดัแตะและฝาสอดซึ� ง
เป็นศิลปะของงานจกัสานโดยเฉพาะการปลูกสร้างบา้นเรือนตามบริเวณพื1นที�ราบ และตามแอ่งนํ1 า 
การดาํเนินชีวิตจึงประกอบไปดว้ยเครื�องใชไ้มส้อยที�จาํเป็นต่างๆ เช่น เครื�องมือกสิกรรม เครื�องใช้
ในชีวติประจาํวนั ที�มีทั1งงานสาน งานปั1 น 
 พยูร โมสิกรัตน์ ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ ภูมิปัญญาที�แฝงไวใ้นงานเครื�องจกัสานงานกสิกร
รมไทยที�มีการแสดงออกถึงความเป็นจีนในประเทศไทย งานเครื�องจกัสานจีนไดเ้กิดภูมิปัญญาแฝง
ผา่นคนจีนและคนเชื1อสายจีนในประเทศไทยโดย ทาํให้เครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทยบางส่วนมี
ความเป็นจีนในไทยคือ อาชีพส่วนใหญ่คือการคา้ขายและรับจา้งทั�วไป รวมทั1งภาคกสิกรรม คติ
ความเชื�อ มีกาเคารพบรรพชนและมีพิธีกรรมที�แสดงถึงความเคารพบรรพชน ที�อยูอ่าศยับา้นหรือที�
อยู่ของชาวไทยเชื1อสายจีนนิยมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขยาย มีเครื� องเรือนรวมทั1งเครื� องมือ
เครื�องใช้บางส่วนที�ทาํจากเครื�องจกัสาน หรือไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมความเป็นอยูจ่ากบรรพ
บุรุษเชื1อสายจีนดั1งเดิม 
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2.2.   การกสิกรรม 
 กสิกรรม คือ การเพาะปลูก ไม่รวมถึงการเลี1 ยงสัตว ์การประมงหรือป่าไม ้ การทาํ
เกษตรกรรมอยา่งเป็นระบบปรากฏขึ1นเป็นครั1 งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตใ้นดินแดนแถบ 
Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที�เป็นประเทศซีเรียและตอนใตข้องอิรักในปัจจุบนั เมื�อช่วง
ประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล คนในสมยันั1นเริ�มมีการคดัเลือกพืชอาหารที�มีลกัษณะตามความ
ตอ้งการเพื�อนาํไปเพาะปลูก คาํวา่ กสิกรรม กบัคาํวา่ เกษตรกรรม มีความหมายต่างกนั คาํวา่ กสิ
กรรม มาจากคาํบาลีว่า กสิกมฺม (อ่านว่า กะ-สิ-กมั-มะ) ซึ� งหมายถึง การเพาะปลูก, การไถ ใน
ภาษาไทยคาํวา่ กสิกรรม เขียนคาํวา่ กรรม ตามแบบสันสกฤต คือ ก ไก่ ร หนั ม มา้ หมายถึง การทาํ
ไร่ไถนา ใชต้รงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ farming (อา่นวา่ ฟาร์ม-มิ�ง) 
 ในส่วนคาํวา่ เกษตรกรรม มาจากคาํสันสกฤตวา่ เกฺษตฺร (อ่านวา่ เกฺสด-ตฺระ) ซึ� งหมายถึง
นากับคาํว่า กรฺม (อ่านว่า กัร-มะ) ซึ� งหมายถึงการกระทาํ คาํว่า เกษตรกรรม ใช้ตรงกับคาํ
ภาษาองักฤษวา่ agriculture (อ่านวา่ อะ-กฺรี-คลั-เช่อร์) หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากที�ดิน เช่นการ
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ การป่าไม ้รวมทั1งการเลี1ยงสัตว ์ และการประมงดว้ย ดงันั1นเกษตรกรรม ซึ� งมี
ภาพรวมที�ใหญ่กวา่จึงหมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื1อเพลิง และผลิตภณัฑ์อื�นๆ โดย
วธีิการเพาะปลูกพืช มีชื�อเรียกเฉพาะวา่ กสิกรรม และวิธีการเลี1ยงสัตวท์ั1งสัตวบ์ก สัตวน์ํ1 า อยา่งเป็น
ระบบ ผูที้�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกวา่ เกษตรกร แรงงานจาํนวน ร้อยละ 42 ของทั1งโลกอยู่
ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที�แพร่หลายที�สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้าน
เกษตรกรรมยงัคงมีปริมาณเพียงไม่ถึง ร้อยละ 5 ของผลผลิตมวลรวมของโลก (Gross World 
Product: GWP) 
 ประเภทของเกษตรกรรม แบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
  2.2.1.   กสิกรรม หมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่น การทาํนา การทาํสวน การทาํไร่ 
  2.2.2.  ปศุสัตว ์หมายถึง การประกอบอาชีพเลี1ยงสัตวบ์นบก เช่น เลี1 ยงววั เลี1 ยงหมู 
หรือเลี1ยงสัตวจ์าํพวกสัตวปี์ก 
  2.2.3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางนํ1า เช่น การเลี1ยงสัตว์
นํ1า การจบัสัตวน์ํ1า 
  2.2.4. ด้านป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี�ยวกบัป่า เช่น การปลูกป่าไม้
เศรษฐกิจ การนาํผลผลิตจากป่ามาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้ 
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2.3 การนันทนาการ 

นันทนาการ คือ กิจกรรมที�สมคัรใจทาํในยามว่าง เพื�อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อน
คลายความตึงเครียดทั1งร่างกายและจิตใจ นนัทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไวแ้ต่
มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพฒันาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการ
เคลื�อนไหวในสิ�งมีชีวติวยัเยาว ์

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือไม่เป็นงานอาชีพ ไม่เป็นอบายมุข ไม่มี
ผลตอบแทนไมมี่ใครบงัคบัใหร่้วมกิจกรรม โดยที�กิจกรรมนนัทนาการมกัเกิดขึ1นในช่วงสุดสัปดาห์ 
และวนัหยดุ ประกอบดว้ย ดนตรี การเตน้รํา กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที�ยว การดูโทรทศัน์ 
และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามญัของนนัทนาการ 

กิจกรรมนนัทนาการจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี1  
2.3.1.   เป็นกิจกรรม (Activity) กล่าวคือ เป็นการกระทาํดว้ยการเคลื�อนไหวของอวยัวะ

ต่าง ๆ ของร่างกายหรือเปลี�ยนแปลงอิริยาบถที�มีปฏิกิริยาต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น การวิ�งออกกาํลงักาย 
การเดินออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา ดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ ฯลฯไม่หมายถึงการนอนหลบั แต่ตอ้งเป็น
การเคลื�อนไหวและมีผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ของชีวติของคนเราดว้ย 

 2.3.2.   กระทาํในเวลาวา่ง (Leisure time) ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการนั1นบุคคล
ตอ้งเขา้ร่วมในเวลาวา่งเทา่นั1น เวลาวา่ง หมายถึง เวลาที�บุคคลเป็นอิสระจากการหาเลี1ยงชีพ และเป็น
เวลาที�เหลือจากการนอนและการประกอบกิจวตัรประจาํวนั เช่น อาบนํ1า แปรงฟัน แต่งตวัเป็นตน้ 

 2.3.3.   ความสมคัรใจ (Voluntary) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมนั1น ๆ ตอ้งเป็นไปโดยความ
สมคัรใจ 

 2.3.4.   ความสนุกสนานและความสมคัรใจ (Satisfaction) กิจกรรมนั1นตอ้งก่อให้เกิด
ความพึงพอใจเพลิดเพลินสนุกสนานในทนัทีและเกิดความพอใจทั1งปัจจุบนัและอนาคต 

 2.3.5.   การสร้างสรรค ์(Constructive) กิจกรรมนั1นจะตอ้งมีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั1งไมเ่ป็นอบายมุขหรือเหตุแห่งความเสื�อมเสียทั1งหลาย 

 2.3.6.   ไม่เป็นกิจกรรมสําหรับเลี1ยงชีพหรือเป็นอาชีพ(Non - resurvival) เช่น การเล่น
กีฬาเพื�อความสนุกสนาน และเป็นการออกกาํลงักายโดยไม่ตอ้งการเงินตอบแทนถือเป็นกิจกรรม
นนัทนาการ 
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2.4. วฒันธรรมจีนในประเทศไทย 

ประวติัศาสตร์ของการที�ชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ตอ้งยอ้นกลบัไปหลายร้อยปี เริ�ม
ตั1งแต่สมยัสุโขทยั ชาวจีนเริ�มเดินเรือสาํเภามาคา้ขายในดินแดนสุวรรณภูมิตั1งแต่ก่อนสมยัอาณาจกัร
สุโขทยั แต่หลกัฐานที�ชดัเจนที�สุดคือ เมื�อชาวจีนมาสอนการทาํเครื�องถว้ยชาม โดยเฉพาะเครื�องสังค
โลกจากนั1นเมื�อสมยักรุงศรีอยุธยาชาวจีนไดม้าตั1งบา้นเรือนอยูม่าก โดยส่วนมากจะมาจากตอนใต้
ของประเทศจีน เพื�อมาตั1งรกรากและทาํการคา้ และเมื�อถึงสมยักรุงธนบุรี เมื�อครั1 งเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั1 งที�  2 ระหว่างปี พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2312 จักรวรรดิจีนได้ถูกรุกรานโดยพม่าที�ก ําลังขยาย
แสนยานุภาพ จกัรพรรดิจีนในสมยันั1นไดส่้งกองกาํลงัไปปราบปรามพมา่ถึง 4 ครั1 งแต่ก็ไม่สําเร็จ แต่
ฝ่ายจีนก็ได้เบนความสนใจมาที�กองทพัพม่าในอาณาจกัรอยุธยา ซึ� งกาํลงัถูกพม่ายึดครอง ขุนพล
ไทยนาม สิน ซึ� งมีบิดาเป็นคนจีน และมารดานาม นกเอี1ยง ซึ� งเป็นชาวสยาม ได้ใช้สถานการณ์ที�
ไดเ้ปรียบนี1ทาํใหส้ามารถกอบกูเ้อกราชใหส้ยามไดส้าํเร็จ ขนุพลทา่นนั1นต่อมาไดขึ้1นครองราชยเ์ป็น 
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี แห่งกรุงธนบุรี หรือที�ชาวจีนขนามนามว่า แตอ้๊วง ด้วยความที�ว่าบิดา
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี เป็นคนจีน เมื�อสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ไดท้รงขึ1นครองราชยแ์ลว้ ชาวจีน
แตจิ้uวได้เขา้มาทาํการคา้ และอพยพมายงักรุงธนบุรีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ประชากรชาวจีนโพน้
ทะเลในไทย เพิ�มขึ1นจาก 230,000 คนใน พ.ศ. 2368 เป็น 792,000 คนใน พ.ศ. 2453 และใน พ.ศ. 
2475 ประชากรไทยถึง ร้อยละ12.2 เป็นชาวจีนโพน้ทะเล (http://th.wikipedia.org) 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ การอพยพของชาวจีนยคุแรก ส่วนมากเป็นผูช้าย เมื�อเขา้มาตั1ง
รกรากแลว้ก็จะแต่งงานกบัผูห้ญิงไทย และกลายเป็นค่านิยมในสมยันั1น ลูกหลานจากการแต่งงาน
ขา้มเชื1อชาตินี1 เรียกวา่ ลูกจีน แต่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์นี1  กระแสการอพยพเริ�มเปลี�ยนไป ผูห้ญิง
จีนอพยพเขา้มาในสยามมากขึ1น จึงทาํใหก้ารแต่งงานขา้มเชื1อชาติลดลง 

ดา้นภาษาและวฒันธรรม ภาษาไทย และภาษาจีนนั1นมีหลกัภาษาที�คลา้ยกนั จึงทาํให้ผูที้�
อพยพเขา้มาเรียนรู้ภาษาไทยไดเ้ร็วกวา่ภาษาอื�นๆ ภาษาไทยก็มีคาํภาษาจีนจาํนวนมาก ในปัจจุบนั
ชาวไทยเชื1อสายจีนจะพูดภาษาไทยผสมภาษาจีนในการติดต่อกนัเอง โดยเฉพาะชาวแตจิ้uวที�อยูใ่น
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนมาก และก็จะใช้ภาษาไทยติดต่อกบัสังคมภายนอกไดดี้ขึ1น แต่ลูกหลาน
จีนในปัจจุบนัมีน้อยมากที�ยงัพูดภาษาจีนของบรรพบุรุษได ้เนื�องจากอยู่กบัสังคมภายนอกและที�
บา้นเองก็พูดภาษาจีนกบัตนนอ้ยลง ยงัคงเหลือแต่ผูอ้าวุโสในครอบครัวเท่านั1นที�ยงัพูดภาษาจีนกบั
ลูกหลาน อยา่งไรก็ตามประเพณีและค่านิยมบางอยา่งที�ยงัคงปฏิบติัได ้ครอบครัวลูกหลานจีนก็ยงั
ยดึถือปฏิบติัอยู ่เช่น การไหวเ้จา้ในโอกาสต่างๆ ซึ� งถือเป็นการแสดงความกตญั�ูต่อบรรพบุรุษ  
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ปัจจุบนั กระแสความนิยมภาษาจีนกลาง กาํลงัมีสูง เนื�องจากเป็นภาษาที�สําคญัในการ
ติดต่อธุรกิจระหวา่งไทย-จีน และสําหรับลูกหลานจีนที�เป็นวยัรุ่นก็ไดรั้บสื�อต่างๆ จากไตห้วนั มาก 
ทั1งละคร และเพลง ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีโรงเรียนสอนภาษาจีนเปิดสอนอยูม่ากขึ1นตามเพื�อสนองความ
ตอ้งการ สิ�งที�แสดงออกถึงการถ่ายทอดทางภาษาอีกอยา่งหนึ�งคือ ในปัจจุบนัมีหนงัสือพิมพภ์าษาจีน
ในประเทศไทยอยู ่6 ฉบบั ส่วนมากผูอ่้านจะเป็นผูที้�อพยพมา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ลูกหลานคนจีน และ ผูที้�
เรียนภาษาจีนจะอ่าน และนอกจากนั1นในประเทศไทยยงัมีโรงเรียนจีนหลายแห่ง ตวัอย่างเช่น 
โรงเรียนเผยอิงซึ� งตั1งอยูใ่นยา่นเยาวราช เปิดสอนถึงชั1นประถมศึกษาปีที� 6 หรือ โรงเรียนช่องฟ้าซิน
เซิงวาณิชบาํรุงในจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดสอนถึงชั1นมธัยมศึกษาปีที� 6 และ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว 
จงัหวดัภูเกต็ เปิดสอนถึงชั1นมธัยมศึกษาปีที� 6 ซึ� งเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกของไทย 

ส่วนศาสนาและความเชื�อนั1น ชาวไทยเชื1อสายจีนรุ่นแรกที�เขา้มาในไทยนบัถือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน และลทัธิเต๋า ครั1 นในเวลาต่อมาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทไดก้ลายเป็นหนึ� งใน
ศาสนาบนความเชื�อคนชนเชื1อสายจีนในไทยจากการจากการหลอมรวมทางวฒันธรรม โดยมากชาว
ไทยเชื1อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมดั1งเดิมแบบความเชื�อของจีนและเถรวาทไทยไปดว้ยกนั งาน
เทศกาลของจีนที�สําคญัอยา่ง ตรุษจีน วนัไหวพ้ระจนัทร์ หรือวนัเชงเมง้ ก็ถูกจดัขึ1นอยา่งยิ�งใหญ่ใน
ภูเก็ตกรุงเทพมหานคร และหวัเมืองอื�น ๆ ที�มีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ตั1งอยู ่อยา่งไรก็ตามชาวไทย
เชื1อสายจีนจึงไหวบ้รรพบุรุษและเทพเจา้ตามประเพณี และเขา้วดัไทยเหมือนชาวไทยทั�วไป ส่วน
เรื�องงานศพ ชาวไทยเชื1อสายจีนยึดถือแบบจีนดั1งเดิม เช่น การทาํกงเต๊กและฝังศพนอ้ยลงเนื�องจาก
ค่าใชจ่้ายสูง และนิยมการเผาศพแบบไทยมากขึ1น ขณะเดียวกนัมีชาวจีนฮ่อบางส่วนในภาคเหนือที�
นบัถือศาสนาอิสลามตามบรรพบุรุษอยูแ่ลว้ พวกเขามีการรวมกลุ่มที�หนาแน่นกวา่ชาวจีนฮ่อที�ไม่ใช่
มุสลิม ในจงัหวดัเชียงใหม่มีมสัยิดของชาวจีนมากถึงเจ็ดแห่ง หนึ� งในมสัยิดที�สําคญัของจีนฮ่อคือ
มสัยิดบา้นฮ่อ นอกจากชาวจีนฮ่อแลว้ก็มีชาวจีนกลุ่มอื�นที�นบัถือศาสนาอิสลาม อาทิ ชาวไทยเชื1อ
สายจีนบา้นกรือเซะในจงัหวดัปัตตานี ซึ� งใชภ้าษามลายใูนการสื�อสาร 

2.4.1.   การเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมไทยจีน 
กล่าวโดยสรุปวฒันธรรมชาวจีนโพน้ทะเลในไทยนั1นจะต่างกบัชาวจีนโพน้ทะเลใน

สิงคโปร์และมาเลเซียบางส่วน ซึ� งจะหนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์และพูดภาษาจีนกลาง ชาวไทยเชื1อ
สายจีนบางส่วนกลบัไมย่ดึติดกบัวฒันธรรมดั1งเดิมของตนมากนกัและนิยมวฒันธรรมที�กลมกลืนไป
กบัคนไทย 
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 2.4.2.   ชุมชนวฒันธรรมไทย-จีน 
ชุมชนชาวไทยเชื1อสายจีนนั1นในประเทศไทยมีประชากรคนไทยเชื1อสายจีนประมาณ 8 

ลา้นคน ส่วนมากจะเป็นเชื1อสายแตจิ้uว ประมาณ ร้อยละ56 รองลงมา ไดแ้ก่ แคะ ร้อยละ16 ไหหลาํ 
ร้อยละ11กวางตุง้ ร้อยละ7 ฮกเกี1ยน ร้อยละ7 และอื�นๆ ร้อยละ12 

แตจิ้uว (Teochew ; ภาษาจีนกลาง: Cháozhōu) เป็นกลุ่มชาวจีนที�มากที�สุด ตั1งถิ�นฐานอยู่
ตามพื1นที�รอบๆแม่นํ1 าเจา้พระยาและตามภาคกลาง ไดม้าที�สยามตั1งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาแลว้ โดยมา
จาก มณฑลฝเูจี1ยน และ มณฑลกวางตุง้ ส่วนมากจะทาํการคา้ทางดา้น การเงิน ร้านขายขา้ว และ ยา 
มีบางส่วนที�ทาํงานให้กบัภาครัฐ ในสมยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี พอ่คา้จีนแตจิ้uวจาํนวนมากไดรั้บ
สิทธิพิเศษ ชาวจีนกลุ่มนี1 จึงเรียกวา่ จีนหลวง (Royal Chinese) สาเหตุเนื�องจากสมเด็จพระเจา้กรุง
ธนบุรีทรงมีเชื1อสายแตจิ้uวเช่นกนั ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์การอพยพของชาวแตจิ้uวจึงมีมากขึ1น และ
ในประเทศไทยเองกมี็คนแตจิ้uวเป็นจาํนวนมาก 

แคะ (Hakka ; ภาษาจีนกลาง: kèjiā) เป็นกลุ่มชาวจีนอพยพที�มาจาก มณฑลกวางตุง้ 
เป็นส่วนมาก จะอพยพมาตั1งแต่คริสต์ศตวรรษที� 19 และตั1งถิ�นฐานทีแถบจงัหวดัสงขลา จงัหวดั
ภูเก็ต จงัหวดัราชบุรี และ จงัหวดักาญจนบุรี ส่วนมากจะชาํนาญทางด้านหนังสัตว์ เหมือง และ
เกษตรกรรม นอกจากนี1  ชาวจีนแคะยงัเป็นเจา้ของธนาคารอีกหลายแห่งอาทิเช่นธนาคารกสิกรไทย 

ไหหลาํ (ภาษาจีนกลาง: Hǎinán) เป็นชาวจีนที�อพยพมาจากเกาะไหหลาํของจีน ชาว
ไหหลาํจะมีเป็นจาํนวนมากที� ปากนํ1 าโพ จงัหวดันครสวรรค ์และสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ชาวจีน
กลุ่มนี1จะชาํนาญทางดา้นร้านอาหาร และโรงงาน 

ฮกเกี1ยน หรือ ฝเูจี1ยน (Hokkien ; ภาษาจีนกลาง: Fújiàn) จะเชี�ยวชาญทางดา้นการคา้ขาย
ทางเรือ หรือรับราชการ และชาวจีนกลุ่มนี1 จะมีจาํนวนมากในพื1นที�ภาคใต ้เป็นประชากรส่วนใหญ่ 
จงัหวดัภูเกต็ มีจาํนวนมากใน จงัหวดัชุมพร, จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัทั�วๆไป 

ฮ่อ เป็นคาํที�คนไทยใชเ้รียกชาวจีนที�เดินทางเขา้มาในประเทศไทยผา่นทางประเทศพม่า
และประเทศลาว ชาวจีนฮ่อส่วนใหญ่จะอาศยัอยูท่างภาคเหนือทั1งในเมืองและบนดอย หนึ�งในกลุ่ม
ชนที�สําคญัคือชาวจีนหุย (ภาษาจีนกลาง: Huízú) โดยเป็นชาวจีนที�มีลกัษณะเหมือนชาวจีนฮั�นทุก
อยา่งเพียงแต่นบัถือศาสนาอิสลาม ชาวฮ่อในประเทศไทย 1 ใน 3 นบัถือศาสนาอิสลาม นอกนั1นนบั
ถือบรรพบุรุษ 

 
 
 
 



 40

2.5. ผู้สูงอายุ 
วยัสูงอายุ หรือ วยัชรา หมายถึง มนุษย์ที�มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของ

ผูสู้งอายอุาจแตกต่างกนัไปเมื�อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววทิยา ประชากรศาสตร์ การจา้ง
งาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมกัถือวา่ผูที้�อยูใ่นวยัสูงอายุคือบุคคลที�มีอายุ 60-65 ปีขึ1นไป 

สําหรับประเทศไทยกาํหนดไวว้า่ผูสู้งอายุคือบุคคลที�มีอายุตั1งแต่ 60 ปีขึ1นไป ประเทศพฒันาแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผูสู้งอายุต่อประชากรทั1งประเทศสูงกวา่ประเทศกาํลงัพฒันา สําหรับประเทศ
ไทยมีสัดส่วนของผูสู้งอายเุพิ�มมากขึ1นเป็นลาํดบั (ศิริพนัธ์ ถาวรทววีงษ,์ 2543, หนา้ 11-12) 

การเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย 
ก. การสูญเสียฟัน 
ข. ผวิหนงัเหี�ยวยน่เพิ�มขึ1น 
ค. สีผมเปลี�ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว 
ง. ความสามารถในการมองเห็นลดลง 
จ. การรับรู้ทางเสียงลดลง 
ฉ. ร่างกายเคลื�อนไหวไดน้อ้ยลง และใชเ้วลามากขึ1น 
ช. การใชค้วามจาํนอ้ยลง 
ซ. ความตอ้งการทางเพศลดลง หรือหมดไป 
ซึ� งคาํจาํกดัความต่างๆ เกี�ยวกบัผูสู้งอายุมีความแตกต่างเพิ�มเติมประกอบดว้ย ในองคก์ร

สหประชาชาติ ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูที้�มีอายตุั1งแต่ 60 ปี ขึ1นไป 
ในส่วนที�เป็นภาคภาษาไทยนั1น ผูสู้งอาย ุหมายถึง เอาอายเุป็นหลกัในการเรียก (มากกวา่

60ปี)คนชรา หมายถึง เอาลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการเรียก 
ผูอ้าวุโส หมายถึง เอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่า เก่ากว่า เป็นหลกัในการเรียก 

(ในทางศาสนา ภิกษุผูใ้หญ่ เรียก ภิกษุผูน้อ้ยวา่ อาวโุส ภิกษุผูน้อ้ยเรียกภิกษุผูใ้หญ่วา่ ภนัเต) 
ส่วนในภาคภาษาองักฤษ วทิยาการวา่ดว้ยผูสู้งอาย ุเรียกวา่ Gerontology  
วทิยาการดา้นการแพทย ์เกี�ยวกบัผูสู้งอาย ุเรียกวา่ Geritics medicine 
ในองค์กรสหประชาชาติ ตกลงใชค้าํวา่ Older Persons และยงัมีมีคาํหลายคาํ ใชเ้ป็น

สรรพนามเรียกผูสู้งอาย ุเช่น Aging Elderly Older Person Senior Citizen เป็นตน้ 
จากนั1นในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จดัประชุมสมชัชาโลกเกี�ยวกบั

ผูสู้งอาย ุณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรเลีย และไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ผูสู้งอาย ุไวด้งันี1   
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ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลทั1งเพศชายและเพศหญิงที�มีอายุตั1งแต่ 60 ปี ขึ1นไป และได้
พิจารณาประเด็นสําคญัเกี�ยวกบัผูสู้งอายุ ไว ้3 ประการ คือ ดา้นมนุษยธรรม ดา้นการพฒันา และ
ดา้นการศึกษา นอกจากนี1  องค์การอนามยัโลก ยงัได้กาํหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื�อ
ส่งเสริมสุขภาพ ผูสู้งอายุ โดยกาํหนดคาํขวญัวา่ Add life to years เพื�อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกนั
ส่งเสริมสุขภาพ ผูสู้งอาย ุซึ� งคณะกรรมการอาํนวยการวนัอนามยัโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้
มีมติใหใ้ช ้คาํขวญัเป็นภาษาไทย วา่ ใหค้วามรัก พิทกัษอ์นามยั ผูสู้งวยัอายยุนื 

ในประเทศไทยนิยามผูสู้งอายุที�สํานกังานสถิติแห่งชาติ สํานกันายกรัฐมนตรีไดมี้นิยาม
คือผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลที�มีอายตุั1งแต่ 60 ปีขึ1นไปทั1งชายและหญิง ซึ� งในการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ประชากรผูสู้งอายไุดแ้บง่ ผูสู้งอายเุป็น 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอายตุอนตน้ และผูสู้งอายตุอนปลาย  

ก. ผูสู้งอายตุอนตน้ หมายถึง บุคคลที�มีอาย ุ60-69 ปี ทั1งชายและหญิง  
ข. ผูสู้งอายตุอนปลาย หมายถึง บุคคลที�มีอาย ุ70 ปี ขึ1นไปทั1งชายและหญิง  
โดยการกาํหนดอายขุยัเฉลี�ยเมื�อแรกเกิด หมายถึงจาํนวนปีทีบุคคลหนึ�งเมื�อเกิดมาแลว้มี

โอกาสที�จะมีชีวิตอยูต่่อไปจนกระทั�งตาย ดงันั1นอายุขยัเฉลี�ยเมื�ออายุ 60 ปี หมายถึง จาํนวนปีที�
บุคคลหนึ�งเมื�ออายุครบ 60 ปี แลว้มีโอกาสที�จะมีชีวิตอยูต่่อไป จนกระทั�งตาย และอตัราส่วนการ
เป็นภาระวยัชรา หมายถึง จาํนวนประชากรวยัสูงอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึ1นไป) ต่อประชากรวยัทาํงาน (อาย ุ
15-59 ปี) แสดงอตัราส่วนต่อประชากร 100 คน  
 สถานการณ์ผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

ความเป็นมาของผู ้สู งอายุโดยเ ริ� มจากในสมัย  จอมพลป.พิบูลสงคราม เ ป็น
นายกรัฐมนตรี ได้กาํหนดนโยบาย ที�สําคัญประการหนึ� ง ในอนัที�จะส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนมีสภาพความเป็นอยูที่�ดี มีคุณภาพ และดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข จึงไดม้อบให้
กรมประชาสงเคราะห์ จดัตั1งสถานสงเคราะห์คนชราขึ1น เพื�อให้การสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ที�เดือดร้อน
มีความทุกขย์าก ประสบปัญหาและไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

ต่อมารัฐบาลในสมยั  พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของ
ผูสู้งอายุ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้วนัที� 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวนัผูสู้งอายุและไดเ้ลือก ดอก
ลาํดวน เป็นสัญลกัษณ์ของผูสู้งอาย ุโดยสาเหตุที�เลือกดอกไมนี้1  เนื�องจากตน้ลาํดวนเป็นพืชยืนตน้ที�
มีอยูม่าก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นตน้ไมที้�ให้ความร่มเยน็ ลาํตน้มีอายุยืน 
มีใบเขียวตลอดปี ใหร่้มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ�นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกบัผูท้รงวยัวุฒิ 
ที�คงคุณธรรมความดีงามไวใ้ห้เป็นแบบอย่างแก่ ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั1นทางด้าน
พฤกษศาสตร์ ตน้ไมนี้1 ยงัใชเ้ป็นยาบาํรุงหวัใจไดอี้กดว้ย ประการสําคญั สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ทรงดาํริใหจ้ดัสวนนี1 ขึ1น เพื�อใหเ้ป็นตวัอยา่งที�ดีของผูสู้งอาย ุ
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2.6. UNIVERSAL DESIGN 

Michael Bednar (2523) ไดก้ล่าววา่การเคลื�อนไหวทั�วโลกส่งเสริมการออกแบบที�เป็น
อิสระและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและได้มีการพัฒนาขึ1 นเพื�อตอบสนองความเป็นจริงทาง
ประชากรและสังคมที�กาํลงัขยาย ขึ1นอยู่กบัคนและความหลากหลายของความพิการและภาวะ
สุขภาพที�เรื1 อรังหรือไม่เคยเป็นมาก่อนสิ�งที�มีความสําคญัที�สุดอยา่งหนึ�งใน Universal Design คือ
การออกแบบผลิตภณัฑ ์สภาพแวดลอ้มและการสื�อสารที�ทาํให้สามารถใชง้านไดโ้ดยทุกคนให้มาก
ที�สุดเท่าที�เป็นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งออกแบบให้มีการปรับตวัหรือรูปแบบเฉพาะ แนวคิดที�เรียกวา่การ
ออกแบบองคร์วมทั1งหมด ตลอดจนอายุการใชง้านโดยเป็นไดดี้สําหรับคนทั�วไปเพื�อความสามารถ
ในการทาํงาน และสามารถที�จะทาํงานที�ดีกวา่สาํหรับทุกคน 
 2.6.1.   Universal Design 

Universal Design เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบของสถานที� สิ�งของ การสื�อสาร
ขอ้มูลและนโยบายที�จะสามารถใช้งานไดอ้ยา่งมากที�สุดของคน โดยในแต่ละสถานการณ์โดยไม่
ตอ้งออกแบบพิเศษหรือแยกตา่งหากโดยมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของทุกสิ�งและสนองตอบกบัทุกคน  

Universal Design เป็นการออกแบบที�เรียกวา่รวมการออกแบบ เป็นการออกแบบเพื�อ
ทั1งหมดและไม่จาํกดัอายุของผูใ้ชง้าน โดยไม่ใช่รูปแบบการออกแบบ แต่เป็นการวางแนวทางใน
การประมวลผลการออกแบบใด ๆ ที�เริ�มตน้ดว้ยความรับผิดชอบต่อประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน มี
การเคลื�อนไหวแบบควบคู่ไปกบัการออกแบบสีเขียว โดยที� Universal Design เป็นการออกแบบทั1ง
การออกแบบสีเขียวที�ใหค้วามสบายทั1งสองดา้น 

ในขั1นตอนการวิวฒันาการนั1นแตกต่างกนัคือ Green Design เป็นการออกแบบที�เน้น
ความย ั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อมในสังคมแต่ Universal Design เป็นสิ� งสําคญัที�จะทาํให้ทราบว่า
สมมติฐานขอ้ตกลงต่างๆ และความหมายโดยทั�วไปไดรั้บการพิจารณา วิ ว ั ฒ น า ก า ร ท า ง 
Universal Design เริ�มขึ1นในปี คศ. 1950 ที�มีความสนใจใหม่ในการออกแบบสําหรับผูพ้ิการ ใน
ยุโรป ญี� ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการออกแบบและการพัฒนาเพื�อลดอุปสรรคใน
สภาพแวดลอ้มที�สร้างขึ1นสําหรับผูที้�มีความพิการทางร่างกาย โดยปี คศ. 1970 ที�บางส่วนของยุโรป
และสหรัฐอเมริกามีจุดเริ�มตน้ เพื�อให้ความสําคญักบัการแกปั้ญหาพิเศษที�เหมาะกบับุคคลตลอดจน
ความคิดในการฟื1 นฟูและบูรณาการเพิ�มมากขึ1น ได้มีคาํศพัท์เฉพาะถึงการออกแบบทางเลือกที�
สามารถเขา้ถึง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความพิการ และสิทธิไดมี้การเคลื�อนไหวในช่วงกลางยุค 
คศ.ที�  70 ที�ได้เกิดขึ1 นตามวิสัยทัศน์ของสิทธิมนุษยชน ใน คศ. 1964 มีการร่างสิทธิเป็น
พระราชบญัญติัสําหรับชนกลุ่มนอ้ยทางเชื1อชาติเพื�อตวัเองเสนอ สําหรับความเสมอภาคในโอกาส 
และต่อตา้นการปกครองแบบไมมี่ประชาธิปไตย 
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เป็นครั1 งแรกที�การออกแบบไดรั้บการยอมรับเป็นเงื�อนไขเพื�อให้บรรลุสิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานทางกฎหมายที�ใชก้ารออกแบบที�สามารถเขา้ถึ  เริ�มตน้กบัมาตรา 504 ของพระราชบญัญติั
ฟื1 นฟูสมรรถภาพของปี คศ. 1973 สหรัฐอเมริกาเริ�มมีการรับผิดชอบในการออกแบบที�สามารถ
เขา้ถึงไปยงัหน่วยงานที�ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยนาํชุมชนพิการที�ก่อตั1งขึ1นและขยายตวัมากที�สุดตามกฎหมาย ชาวอเมริกนัที�พิการในปี คศ. 
1990 มีมากเกินความตอ้งการ มาตรา 504 ของพระราชบญัญติัฟื1 นฟูสมรรถภาพ และโดยส่วนใหญ่
ของรายละเอียดต่างๆ พระราชบญัญติั คศ. 1964 มีขอ้กาํหนดเพิ�มเติมสาํหรับการออกแบบที�สามารถ 
ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของบุคคล จะรวมหน่วยงานทั1งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คาํนึงว่า
ไดรั้บเงินสนบัสนุนของรัฐบาลหรือไม่ และพระราชบญัญติัระเบียบยงัครอบคลุมไปถึง หน่วยงาน
ของรัฐรวมทั1งรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและส่วนอื�น ๆ  

 

 
 

 
 

 
รูปที� 16 ขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐานของพื1นที�สาธารณะ 
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
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รูปที� 17 ขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐานของพื1นที�สาธารณะ 
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
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รูปที� 18 ขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐานของพื1นที�สาธารณะ 
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
 

มีการตั1 งหน่วยงานที�ชื�อว่า ADA โดยเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาคเอกชน และการใชส้ถานที� ระยะเวลาของที�พกัสาธารณะ ที�พกัอาศยัของประชาชน เป็นองคก์ร
เอกชนที�เป็นเจา้ของสัญญาเช่า ดาํเนินการหรือสัญญาเช่าสถานที�ห้องพกัสาธารณะ ที�พกัสถานที�
ของรัฐรวมถึงหน่วยงานที�หลากหลายเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงละคร แพทยส์ํานกังาน ร้านขาย
ยา ร้านคา้ปลีกพิพิธภณัฑห์อ้งสมุด สวนสาธารณะ โรงเรียนเอกชนเป็นตน้ 
 2.6.2. ขอ้กาํหนดทางการจดัสิ� งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และคนทุกวยั 
(Design Considerations) 

ไตรรัตน์ จารุทศัน์ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบชุมชนเมืองควรมีความเป็นมิตร
กบัผูใ้ช้งาน สามารถอาํนวยความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงตอ้งส่งเสริมสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยัของคนในชุมชน ไดมี้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ที�พบใน
ชุมชน ที�คนทุกกลุ่มจาํเป็นตอ้งสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
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องค์ประกอบดังกล่าวได้แก่ สิ� งที� เป็นอุปสรรคต่อผู ้พิการ (Obstructions) ป้ายและ
สัญลกัษณ์  (Sign and Symbol) องคป์ระกอบถนน (Street Furniture) ทางสัญจร ทางเทา้ (Pathways) 
ทางลาดขอบถนน และทางลาดตดัขอบคนัหิน (Curb Ramps) ทางขา้มถนน (Pedestrain Crossing) 
ที�จอดรถ (Parking) ทางลาดภายนอกอาคาร (Ramp) ภูมิทศัน์ถนน (Street Scape) สิ�งที�เป็นอุปสรรค
ต่อผูพ้ิการซึ� งตั1งหรือวางอยูน่อกเขตทางสัญจรของผูพ้ิการ ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งมีสิ�งที�เป็นอุปสรรค
ต่อผูพ้ิการในเขตทางสัญจร สิ�งเหล่านั1นตอ้งสามารถสังเกตตรวจจบัหรือมองเห็นไดง่้าย และควรจดั
วางเรียงในแนวเดียวกนัตามยาวบนทางสัญจร 

สํานกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2552) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ 
สิ�งที�เป็นอุปสรรคต่อผูพ้ิการบนพื1นผวิทางสัญจรสิ�งที�เป็นอุปสรรคต่อผูพ้ิการ ที�จาํเป็นตอ้งอยูใ่นเขต
ทางสัญจร  

การจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และคนทุกวยั การที�สถานที�ใดที�มีการ
เอื1อต่อคนพิการ อาคาร สถานที� การสร้างให้มีเกิดความร่วมมือของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและอาคาร
สถานที�ต่างๆ ไดเ้ห็นถึงความสําคญัในการปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการใชส้อยอาคารของคน
พิการ เป็นสถานที�ที� เป็นมิตรกับคนพิการ (Disability Friendly Environment) เพื�อสร้าง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้หมาะสมสําหรับคนพิการ ให้คนพิการเหล่านี1 เขา้ถึงอาคารสถานที�ที�
จาํเป็น เพื�อใหค้นพิการสามารถลดการพึ�งพาและมีอิสระในการใชชี้วติ ดาํรงตนไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.6.2.1.   ความเขา้ใจพื1นฐานเรื�องคนพิการ และผูสู้งอาย ุ
ก.   คนพิการ ในประเทศไทย พระราชบญัญติัการฟื1 นฟูสมรรถภาพคน 
พิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4 กาํหนดความหมายวา่คนพิการ หมายถึง คนที�มีความผิดปกติ 

หรือบกพร่องทางกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทหรือหลักเกณฑ์ที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อกกฎกระทรวงฉบบัที� 2 (พ.ศ.2537) กาํหนดประเภทและ
หลกัเกณฑส์าํหรับการจดัประเภทคนพิการ ไว ้5 ประเภท ดงัต่อไปนี1  คนพิการทางการมองเห็น คน
พิการทางการไดย้ิน หรือการฟัง หรือการสื�อความหมาย คนพิการทางกายหรือการเคลื�อนไหว คน
พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ 

ข.   ผูสู้งอาย ุหมายถึงบุคคลซึ�งมีอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ1นไป เมื�อเขา้สู่ 
วยัสูงอายุ ผู ้สูงอายุจะมีการเปลี�ยนแปลง 4 ด้านที�สําคัญซึ� งมีผลต่อการออกแบบ

สภาพแวดล้อม การศึกษาลักษณะการเปลี�ยนแปลงและปัญหาที�สําคญัของผูสู้งอายุนั1นจะเป็น
ประโยชน์ต่อความเขา้ใจผูสู้งอายอุยา่งถ่องแทล้กัษณะการเปลี�ยนแปลงและปัญหาที�สําคญัที�มีผลต่อ
การออกแบบสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายทุั1ง 4 ประการคือ 
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การเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย การเปลี�ยนแปลงทางจิตใจ การเปลี�ยนแปลงทางสังคม 
และการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, 2534) 
 สาํนกังานส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั�นคงของมนุษย ์และหน่วยปฏิบติัการวิจยัสภาพแวดล้อมที�เหมาะสมกบัผูสู้งอายุและคน
พิการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดก้ล่าวโดยสรุปคือ 
 2.6.2.2. ที�จอดรถ การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย จดัให้มีที�
จอดรถสาํหรับคนพิการใกลท้างเขา้, ออกอาคาร มีลกัษณะไม่ขนานกบัทางสัญจร มีที�วา่งกา้นขา้งรถ
ไมน่อ้ยกวา่ 100-140 เซนติเมตร ช่องจอดรถ มีขนาด 240 x 600 เซนติเมตร ช่องจอดรถ ไม่ขนานกบั
ทางเดินรถ หรือขนานกบัทางเดินแต่มีที�วา่งเพียงพอกบัการขึ1นลงของคนพิการ มีสัญลกัษณ์รูปคน
พิการที�พื1น ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร มีป้ายสัญลกัษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกวา่ 30 x 30 
เซนติเมตร ติดสูงจากพื1น 200 เซนติเมตร มีพื1นผิวเรียบ ระดับเสมอกัน ให้มีที�จอดรถตาม
กฎกระทรวงกาํหนด คือ 
 สัดส่วน  
  10-50 คนั  ใหมี้ที�จอดรถคนพิการ 1 คนั 

 50 -100 คนั  ใหมี้ที�จอดรถคนพิการ 1 คนั 
  ทุกๆ 100 คนัขึ1นไป ใหมี้ที�จอดรถคนพิการ 1 คนั 
 ถา้มีทางเทา้บริเวณที�จอดรถ ตอ้งมรทางลาดขึ1น และทางลาดมีความกวา้งอยา่งนอ้ย 90 
เซนติเมตร โดยไม่รวมทางลาดดา้นขา้ง ความชนัของทางลาดตอ้งไม่น้อยกวา่ 1 : 12 (5 องศา) มี
เจา้หน้าที�ดูแลที�จอดรถคนพิการ และบริการไม่ให้ผูอื้�นเขา้มาจอด มีแสงสวา่งเป็นพิเศษมองเห็น
ชดัเจน 
 2.6.2.3. ทางลาด การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย จดัให้มีทาง
ลาดเขา้สู่อาคารโดยมีขนาดความกวา้งเท่ากบัประตูและตอ้งกวา้งมากกวา่ 90 เซนติเมตร วสัดุพื1นผิว
และความชนัที�เหมาะสม และปลอดภยัพื1นผิวของจุดต่อเนื�องระกวา่งพื1นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่
สะดุด ระดบัพื1นห่างกนัเกิน 2 เซนติเมตร ตอ้งมีการปาดมุม พื1นที�ส่วนต่างระดบักนัไม่เกิน 45 องศา
มีราวจบัทาํดว้ยวสัดุเรียบ มั�นคง ไม่ลื�น ติดตั1งบริเวณทางลาด พื1นผิววสัดุไม่ลื�น และไม่มีร่องและ
ตะแกรงระบายนํ1า ไมมี่การเซาะร่องที�พื1น ความชนัไม่เกิน 1 : 12 คือความสูงต่อความยาว (5 องศา)
ทางลาดมีความยาวโดยประมาณไมเ่กิน 600 เซนติเมตร ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร
ปลายทางลาด ตอ้งทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเริ�มตน้และจุดสิ1นสุดทางลาดจอ้งมีสภาพดี
เชื�อมต่อกบัพื1นเดิมระยะทางยาว 150 เซนติเมตร ทางลาดชั�วคราวที�ทาํจากเหล็ก ความยาวไม่ควร
เกิน 180 เซนติเมตร กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร ที�มีความมั�นคงปลอดภยั 
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 ถา้ทางลาดยาวตั1งแต่ 250 เซนติเมตรขึ1นไป ตอ้งมีราวจบัทั1ง 2 ขา้ง ทางลาดมีความยาว
ทุกช่วงรวมกนัตั1งแต่ 600 เซนติเมตร ขึ1นไป ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร ในกรณีที�
ทางลาดยาวเกิน 600 เซนติเมตร ทางลาดที�มีการเปลี�ยนทิศทาง 90 องศา และเปลี�ยนทิศทาง 180 
องศา นอกจากนั1นตอ้งจดัใหมี้ชานพกักวา้งไมน่อ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร ทางลาดที�ไมมี่ผนงักั1น ตอ้งมี
ราวหรือยกขอบ ไมน่อ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร ขอบทางลาดไมมี่ร่องและตะแกรงระบายนํ1า 

2.6.2.4. บริการพิเศษ การเป็นสถานที�ที� เป็นมิตรกบัคนพิการต้องประกอบด้วยมี
เคาน์เตอร์ติดต่อที�คนพิการสามารถเขา้ถึงได ้เคาน์เตอร์ติดต่ออยูใ่นตาํแหน่งที�สามารถสังเกตุไดง่้าย 
ความสูง เมื�อรวมส่วนบนเคาน์เตอร์แลว้ควรสูง 75 เซนติเมตร มีพื1นที�วา่งใตเ้คาน์เตอร์ให้ผูใ้ชเ้กา้อี1
เขน็คนพิการสามารถเขา้ประชิดไดโ้ดยไม่มีสิ�งกีดขวาง โดยส่วนล่างใตเ้คาน์เตอร์ควรมีความสูงมาก
วา่ 60 เซนติเมตร ส่วนบนเคาน์เตอร์ที�ยื�นออกมาควรมีความยาวอยา่งน้อย 40 เซนติเมตร มีคู่มือ 
เอกสาร ขอ้มูลข่าวสาร ที�เป็นอกัษรเบลล์หรือสื�อเสียงเผยแพร่แก่คนพิการ มีล่ามภาษามืออยุป่ระจาํ
เคาน์เตอร์ มีป้ายอกัษรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออกัษรวิ�ง 

2.6.2.5. หอ้งส้วม การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย หอ้ง 
ส้วมอยู่ในตาํแหน่งที�สามารถเขา้ถึงได้สะดวก มีห้องส้วมคนพิการที�จดัให้คนพิการ

สามารถใชไ้ดแ้ละอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน อยูร่ะหวา่งกลางเพิ�มจากห้องส้วม สําหรับบุคคลทั�วไป 
หากมีห้องส้วมสําหรับคนทั�วไปมากกว่า 1 จุด ทุกจุดที�มีห้องส้วมสําหรับคนทั�วไป มีห้องส้วม
สําหรับคนพิการอยา่งน้อย 1 ห้อง ห้องส้วมคนพิการควรมีประตูใกลท้างเขา้ออก ถา้เป็นไปไดค้วร
แยกชายหญิงอยา่งละหอ้ง วสัดุปูพื1นผวิไมเ่รียบ พื1นที�วา่งภายในมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 150 
เซนติเมตร ไมมี่นํ1าขงับนพื1น โดยพื1นหอ้งนํ1าตอ้งมีความลาดเอียงเพียงพอไปยงัช่องระบายนํ1 าทิ1ง พื1น
หอ้งส้วมมีระดบัเสมอพื1นภายนอก ถา้เป็นพื1นต่างระดบัตอ้งมีลกัษณะเป็นทางลาด  

นอกจากลกัษณะเป็นทางลาดแลว้ ประตูที�เหมาะสมที�สุด คือ ประตูบานเลื�อน หากเป็น
บานเปิด ควรจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะเปิดออกสู่ทางดา้นนอก ทั1งนี1 ในขณะที�ประตูห้องนํ1 าเปิดออกเต็มที�
ตอ้งเปิดคา้งไม่น้อยกวา่ 90 องศา และไม่ควรติดตั1งตวัปิดประตูอตัโนมติั หรือโช้คอพัประตู ช่อง
ประตูควรมีความกวา้งอยา่งน้อย 90 เซนติเมตร พร้อมมือจบัแบบกา้นโยกที�ใชง้านสะดวกกรณีที�มี
ธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตอ้งสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร และให้ขอบทั1งสองดา้นมีความลาด
เอียง 1:2 เพื�อให้เกา้อี1 เข็นคนพิการ (Wheelchair) หรือคนพิการที�ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินสามารถขา้มได้
สะดวก ควรจะมีมือจบัประตูทั1งภายในและภายนอกหอ้ง เพื�อใหก้ารเปิดปิดประตูสะดวก ประตูควร
ล็อคหรือใส่กลอนไดจ้ากภายใน แต่ก็สามารถปลดไดจ้ากภายนอกในกรณีที�มีเหตุฉุกเฉิน ติดตั1งสูง
จากพื1นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร และอยู่ถัดจากบานพบัประตู 13 
เซนติเมตร ไมค่วรมีสิ�งของกีดขวางอยูใ่นบริเวณ 75 เซนติเมตร จากระยะที�ประตูเปิด 
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ประตูหอ้งนํ1าเปิดใชไ้ดโ้ดยไม่มีการปิดล็อค ส่วนอุปกรณ์เปิดปิดประตูเป็นชนิดกา้นบิด
หรือแกนผลกั อยูสู่งจากพื1นไมน่อ้ยกวา่ 100 เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 120 เซนติเมตร มีมือจบัที�มีขนาด
เทา่กบัราวจบัมาตรฐาน ในแนวดิ�งทั1งดา้นในและดา้นนอกของประตู ซึ� งมีปลายบนสุดสูงจากพื1นไม่
นอ้ยกวา่ 100 เซนติเมตร และปลายดา้นล่างไปเกิน 80 เซนติเมตร 

ในกรณีที�เป็นประตูบานเปิดออก ให้มีราวจบัตามแนวนอนด้านในประตูมีความยาว
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และในกรณีที�เป็นประตูบานเปิดเขา้ให้มีราวจบัตามแนวนอนดา้นนอก
ประตู มีความยาวอยา่งนอ้ย 14 เซนติเมตร ติดอยูใ่นตาํแหน่งใกลก้บักลอนประตู ราวจบัดงักล่าวให้
สูงจากพื1นไมน่อ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 90 เซนติเมตร ยาวไปตามความกวา้งของประตู ควร
มีพื1นที�หนา้อ่างลา้งมืออยา่งนอ้ย 90 x 120 เซนติเมตร เพื�อการเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีสิ�งกีดขวาง มีความ
สูงจากพื1นถึงขอบบนขอบล่าง ไมน่อ้ยกวา่ 75 เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 80 เซนติเมตรระยะห่างจากเส้น
ผา่นศูนยก์ลางของอ่างลา้งมือกบักาํแพงดา้นขา้งควรจะไมน่อ้ยกวา่ 45 เซนติเมตร ตาํแหน่งที�ตั1งของ
อ่างล้างมือ อาจจะติดตั1 งของอ่างล้างมือให้ห่างออกมาจากกาํแพงได้ ในระยะระหว่าง 15-20 
เซนติเมตร ใตอ่้างควรเป็นที�วา่ง (Knee clearance) สูงอยา่งนอ้ย 55 เซนติเมตร สําหรับผูที้�ใช้เกา้อี1
เข็นคนพิการ (Wheelchair) เนื1อที�ใตอ่้างสําหรับผูใ้ช้เกา้อี1 เข็นคนพิการ และอุปกรณ์ส่วนเกินใดๆ 
เช่น ท่อนํ1 า ควรมีการห่อหุ้มเพื�อป้องกนัการจบัแตะ และไม่ควรมีชั1นวางของอยูเ่หนืออ่างลา้งมือ มี
ราวจบัในแนวนอนแบบพบัเกบ็ไดใ้นแนวดิ�งทั1งสองขา้งของอ่าง มีกระจกแผน่ยาว สามารถมองเห็น
เต็มตวั มีกระจกบริเวณอ่างลา้งมือ โดยขอบล่างของกระจกสูงไม่เกิด 100 เซนติเมตร ก๊อกนํ1 าเป็น
ชนิดกา้นโยก หรือกา้นกด หรือกา้นหมุน หรือระบบอตัโนมติั ช่องวา่งระหวา่งก๊อกนํ1 ากบัผนงั หรือ
กาํแพงไม่ควรจะนอ้ยกวา่ 3.5 เซนติเมตร ช่องวา่งระหวา่งก๊อกนํ1 าสองก๊อกนํ1 าสองก๊อกไม่ควรจะ
นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร กอ๊กนํ1าดา้นซา้ยควรจะเป็นก๊อกนํ1าร้อน 
 โถส้วมชนิดนั�งราบ สูงจากพื1น 45-50 เซนติเมตร และมีผนกัพิงที�มั�นคง ราวจบับริเวณ
ชกัโครก ยื�นลํ1 าออกมาจากดา้นหนา้โถส้วมไม่นอ้ยกวา่ 25-30 เซนติเมตร ราวจบับริเวณชกัโครก
แนวนอน สูงจากพื1น 65-70 เซนติเมตร และแนวดิ�งมีความยาวไม่น้อยกวา่ 60 เซนติเมตร ระยะ
กึ� งกลางของโถส้วมห่างจากผนงั 45-50 เซนติเมตรที�ปล่อยนํ1 าโถส้วมเป็นแบบชนิดคนัโยก หรือ 
ชนิดอื�นที�คนพิการใช้งานไดส้ะดวก ราวจบัแบบพบัเก็บได ้ในกรณีที�ดา้นขา้งของโถส้วมทั1งสอง
ดา้นอยูห่่างจากผนงัเกิน 50 เซนติเมตร ตอ้งมีราวจบัที�มีลกัษณะติดผนงัแบบพบัเก็บไดใ้นแนวราบ
หรือแนวดิ�ง เมื�อกางออกใหมี้ระบบล็อคที�คนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถปลดล็อคได้
ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 55 เซนติเมตร มีสายชาํระหรือระบบฉีดนํ1 าชาํระอตัโนมติั ใชง้านไดแ้ละสะดวก ใน
กรณีที�เป็นหอ้งส้วมสาํหรับผูช้าย ไมแ่ยกหอ้งสาํหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ/ผูสู้งอาย ุ
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 จดัให้มีโถปัสสาวะชายที�มีระดบัเสมอพื1นอยา่งนอ้ย 1 ที� เพื�อให้ผูใ้ชทุ้กวยัสามารถใช้
งานไดอ้ยา่งสะดวกยิ�งขึ1นโถปัสสาวะชายมีราวจบัดา้นขา้งสูงไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
100 เซนติเมตร ยื�นออกมาจากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 55 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร โถปัสสาวะ
ชายมีราวจบัในแนวนอนอยู่ดา้นบน ยาวไม่น้อยกวา่ 50-60 เซนติเมตร ติดตั1งสูงจากพื1น 120-130 
เซนติเมตร พื1นที�หนา้โถปัสสาวะควรมีที�วา่งอยา่งนอ้ย 90 x 120 เซนติเมตร 
 ดงันั1นเพื�อการเขา้ถึงดา้นขา้งทั1งสองดา้นของโถปัสสาวะควรเป็นที�โล่ง คนักดชกัโครก 
ควรติกตั1งอยูที่� 10 เซนติเมตร เหนือพื1นราบหรืออาจใช้ระบบอตัโนมติั ติดตั1งระบบสัญญาณแสง
และเสียงที�แจง้เหตุจากภายนอกสู่ภายใน ติดตั1งระบบสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือจาก
ภายในสู่ภายนอก โดยตอ้งใชง้านไดส้ะดวก สูงจากพื1น 90 เซนติเมตร อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ที�ใส่
สบู ่ผา้เช็ดตวั ควรติดตั1งหรือวางอยูร่ะดบัความสูงไม่ตํ�ากวา่ 120 เซนติเมตร จากพื1น อุปกรณ์อาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เครื�องเป่ามือ ควรจดัให้อยูใ่นระยะที�สามารถเอื1อมถึงจากตวัห้องนํ1 า ตะขอ
แขวนเสื1อควรอยูใ่นระยะเอื1อมมือ สูง 145 x 150 เซนติเมตร ชั1นวางของควรอยูใ่นระยะที�มือเอื1อมถึง 
ถงัขยะควรจดัเตรียมไวเ้พื�อใหส้ามารถใชส้อยและเปิดปิดฝาถงัขยะไดอ้ยา่งสะดวก 
 2.6.2.6. ทางเดินเชื�อม การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ยพื1นผิวทาํ
จากวสัดุไม่ลื�น ไม่มีสิ�งกีดขวาง มีความกวา้ง ไม่นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร ตอ้งมีผนงัหรือราวกนัตก
ทั1ง 2 ด้าน หากมีร่องระบายนํ1 าด้านขา้งทางเดิน ตอ้งลึกไม่เกิน 2 เซนติเมตร กวา้งไม่เกิน 5 
เซนติเมตร และให้ขอบทั1งสองดา้นของร่องระบายนํ1 าดา้นขา้งทางเดิน มีความลาดเอียง 1:2 อยูใ่น
ระดบัเดียวกบัพื1นที�ภายนอก ถ้าเป็นทางลาด มีความชันไม่เกิน 1:2 หากมีฝาท่อระบายนํ1 า ตอ้งมี
ขนาดรูช่องตะแกรงห่างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร หรือมีแผน่โลหะปิดอยา่งมั�นคง รูช่องตะแกรงไม่
ขนานแนวทางเดิน ป้ายและสิ�งกีดขวางที�อยู่เหนือทางเดินตอ้งสูงกว่าพื1นทางเดินอย่างน้อย 200 
เซนติเมตร 
 บริเวณทางแยกตอ้งมีพื1นผวิต่างสัมผสั กรณีที�มีสิ�งกีดขวางที�จาํเป็นบนทางเดิน มีการจดั
ให้อยูใ่นแนวเดียวกนั โดยไม่กีดขวางทางเดินและจดัให้มีพื1นผิวต่างสัมผสั หรือมีการกั1นเพื�อให้
ทราบก่อนถึงสิ�งกีดขวางการกั1นเพื�อให้ทราบก่อนถึงสิ�งกีดขวาง อยูห่่างจากสิ�งกีดขวางไม่น้อยกวา่ 
30 เซนติเมตร 
 2.6.2.7. ราวจบั การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย มีราวกจบัทาํ
ดว้ยวสัดุเรียบ มั�นคง ไม่ลื�น สภาพดีพร้อมใช้งานติดตั1งบริเวณที�เป็นอนัตราย เช่น บนัได ทางลาด 
และห้องนํ1 า ราวจบัมีความยาวต่อเนื�อง มีลกัษณะกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-4 เซนติเมตร ติดตั1งห่าง
จากผนงั 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยดึ 12 เซนติเมตร ผนงัที�ติดตั1งราวจบัควรตอ้งเรียบ ไม่มีคม ให้ใชสี้
ที�เด่นสาํหรับราวจบัเพื�อใหค้นพิการทางการมอบเห็นไดรั้บรู้อยา่งชดัเจน 



 51

 ราวจบัสูงจากพื1น 80-90 เซนติเมตร ปลายราวจบั ยื�นจากจุดสิ1นสุด 30 เซนติเมตร ขนาน
กบัพื1น จุดเริ�มตน้และสิ1นสุดปลายราวจบัตอ้งเป็นปลายมน 

2.6.2.8. ลิฟต ์ลกัษณะลิฟตส์าํหรับการเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้ง 
ประกอบดว้ย ประตูกวา้งสุทธิไม่น้อยกวา่ 90 เซนติเมตร มีเซ็นเซอร์ดว้ยแสง ป้องกนั

ประตูหนีบ มีสัญญาณเสียง มีระบบลงจอดชั1นพื1นและเปิดประตูอตัโนมติั มีผิวต่างสัมผสัหนา้ประตู
ลิฟต ์ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร ห่างจากประตู 30 เซนติเมตร ปุ่มกดทั1งภายในและภายนอกลิฟตสู์ง 
90x120 เซนติเมตร ห่างจากมุมไมน่อ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร 

โดยที�ปุ่มกดมีอกัษรเบรลล์กาํกบัไวต้รงกลางปุ่ม ปุ่มกดควรจะมีสีและสะทอ้นแสงเห็น
ไดช้ดั แตกต่างจากสิ�งรอบๆ เพื�อง่ายต่อการใช ้หรืออาจเป็นปุ่มเรืองแสง มีทั1งสัญญาณเสียงและภาพ
ในการเตือนผูใ้ช้ในตวัลิฟต ์ในกรณีที�ลิฟต์ถึงชั1นที�ตอ้งการ มีโทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์
ซึ� งสามารถติดต่อ ภายนอกสูง 90-120 เซนติเมตร ห้องลิฟตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 110-140 เซนติเมตร มี
ราวจบั 3 ดา้น 

2.6.2.9. บนัได การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย บนัได 
ควรมีความกวา้งอยา่งนอ้ย 150 มีราวจบั 3 ดา้น ลูกตั1งมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

และไม่เปิดเป็นช่องโล่ง ลูกนอนมีความกวา้งไม่น้อยกวา่ 30 เซนติเมตร ตอ้งใช้วสัดุที�ไม่ลื�น จมูก
บนัได ไม่ควรมีขอบที�แหลมคม และไม่ลื�น มีระยะเหลื�อมกนัได้ไม่เกิน 2เซนติเมตร มีพื1นผิวต่าง
สัมผสั ก่อนทางขึ1น, ชานพกั และขั1นสุดทา้ย มีราวจบั 2 ระดบั สูงไมเ่กิน 90 เซนติเมตร 

2.6.2.10. สัญลกัษณ์ การเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการตอ้งประกอบดว้ย 
ติดตั1งป้าย-ลญัลกัษณ์ รูปคนพิการ แบบมาตรฐาน แสดงทางไปสิ�งอาํนวยการสะดวก

ต่างๆ ป้าย-สัญลกัษณ์ทั1งหมดพื1นขาว+ตวัหนงัสือสีนํ1 าเงิน หรือสลบักนั ติดตั1งในตาํแหน่งที�เห็น
ชดัเจน มีแสงสวา่งเป็นพิเศษทั1งกลางวนั กลางคืน 

2.6.2.11. ห้องนํ1 า ห้องอาบนํ1 าสําหรับการเป็นสถานที�ที�เป็นมิตรกบัคนพิการต้อง
ประกอบดว้ย ประตูกวา้งสุทธิอยา่งนอ้ย 90 เซนติเมตร พร้อมมือจบัแบบกา้นโยกที�ใชง้านสะดวก มี
ราวจบัทาํดว้ยวสัดุเรียบ มั�นคง ไมลื่�นทั1ง 2 ขา้ง พื1นที�วา่งภายในหอ้งนํ1าเพื�อให้เกา้อี1คนพิการสามารถ
หมุนตวักลบัได ้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร มีที�นั�งอาบนํ1 า มีราวจบัภายในห้อง 
สิ�งของ เครื�องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที�อานนํ1 า ให้อยูสู่งจากพื1นไม่น้อยกว่า 30-120 เซนติเมตร มี
พื1นที�วา่งขนาดความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 110x120 เซนติเมตร บริเวณที�ลา้งตวัไม่ควรมีขอบทางสัญจร
กั1น (curb) เพราะจะเป็นเครื�องกีดขวางผูใ้ชเ้กา้อี1คนพิการ (Wheel chair) หรือในกรณีที�มีไม่ควรสูง
เกิน 1 เซนติเมตร ชุดฝักบวัควรเป็นแบบที�ปรับระดบัและถอดได ้ ติดตั1งไวที้�ความสูงจากพื1นไม่เกิน 
120 เซนติเมตร ช่องระบายนํ1าที�พื1น ควรอยูต่รงมุมของหอ้งอาบนํ1า 
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มีที�นั�งสําหรับอายนํ1 าที�มั�นคงแข็งแรงและมีความสูงจากพื1นไม่น้อยกว่า  45-50 
เซนติเมตร ที�นั�งควรจะเป็นแบบดึงลงหรือแบบโยกยา้ยได ้ควรจะติดตั1งราวจบัไวที้�กาํแพงดา้นหลงั 
และดา้นขา้งของที�นั�งมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตรราวจบัยาวไม่
นอ้ยกวา่ 65 -70 เซนติเมตร และมีราวจบัในแนวดิ�งต่อจากปลายของราวจบัในแนวนอน และมีความ
ยาวจากปลายของราวจบัในแนวนอนขึ1นไปไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร ขนาดของอ่างอาบนํ1 าควรมี
ขนาด 160x70 เซนติเมตร ความสูงของอ่างอาบนํ1าควรอยูร่ะหวา่ง40-50 เซนติเมตรจากพื1น มีราวจบั
ในแนวดิ�งอยูห่่างจากผนงัดา้นหวัอ่างอาบนํ1 า  60 เซนติเมตร ราวจบัในแนวดิ�งโดยปลายดา้นล่างอยู่
สูงจากพื1น 65 -70 เซนติเมตร มีความยาวอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร (สํานกังานส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ, 2552) 

 

 
รูปที� 19 รูปภาพแสดงขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐาน ของบุคคลทั�วไป 
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design  and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
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รูปที� 20 รูปภาพแสดงขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐาน ของคนพิการ 
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design  and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
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รูปที� 21 ขนาด สัดส่วน ระยะมาตรฐานของผูสู้งอาย ุ
ที�มา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior 
Design  and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001). 
 

2.7. สํานักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 
สาํนกัพฒันาสังคม เป็นหน่วยงานสังกดักรุงเทพมหานครโดยมีวิสัยทศัน์ คือเป็นองคก์ร

ที�มีความเป็นเลิศทางดา้นการให้บริการทางสังคม เป็นที�พึ�งพาของคนทุกวยั โดยตระหนกัถึงความ
เสมอภาคและเคารพในศกัดิC ศรีความเป็นมนุษย ์ทั1งนี1  ดว้ยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ใหป้ระชาชนทุกระดบัมีความเขม็แขง็ทุกดา้นอยา่งย ั�งยนื 

พนัธกิจหลกัของสาํนกัพฒันาสังคม ประกอบไปดว้ย 
ก. พฒันาสู่ความเป็นเลิศทางดา้นการให้บริการสังคมโดยตระหนกัถึงความเสมอภาค

และเคารพในศกัดิC ศรีของความเป็นมนุษย ์
ข. ส่งเสริมการทาํงานดา้นการพฒันาสังคมดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ค. สร้างอาชีพใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูอ่ยา่งย ั�งยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นอกจากพนัธกิจที�กล่าวมาขา้งตน้แลว้ ทางสํานกัพฒันาสังคม มีอาํนาจหน้าที�หลกัคือ 
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต และความมั�นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในการดาํรงชีวติ ส่งเสริมคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิบุคคล 



 55

 พฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม ส่งเสริมและ
พฒันาสถาบนัครอบครัว ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจยัปัญหาและแนวทางการดาํเนินงานดา้นการ
พฒันาสังคม รวมทั1งไดรั้บมอบหมายให้ดูกิจการผูสู้งอายุที�มีภูมิลาํเนาในกรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์
สวสัดิการผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครที�ใช้ศูนยเ์ยาวชนไทย-ญี�ปุ่นเป็นที�ตั1งสํานกังาน และผา่น
หน่วยงานประจาํแต่ละสาํนกังานเขต คือ ฝ่ายพฒันาชุมชน ศูนยป์ระสานงานประชาคมเมือง 
 2.7.1.   การจดัศูนยอ์เนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอาย ุ

เริ�มจากกรมประชาสงเคราะห์จึงไดจ้ดัตั1งสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค เป็นแห่ง
แรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี1  

ก. เพื�อใหก้ารสงเคราะห์คนชราที�ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือประสบปัญหา
ความทุกขย์าก ไมมี่ที�อยูอ่าศยั หรือไมส่ามารถอยูก่บัครอบครัวได ้

ข. เพื�อให้บริการแก่คนชราที�อยู่กบัครอบครัวของตนแต่มีความตอ้งการ บริการ
สงเคราะห์คนชราบางอยา่ง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบาํบดั นนัทนาการ 

ค. เพื�อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผูมี้รายได้น้อย หรือยากจน ที�ไม่สามารถจะ
อุปการะเลี1ยงดูคนชราไวใ้นครอบครัวได ้

ง. เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคมอนัเกี�ยวกบัคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทาํความ
เดือดร้อนรําคาญแก่สังคม และใหส้ามารถอยูใ่นสังคม ไดอ้ยา่งผาสุกตามสมควรแก่อตัภาพ 

จ. เพื�อเป็นการตอบแทนคุณความดีที�คนชราไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ 
ฉ. เพื�อผูสู้งอายุจะไดค้ลายวิตกกงัวล เมื�อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไป

ไดแ้ลว้ ทางรัฐบาลมีหนา้ที�ที�จะเป็นผูอุ้ปการะคุณเลี1ยงดู ต่อไปกรมประชาสงเคราะห์ไดด้าํเนินการ 
ใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอายตุามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ตลอดมา  

2.7.2.   ศูนยส์วสัดิการผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครใชศู้นยเ์ยาวชนไทย-ญี�ปุ่น เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลผูสู้งอายุประสานงาน

ระบบส่งต่อกบัหน่วยงานอื�น เพิ�มประสิทธิภาพการช่วยเหลือโดยตั1งเป็น 3 ระดบั และกระจาย
อาํนาจจากศูนยก์ลางลงเขตสู่ชุมชน ขยายบริการดา้นสุขภาพ ความรู้ กิจกรรม ให้มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนและรู้จกัช่วยเหลือตนเอง 

โดยที�นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ประธานกรรมการที�ปรึกษาผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพบวา่ จากสถิติผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครของกรมการปกครอง มีผูสู้งอายุที�
ลงทะเบียนไว ้ 400,000 คน และมีแนวโนม้วา่ประชากรผูสู้งอายุมีจาํนวนมากขึ1น สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํให้ผูสู้งอายุประสบปัญหามากมาย 
บุตรหลานไม่มีเวลาแก้ไขปัญหา เกิดความเครียดทางจิตใจและส่งผลต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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 กรุงเทพมหานครจึงจะจดัตั1งศูนยส์วสัดิการผูสู้งอายุ เพื�อเป็นศูนยข์อ้มูลและศูนยก์ลาง
ใหผู้สู้งอายไุดมี้สถานที�ปรึกษาปัญหา ขอความช่วยเหลือ และประสานงานระบบการส่งต่อผูสู้งอายุ
ในกรณีที�มีปัญหาใหก้บัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั1งสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผูสู้งอายุ ปัจจุบนั
มีชมรมผูสู้งอายุประมาณ 90 ชมรม จาํนวน 10,000 คน มีทั1งชมรมผูสู้งอายุจากชุมชนต่างๆ และ
ชมรมขา้ราชการซึ� งไดร้วมตวัจดัตั1งเป็นสหพนัธ์ชมรมผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร ในการจดัตั1งศูนย์
ผูสู้งอายุจะเป็นการขยายชมรมและการบริการแก่ผูสู้งอายุ โดยตั1งเป้าจาํนวนสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
เพิ�มขึ1นเป็น 100,000 คนภายใน 2 ปี การดาํเนินงานจะจดัตั1งเป็นระบบให้มีเครือข่ายการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในดา้นการบริการจดัการการกระจายเครือข่าย และแนวทาง
การดาํเนินงานจากศูนยก์ลางไปยงัสํานกังานเขตกระจายสู่ชุมชน การจดัตั1งแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 
ศูนยส์วสัดิการผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร ที�ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี�ปุ่น ดินแดง เป็น
ศูนยก์ลางหลกัจะศึกษา เกบ็ขอ้มูล และวางแผน โดยมีขา้ราชการจากสํานกัอนามยั สํานกัการแพทย ์
สํานักสวสัดิการสังคม และสํานักพฒันาชุมชน เป็นเจา้หน้าที�ประจาํศูนย ์ระดบัต่อมาคือ ศูนย์
สวสัดิการผูสู้งอายรุะดบัเขต จาํนวน 6 กลุ่มเขตไดแ้ก่ กลุ่มวงัหลวง กลุ่มบูรพา กลุ่มเจา้พระยา กลุ่ม
ศรีนครินทร์ กลุ่มกรุงธนใต ้และกลุ่มกรุงธนเหนือ ซึ� งจะเนน้การประสานงาน ในเบื1องตน้ให้จดัตั1ง
เป็นแนวทางในการทาํงานเขตละ 1 แห่ง และระดบัสุดทา้ย คือ ศูนยส์วสัดิการผูสู้งอายุระดบัชุมชน 
จะเป็นระดบัปฏิบติั จาํนวน 50 แห่ง ในพื1นที�รับผดิชอบของสาํนกังานเขต 

โดยที�สํานักงานเขตสามารถจดัตั1งไดที้�ศูนยบ์ริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนยเ์ยาวชน
กรุงเทพมหานคร ศาสนสถาน ศาลาประชาคม ฯลฯ ซึ� งสถานที�จดัตั1งตอ้งมีศกัยภาพและไดรั้บการ
ยอมรับจากประชาชนในชุมชน สําหรับเจา้หนา้ที�ดาํเนินการระดบัเขตและชุมชน จะเป็นเจา้หนา้ที�
หมุนเวียน ได้แก่ ผูสู้งอายุจากสหพนัธ์ชมรมผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร แพทยห์้วงเวลา และ
อาสาสมคัรในชุมชน การจดัตั1งศูนยส์วสัดิการผูสู้งอายุนอกจากจะเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร การ
ให้บริการดา้นสุขภาพ คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นันทนาการ ส่งเสริม
อาชีพ บาํเพญ็ประโยชน์แลว้ยงัเนน้การมีส่วนร่วมและการพึ�งพาตนเองของผูสู้งอาย ุ 

กิจกรรมดงักล่าวเป็นการเพิ�มพูนความรู้ให้กบัผูสู้งอายุในการเสริมคุณค่า เพิ�มคุณภาพ
ชีวติใหก้บัตนเอง นอกจากนี1ผูสู้งอายบุางทา่นมีความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้น สามารถที�จะเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัชุมชนได ้เช่น เป็นวทิยากรดา้นกีฬา เป็นอาสาสมคัรประจาํศูนย ์
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2.8. ชุมชนเมือง 

เมือง หมายถึงพื1นที�ซึ� งมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นและจาํนวนประชากรในพื1นที�
เมืองมีมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ Carrying Capacity ของระบบนิเวศ ในการผลิต 
 อาหารและนํ1 า เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื1นที�ดังกล่าว 
(โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

สกุณตลา ปัญจากุลกล่าวเพิ�มเติมวา่ หมายถึงพื1นที�หรืออาณาบริเวณที�อยูร่วมกนัของคน
ที�มีกิจกรรมหรือภารกิจร่วมกนัหรือแยกจากกนั อนัเกิดจากการกระทาํของคนที�อยูใ่นเมืองนั1น 

ความหมายของชุมชน Alvin W. Gouldner กล่าววา่ ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ�ง 
ซึ� งครอบครองที�ดินร่วมกนัมีการดาํเนินกิจกรรมของชีวติส่วนใหญ่ร่วมกนั 

Arnol W. Green ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที�อาศยัในพื1นที�เล็กๆ ติดต่อกนัไป มีส่วน
แบง่ปัน ในแนวทางของการใชชี้วติร่วมกนั 

Chaless P. Loomis ชุมชน คือ ระบบสังคมหนึ�งซึ� งอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั และ
กระทาํกิจกรรมประจาํวนัเพื�อสนองความตอ้งการร่วมกนั 

Lowry Nelson ชุมชน คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ� งซึ� งอาศยัอยูใ่นพื1นที�ที�มีขอบเขตจาํกดัแห่ง
หนึ�ง มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 

ดงันั1นอาจสรุปไดว้า่ คาํวา่ ชุมชน หมายถึง พื1นที�ที�มีกลุ่มที�พกัอาศยัของประชาชนใน
ลกัษณะใดก็ไดอ้ยูร่่วมกนั ไม่วา่จะเป็นในเมือง หรือ ชนบท โดยในดา้นกายภาพมีสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในดา้นการดาํเนินชีวติร่วมกนั เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา วดั โรงเรียน เป็นตน้ 

คนกลุ่มนี1 มีลกัษณะทางสังคมตลอดจนกิจกรรามทางสังคม และเศรษฐกิจ บางอยา่ง
ร่วมกนัชัดเจน และขอบเขตของชุมชนจะมีอาณาบริเวณที�ชัดเจน ไม้ว่าจะเป็นขอบเขตทาง
ธรรมชาติ หรือขอบเขตที�สร้างขึ1นเองกต็าม 

ความหมายของเมืองนั1น L. Writh เมือง หมายถึง บริเวณที�อยูอ่าศยัของกลุ่มบุคคลที�
หลากหลาย มีขนาดพื1นที�คอ่นขา้งใหญ่ และมีความหนาแน่น มีสภาพที�ถาวร 

Lewis Mumford เมือง หมายถึง ชุมชนที�มีสภาวะของความมีอาํนาจและวฒันธรรมที�
มากมายและแขง็แกร่ง 

Spiro Kostof ไดก้ล่าวถึงความหมายของเมืองไวใ้นหลายประเด็น ดงันี1  
ก. เมืองคือสถานที�ซึ� งกลุ่มคนที�มีความกระตือรือลน้ที�จะมารวมกนัในรูปแบบลกัษณะ

ต่างๆ ทั1งนี1ขนาดของเมืองมิไดถู้กกาํหนดดว้ยขนาด หรือจาํนวนประชากร แต่จะถูกกาํหนดดว้ย
ความหนาแน่นของชุมชน เช่น เมืองในสมยัอาณาจกัรโรมนั ซึ� งมีจาํนวนถึง 3,000 เมืองนั1น มีอยู่
เพียง 12-15 เมือง เท่านั1นที�มีจาํนวนประชากรเกิน 10,000 คน โดยมีรัฐบาลกลางคอยควบคุมอยู ่                                  
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 ข. เมืองจะมีลกัษณะเป็นกลุ่มเมือง จะอยูด่ว้ยกนัหลายๆ เมือง เป็นระบบ มีการแบ่ง
ฐานะของเมืองเป็นลาํดบัชั1น ไล่ลงไปถึงหมู่บา้น ศกัดิC และฐานะของเมือง สามารถบอกไดด้ว้ยชื�อ
เมือง เมื�อพิจารณาทางประวติัศาสตร์จะพบวา่มีการระบุโดยภาษา หรือจาํนวนประชากร 

ค. เมืองหมายถึงบริเวณที�มีขอบเขตแน่ชดั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุ หรือสัญลกัษณ์ ซึ� งจะบ่ง
บอกความเป็นเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

ง. เมืองคือ สถานที�ที�มีการแบ่งแยกประเภทของงานตามความถนดั และทกัษะ ของ
ประชากร เช่น พระ ทหาร ช่างฝีมือ เป็นตน้ 

นอกจากนั1นยงัแบง่ตามฐานะทางการเงินของประชาชนในเมือง ดว้ยความแตกต่างที�ไม่
เทา่กนั นอกจากนี1  ยงัมีเรื�องของความแตกต่างกนัทางเชื1อชาติ ศาสนา เผา่พนัธ์ุ โดยพบมากในเมือง
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งที�มาของรายไดจ้ากการคา้ขาย การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งอาหารที�
เหลือเฟือ ตลอดจนเป็นที�สะสมทรัพยากรทุกรูปแบบ คือสถานที�ที�มกัจะมีเอกลกัษณ์ที�แน่ชดั บง่
บอกความเป็นตวัของตวัเอง ดว้ยองคป์ระกอบเมืองทางดา้นภายภาพ หรือ อนุสาวรีย ์เช่น ระบบทอ่
ส่งนํ1าของกรุงโรม หรือ ระบบคูเมืองของทวปีเอเชีย เป็นตน้ และเป็นสถานที�ที�ประกอบดว้ยอาคาร
บา้นเรือน และผูค้น ซึ� งมีชีวติและวญิญาณสอดแทรกอยูทุ่กอณูของพื1นที�เสมอมา อยา่งไรกต็าม จาก
หลากหลายแนวความคิดที�กล่าวมาขา้งตน้แลว้ เราสามารถสรุปใจความไดว้า่ เมือง (Urban Area) 
คือ บริเวณที�มีประชากรตั1งถิ�นฐานอยูอ่ยา่งหนาแน่น เป็นชุมชน (Community)  

ประชากรส่วนใหญ่มิไดมี้อาชีพเกษตรกรรม มีศูนยก์ลางทางดา้นการบริหารและการ
ปกครอง มีการติดต่อสื�อสาร มีสิ�งก่อสร้าง ถนนหนทาง ทั1งภายในและนอกเมืองและระหวา่งเมือง 
เกิดเป็นลกัษณะเฉพาะทางทางดา้นกายภาพที�มีความแตกต่างจากชนบทนั�นเอง 

ชุมชนเมือง คือกลุ่มคนที�อาศยัอยูใ่นละแวกเดียวกนั โดยมีการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั 
เป็นเขตชุมชนของบุคคลชาวไทย ประกอบดว้ย ร้านอาหารไทย ร้านขายสินคา้ไทย ร้านนวดไทย 
ร้านขายภาพยนตร์ไทย เพลง คาราโอเกะ ร้านตดัผม สปา เป็นตน้ เป็นเสมือนศูนยร์วมของชาวไทย 

โดยชุมชนเมืองเป็นชุมชนแบบหนึ�ง เช่น ในสหรัฐอเมริกา ชุมชนเมือง ก่อน พ.ศ. 2453 
หมายถึงเขตที�มีจาํนวนประชากรตั1งแต่ 8,000 คนขึ1นไป แต่หลงัจากปี พ.ศ. 2453 หมายถึงเขตที�มี
จาํนวนประชากรตั1งแต่ 2,500 คนขึ1นไป ส่วนในประเทศไทยกาํหนดให้เขตเทศบาล ที�มีจาํนวน
ประชากรตั1งแต่ 10,000 คนขึ1นไป เป็นเขตเมือง 

ดา้นอาชีพ (Occupation) ชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกี�ยวกบัเครื�องจกัรกล 
อุตสาหกรรม การคา้พาณิชยกรรม นกัวิชาการ การปกครอง และอาชีพอื�น ๆ ที�ไม่ใช่เกษตรกรรม 
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environment) ชุมชนเมือง สิ�งแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ1น
และมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน ประชาชนห่างไกลจากสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
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ดา้นขนาดของชุมชน (Size of community) ชุมชนเมือง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของ
ชุมชนจะมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นเมือง 

ดา้นความหนาแน่นของประชากร (Density of population) ชุมชนเมือง ความหนาแน่น
ของประชากรสูงกวา่ชนบท และมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นเมือง 

ดา้นความต่างแบบกนัหรือความเป็นแบบเดียวกนัของประชากร(Heterogeneity and 
homogeneity of population) ชุมชนเมือง ประชากรมีความต่างแบบกนัมาก และความ

เป็นเมืองจะมีความสัมพนัธ์กบัความต่างแบบของประชากร 
ดา้นความแตกต่างทางสังคมและการแบง่ชั1นทางสังคม (Social differentiation and 
stratification) ชุมชนเมือง มีความแตกตา่งทางสังคมและการแบง่ชั1นทางสังคมมาก 
ดา้นการเคลื�อนที�ทางสังคม (Social mobility) ชุมชนเมือง มีการเคลื�อนที�ทางสังคม

มากกวา่ชนบท การเคลื�อนที�ทางสังคมจะมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นเมือง โดยปกติจะมีการยา้ยถิ�น
จากชนบทเขา้มาอยู่ในเมือง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤต คนในเมืองจะมีการอพยพจากเมืองไปสู่
ชนบท และดา้นระบบของการกระทาํระหวา่งกนั (System of interaction) ชุมชนเมือง มีการติดต่อ
และสื�อสารกนัมาก อาณาเขตของการกระทาํระหวา่งกนักวา้งมากกวา่ในชนบท มีการติดต่อและมี
ความสัมพนัธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็นกนัเอง ความสัมพนัธ์คงอยูเ่พียง
ระยะเวลาสั1น ๆ รูปแบบความสัมพนัธ์มีความซบัซอ้น ยุง่ยาก ผวิเผนิ และมีแบบ 

 

 
 

รูปที� 22 แสดงผงัการวเิคราะห์ Zoning ที�ตั1งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ที�มา : กรุงเทพมหานคร, พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพฯ, 2556). 
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รูปที� 23 แสดงผงัการวเิคราะห์ Zoning ที�ตั1งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ที�มา : กรุงเทพมหานคร, พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพฯ, 2556). 

 
ตารางที� 1 แสดงการกาํหนดการใชที้�ดิน ที�ตั1งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ที�มา : กรุงเทพมหานคร, พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพฯ, 2556). 
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ตารางที� 2 แสดงการกาํหนดการใชที้�ดิน ที�ตั1งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ที�มา : กรุงเทพมหานคร, พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพฯ, 2556). 
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2.9. กลุ่มผู้ใช้โครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พื1นที�เขตสัมพนัธ์วงศเ์ป็นพื1นที�ที�มี
ศกัยภาพสูงที�สุดแห่งหนึ� งในกรุงเทพมหานคร  มีแหล่งที�มีความสําคญัด้านประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมไทย-จีนที�น่าสนใจ  และผูค้นที�หลากหลายชาติพนัธ์มีไมตรีที�งดงามดงันั1น การวิเคราะห์
กลุ่มผูใ้ช้โครงการของศูนย์นันทนาการบ้านสานสุขนี1 จึงได้แยกประเภทผูที้�เขา้ใช้บริการและผู ้
ใหบ้ริการไดด้งันี1  

2.9.1.   ผูสู้งอายุในพื1นที�เขตสัมพนัธ์วงศแ์ละผูสู้งอายุทั�วไป เป็นกลุ่มที�ใชบ้ริการหลกั
ของศูนยน์นัทนาการ 

2.9.2.   นกัเรียน, นกัศึกษา เป็นกลุ่มที�อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนและบุคคลทั�วไป ซึ� งมีความ
สนใจในกิจกรรมที�มีความเกี�ยวเนื�องกบั ผูสู้งอาย ุ

2.9.3.   สมาชิกชุมชนเมืองในพื1นที�เขตสัมพนัธ์วงศ ์เพื�อใชส้ถานที�ในการจดักิจกรรมที�
ไดจ้ดัขึ1นใหแ้ก่สมาชิก 

2.9.4.   ผูใ้ห้บริการ บุคคลากรที�ทาํงานในศูนยน์นัทนาการและ วิทยากรผูช้าํนาญการ
เฉพาะกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัผูสู้งอาย ุ
 

2.10. พื\นที�โครงการ 
จากการศึกษาตวัแปรอิสสระ และตวัแปรควบคุมโดยการทบทวนวรรณกรมจากขอ้มูล

ทุติยภูมิผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ถึงรายละเอียดที�ตั1งของโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขแลว้นั1น
แนวความคิดในการกาํหนด PROGREAMME และ ZONING สําหรับการวางผงั โดยศึกษาลกัษณะ
การใช้งานของบุคคลากรต่างๆที�ไดม้าตรฐาน และผูที้�ใช้งานอาคารศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
โดยแยกออกเป็นส่วนๆและไดมี้การแบง่พื1นที�ภายในโครงการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงันี1   

2.10.1.   ส่วน Meditation เป็นพื1นที�กิจกรรมหลกัของศูนยน์นัทนาการ เนื�องจากเป็น
กิจกรรมที�ผูสู้งอายุให้ความสนใจ และเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพทางใจและกายให้กับ
ผูสู้งอาย ุและเป็นที�สามารถทาํไดท้ั1งครอบครัว 

2.10.2.   ส่วนกิจกรรม Education and Entertainment และหอ้งสัมมนา 
ก.   ส่วน Education มีหนงัสือ และการเกบ็รวบรวมความรู้และขอ้มูลต่างๆ 

เกี�ยวกบัเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย การเปลี�ยนแปลงดา้นวฒันธรรมไทย-จีน และ
เรื�องราวที�เกี�ยวเนื�องกบัผูสู้งอายุ โดยประเภทของหนงัสือที�ให้บริการ งานบริการสืบคน้ขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์ ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทั�วไป 
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รวมถึงสมาชิกของศูนยน์นัทนาการ โดยสามารถหาขอ้มูลต่างๆที�ทางศูนยไ์ดจ้ดัเตรียม
ไวแ้ละการบริการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet 

ข.   ส่วน Entertainment เป็นลกัษณะห้องบรรยายรวม (Auditorium)มีกิจกรรมที�ให้
ความบนัเทิงที�เนน้หนกัไปที�ผูสู้งอายชุาวไทยเชื1อสายจีน อนัประกอบไปดว้ย กิจกรรม ดูภาพยนต ์ดู
อุปรากรจีน ขบัร้องเพลง เป็นตน้ มีการให้ใช้พื1นที�และหาขอ้มูลต่างๆที�ทางศูนยน์ันทนาการได้
จดัเตรียมผา่นบริการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet 

ค.   หอ้งสัมมนา และส่วนปฏิบติัการของผูสู้งอายุ ครอบครัวและชุมชนไทย-จีนโดย
ส่วนอบรมทางวิชาการและส่วนสําหรับการทาํกิจกรรมต่างๆ เน้นหนักในกิจกรรมที�มีความ
เกี�ยวเนื�องกบัผูสู้งอายุซึ� งเป็นผูใ้ช้บริการเป็นส่วนใหญ่  ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพของแกนนาํ
ชุมชนที�ดาํเนินการโครงการเพื�อสานสัมพนัธ์ในชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวทางการ
ดาํเนินงานเพื�อสร้างความเขม้แขง็ ย ั�งยนืใหแ้ก่ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.10.3.  ส่วน Recreation Activity สาํหรับผูสู้งอาย ุครอบครัวและชุมชน     ส่วนสําหรับ
การทาํกิจกรรมออกกาํลงัต่างๆ แบง่เป็น 

ก.   Indoor Activity area เป็นพื1นที�ที�ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมไดก้บัครอบครัว 
หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนั 

ข.   Outdoor Activity area เป็นพื1นที�ที�ใหผู้สู้งอายไุดมี้พื1นที�สาํหรับออก 
กาํลงักาย เนื�องจากในพื1นที�เขตสัมพนัธ์วงศ ์ไม่คอ่ยมีพื1นที�วางสาํหรับออกกาํลงักายของ

ผูสู้งอาย ุ
 2.10.4.   ส่วนกายภาพบาํบดั ประกอบดว้ยพื1นที�หลกัไดแ้ก่ 

ก.  พื1นที�พกัคอย  
ข.  Physical Therapy Assistant เป็นพื1นที�ที�ผูสู้งอายุทาํการขอคาํปรึกษาจากนกั

กายภาพ ตลอดจนสามารถแจง้ประเมินการรักษาวา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด 
ค.  Physical Therapy room เป็นพื1นที�สําหรับทาํกายภาพบาํบดั โดยประกอบดว้ย

ส่วนที�ปิดโลงที�ตอ้งการพื1นที� และส่วนที�เป็นพื1นที�ปิด 
2.10.5.   ส่วนให้บริการ เป็นส่วนสนับสนุนเพื�อให้การบริการของศูนยน์นัทนาการ

สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.11. การศึกษากรณศึีกษาเปรียบเทยีบ 

 2.11.1.   กรณีศึกษาที� 1 ศูนยบ์ริการผูสู้งอายดิุนแดง 
  ก.   สถานที�ตั1ง ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุดินแดง ตั1งอยูเ่ลขที� 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศพัท ์0 2246 8662 ซึ� งเป็นพื1นที�ที�ไดรั้บ
บริจาคจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์

ข.   ประเภทของศูนยเ์ป็นบริการผูสู้งอาย ุ
ค.   เวลาทาํการ เปิดทุกวนั 09.00 - 16.00 น.เวน้วนัหยดุราชการ  
ง.   แนวคิดและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารโรงเรียนเก่าของราชการ และ

นาํพื1นที�ขา้งในมาดดัแปลงเพื�อทาํเป็นศูนยผ์ูสู้งอายุ  พื1นที�การใชง้านไม่เอื1อต่อการเขา้มาใชพ้ื1นที�ต่อ
บุคคลทั�วไปและไม่เอื1อต่อการเขา้ใชพ้ื1นที�ของผูพ้ิการดว้ย โดยลกัษณะทางเขา้อาคารไม่ไดห้นัหนา้
ออกทางประตูทางเขา้ ผูใ้ชต้อ้งเดินออ้มและมีทางลาดเอียงในการเขา้ถึงพื1นที�ใชส้อยในส่วนเฉพาะ
ทางเขา้หลกัของอาคารเท่านั1น 
  องคป์ระกอบพื1นที�ใชส้อยต่างๆแบง่เป็น 5 อาคาร คือ 
  ที�ทาํการศูนยดิ์นแดง 
  ชั1น1เป็นพื1นที�เปิดโล่งใชเ้พื�อเป็นลานกิจกรรม สําหรับเรียนลีลาส รําไทยร้องเพลง 
และเรียนดนตรีสากล พื1นที�ประมาณ  128 ตารางเมตร รองรับผูท้าํกิจกรรมไดป้ระมาณรอบละ 50 
คน ชั1นที� 2, 3 เป็นสาํนกังานสาํหรับเจา้หนา้ที�พื1นที� 250 ตารางเมตร จาํนวนเจา้หนา้ที�ทั1งหมด 23 คน 
  อาคารสมาคมคลงัปัญญาอาวโุส 
  ใช้เพื�อเป็นที�ประชุมสมาชิกของสมาคมเพื�อทาํกิจกรรมพฒันาและบริการของ
สมาคมฯ ที�ผ่านมามีการจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูสู้งวยั อาทิ จดัประชุมสัมมนาเรื� องที�เป็น
ประโยชน์แก่ผูสู้งวยัและสังคม จดัการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผูสู้งวยัและประสานการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพองคร์วมและคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั ดาํเนินการหรือสนบัสนุน
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาเรื� องที� เกี�ยวกับกิจการผู ้สูงว ัย โดยร่วมมือกับองค์กรในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความรู้และนวตักรรมเกี�ยวกบัผูสู้งวยัโดยสื�อ
ต่างๆ นอกจากนี1 ยงัเป็นที�ปรึกษาและรับร้องเรียนแกปั้ญหาความเดือดร้อนให้กบัสมาชิกและบุคคล
ทั�วไป จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ แก่ผูสู้งอายุที�ศูนย์บริการฯ บริการกายภาพบาํบัดร่วมกับ
ศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุดินแดง จดัฝึกซ้อมลีลาศเพื�อสุขภาพ เลี1 ยงอาหารกลางวนัผูสู้งอายุที�
ขดัสนในชุมชนแออดั เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย เสริมความรู้พิเศษแก่เยาวชนในโรงเรียนและ
ชุมชนห่างไกลเมือง พื1นที�อารคารประมาณ 200 ตารางเมตร ดา้นหลงัอาคารใชเ้ป็นพื1นที�สนามเป
ตอง เป็นพื1นที�เปิดโล่งมีหลงัคาคลุมพื1นที�ประมาณ 180ตารางเมตร 
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  อาคารศาลาธรณี 
  ใช้สําหรับสวดมนต์ไหวพ้ระลกัษระเป็นอาคารเปิดโล่ง พื1นที�ประมาณ50ตาราง
เมตรอาคารแสงส่องหล้า หรืออาคารกายภาพบาํบดั ใช้เพื�อเป็นห้องให้บริการกายภาพบาํบดักบั
สมาชิกผูสู้งอายุตั1งแต่60ขึ1นไปโดยมีนกักายภาพบาํบดัเป็นผูใ้ห้บริการ ช่วงเชา้เปิดบริการ9.00-12.
ช่วงบ่ายเปิด13.00-16.00 โดยจะเปิดแจกบัตรคิวช่วงละ30คนเท่านั1 น รวมวันละ60คน 
พื1นที�อารคารประมาณ  200 ตารางเมตร มีเจา้หน้าที�สามคนคือ -นกัสังคมสงเคราะห์ชาํนาญการ
พิเศษนกักายภาพบาํบดัปฏิบติัการอาสาสมคัรปฏิบติังานกายภาพบาํบดั 
  อาคารอุ่นใจหรืออาคารบา้น 

  การให้บริการผูสู้งอายุบา้นพกัฉุกเฉิน เป็นบริการเลี1ยงดูผูสู้งอายุชาย – หญิง อาย ุ
60 ปีขึ1นไป ในบา้นพกัฉุกเฉิน เพื�อใหค้วามช่วยเหลือหรือใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอายุที�ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที�พกัอาศยั ขาดคนเลี1 ยงดู พลดัหลง เร่ร่อน หรือถูกนาํส่งมาจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ฯลฯ เพื�อติดตามหา
ญาติ หรือส่งต่อในสถานสงเคราะห์คนชรา หากไม่มีญาติ ซึ� งผูสู้งอายุที�เขา้รับบริการดา้นปัจจยัสี�  
การพยาบาล สุขภาพอนามยั กายภาพบาํบดั รวมทั1งสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูสู้งอายุภายนอก
ที�มาใช้บริการ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้บริการแต่อยา่งใด พกัอาศยัชั�วคราวไดค้รั1 งละ 15 วนั และอยู่
ภายใตร้ะเบียบการเขา้พกัอาศยัของศูนยบ์ริการผูสู้งอายดิุนแดงซึ�งสามารถรับผูสู้งอายไุดว้นัละ30คน 
  จ.  สรุปองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 

 พื1น มีการเลือกวสัดุซีเมนต์ขดัมนั บริเวณชั1นล่างของอาคารซึ� งเป็นพื1นที�ลานออก
กาํลงักาย และเลือกใชก้ระเบื1องบริเวณพื1นที�สาํนกังานและหอ้งกายภาพบาํบดั 

 ผนงั ผนงัหนึ�งดา้นและเสาเป็นก่ออิฐฉาบปูน  ทาสีขาว เป็นส่วนใหญ่ 
 ฝ้าเพดาน พื1นที�ลานออกกาํลงักาย โครงสร้างเดิม ทาสีขาว  ส่วนสํานกังานและ

ส่วนอื�นๆใชฝ้้าเพดานยปิซั�มทาสีขาว 
 แสงสวา่ง ลานออกกาํลงักายส่วนใหญ่ใชแ้สงจากธรรมชาติที�ส่องเขา้มาในอาคาร 

เพราะเป็นลกัษณะกึ�งเปิดโล่ง ส่วนแสงที�มาจากฝ้าเพดานเป็นลกัษณะ (Direct Light) จากหลอด 
Fluorescent ส่วนอาคารสํานักงาน,ห้องกายภาพบาํบดัและส่วนอื�นๆใช้แสงที�มาจากหลอด 
Fluorescent ทั1งหมด 
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รูปที� 24 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทั�วไป ศูนยบ์ริการผูสู้งอายดิุนแดง 
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 จากแนวความคิดในในการวางผงั การศึกษาลกัษณะแนวคิด รูปแบบ และลกัษณะการ
ใชง้านของบุคคลต่างๆที�ไดม้าตรฐาน และผูที้�ใช้งานอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็นสี� ส่วนไดแ้ก่
  ก.   จุดแขง็ (STRANGE) 
  - คา่บริการถูก 
  - มีกิจกรรมหลากหลายใหเ้ลือก 
  - อยูใ่นแหล่งชุมชนที�เขา้ถึงโครงการไดส้ะดวก 
  - ไมมี่ปัญหาเรื�องการจราจรระหวา่งวนัธรรมดากบัวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์
                       -เป็นศูนยที์�เปิดใหบ้ริการเฉพาะผูสู้งอายเุทา่นั1น 
  ข.   จุดอ่อน (WEAKNESS) 

  - พื1นที�ในการใหบ้ริการไมเ่หมาะสมกบักิจกรรมนั1นๆ 
  - ขาดบุคลากรผูเ้ชี�ยวชาญในการใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

  - ขาดอุปกรณ์ที�ทนัสมยัในการใหบ้ริการ 
 -ขาดระบบการจดัการที�เหมาะสม 
 -  ที�จอดรถไมเ่พียงพอกบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 
 - สภาพแวดลอ้มและอาคารไมเ่หมาะสมกบัผูม้าใชบ้ริการ 
 - ผูใ้หบ้ริการไมเ่พียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 -ไมเ่ปิดใหบ้ริการ วนัเสาร์-อาทิตย ์
   - การเปิดใหบ้ริการชา้และปิดใหบ้ริการเร็ว 
ค.   โอกาส (OPPORTUNITY) 

  - เนื�องจากเป็นโครงการที�อยูภ่ายใตก้ารดูแลจาก กรุงเทพมหานคร จึงมีโอกาสที�จะ
ไดง้บประมาณในการดูแลและพฒันาปรับปรุงศูนย ์
  - ที�ตั1งโครงการเขา้ถึงไดง่้ายถา้มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มอาคารที�เหมาะสม มี
โอกาศที�จะกลายเป็นศูนยบ์ริการที�เหมาะสมและใชง้านไดดี้กบัผูสู้งอายไุด ้
                        ง.   อุปสรรค ์(THREAT) 
  - ไมค่อ่ยไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากส่วนราชการ 
  - ไดรั้บการส่งเสริมและการพฒันาโครงการไม่คอ่ยต่อเนื�อง 
  - ขาดการเขา้ถึงขอ้มูลของศูนย ์
  - ขาดบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัผูสู้งอาย ุ
  -ระบบการจดัการภายในที�ไมท่นัสมยั 
  -การขยายโครงการทาํไดย้ากเพราะ มีเนื1อที�จาํกดั 
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2.11.2   กรณีศึกษาที� 2 ศูนยพ์ฒันาการการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค 
  ก.   เจา้ของโครงการกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 

ข.   สถานที�ตั1ง 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 
ค.   เวลาทาํการ เปิดทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ 08.00 - 16.30 น. 

      ง.   แนวคิดและลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
 เป็นอาคารในแบบร่วมสมยัที�ไมมี่อตัตลกัษณ์ทางวฒันธรรม  
 องคป์ระกอบภายในอาคาร แบ่งออกเป็นพื1นที� 9 ส่วนใหญ่ๆ โดยประกอบดว้ย อาคาร
ทั1งหมด 9 อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าและการศึกษาสภาพทางกายภาพของพื1นที�ภายในศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคโดยไดข้อ้สรุปดงันี1  
 อาคารสุขสันต์ เป็นอาคารพักอาศัย 2ชั1 น ประกอบไปด้วยพื1นที�พ ักอาศัยพื1นที�
รับประทานอาหารพื1นที�ประกอบอาหารและพื1นที�ทาํกิจกรรม ตวัอาคารตั1งอยูก่ลางโครงการ ปัญหา
จากการใชส้อยคือการขึ1นลงปันไดเนื�องจากเป็นอาคารสองชั1น และมีพื1นที�ยกระดบัซึ� งเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินของผูสู้งอาย ุ
 อาคารพิบูลยสุ์ข เป็นอาคารพกัอาศยั 2ชั1น ประกอบดว้ยพื1นที�พกัอาศยัทั1งหมด มีห้อง
กิจกรรมเพียงหอ้งดนตรีไทยเท่านั1น ปัญหาจากการใชส้อยคือการขึ1นลงบนัได อาจทาํให้เกิดการหก
ลม้ได ้
 อาคารบงักะโล เป็นอาคารพกัอาศยัแบบพิเศษสําหรับ1คน พื1นที�ภายในประกอบดว้ย 
พื1นที�พกัอาศยั ห้องนํ1 า และพื1นที�ชานหนา้บา้น อาคารตั1งอยูด่า้นหนา้โครงการทาํให้มีความสะดวก
ในการเขา้ออกสูง ปัญหาจากการใช้สอยคือลกัษณะทางเขา้ที�เป็นบนัไดเป็นปัญหาต่อการเดินของ
ผูสู้งอาย ุ หอพกั เป็นอาคารพกัแบบเสียค่าใชจ่้ายรายเดือน เป็นอาคารสาํหรับพกัอาศยัเทา่นั1น 
เป็นอาคารที�เหมาะสาํหรับการพกัที�สุดเพราะไม่มีพื1นยกระดบัและเป็นพื1นที�สาํหรับพกัอาศยัเทา่นั1น 
 อาคารพยาบาล เป็นอาคารรักษาผูสู้งอายุที�เจ็บป่วย เนื�องจากเป็นอาคารที�สร้างใหม่จึง
ได้รับการออกแบบที�เหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่าอาคารอื�นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใน
โครงการจากภายในอาคารไปสู่ภายนอกอาคารหรือความเหมาะสมของการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ละ
ระบบรักษาความปลอดภยั 
 อาคารเอนกประสงค ์เป็นอาคารที�ถูกใชง้านในดา้นนนัทนาการมากที�สุด จึงมีตาํแหน่งที�
เขา้ถึงไดง่้าย 
 อาคารมหาดไทย 100ปี เป็นอาคารพกัอาศยัผูที้�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ และ
จาํเป็นตอ้งมีพี�เลี1 ยงดูแลอยา่งใกลชิ้ดและมีการกั1นพื1นที�โดยเร็วเพื�อป้องกนัผูสู้งอายุออกนอกอาคาร
ดว้ยตวัเอง 
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 ศาลาธรรม เป็นอาคารประกอบกิจกรรมเกี�ยวกบัศาสนา และทุกบ่ายวนัพฤหัสจะมี
กิจกรรมสวดมนต ์บทชินบนัชร เพื�อใหผู้สู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรม 
 พื1นที�สาธารณะภายนอก เป็นพื1นที�สาํหรับพกัผอ่นภายในศูนย ์

 จ.   สรุปองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 
 พื1น มีการเลือกใช้วสัดุที�มีการคุมโทนสีให้สอดคลอ้งกนั ประกอบดว้ย พื1นหินขดั และ
พื1นปูกระเบื1องและ พื1นหินลา้งทรายลา้ง เพื�อใชใ้นส่วนทางลาดเอียง มีการเล่นระดบัของพื1นที�เพื�อ
ทาํใหอ้งคป์ระกอบเป็นพื1นที�เดียวกนั 
 ผนงั ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ทาสีขาวเป็นโทนสีส่วนใหญ่ 
 เพดาน ฝ้าเพดานยปิซั�มบอร์ดทาสีขาวโดยจดัองคป์ระกอบใหส้อดรับกบัพื1นที� 
 ช่องเปิด บานประตูและหนา้ต่างกระจกเพื�อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร  
 แสง บางพื1นที�ใช้แสงจากธรรมชาติที�ส่องเขา้มาในอาคารเป็นแสงทั�วไปแบบทางออ้ม 
(Indirect Light) แสงประดิษฐ ์โดยใชไ้ฟ Fluorescent ในการใหแ้สงสวา่งทั�วๆไป  
 

 

 

 
รูปที� 25  ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทั�วไป ศูนยพ์ฒันาการการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค 
ที�มา : ศูนยพ์ฒันาการการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค, แนะนําองค์กร, การเขา้ถึงเมื�อ 6 
กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.banbangkhae.go.th/history.php 
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จากแนวความคิดในในการวางผงั การศึกษาลกัษณะแนวคิด รูปแบบ และลกัษณะการ
ใชง้านของบุคคลต่างๆที�ไดม้าตรฐาน และผูที้�ใช้งานอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็นสี� ส่วนไดแ้ก่
 ก.   จุดแขง็ (STRANGE) 

-  เป็นสถานที�มีคุณค่าสําหรับสังคมและเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในเขตกรุงเทพ
ชั1นนอก 

-  อยูใ่นแหล่งชุมชนทาํใหมี้ระบบขนส่งสาธารณะเขา้ถึงไดส้ะดวก 
-  มีเนื1อที�โครงการเยอะรองรับกิจกรรมไดห้ลากหลาย 

ข.  จุดอ่อน (WEAKNESS) 
 -  ความไมเ่ป็นมิตรของเจา้หนา้ที�ศูนย ์
      -  มีการเกบ็คา่บริการที�สูงในบางพื1นที�ของศูนย ์
      -  ไมส่ามารถรองรับผูสู้งอายทีุ�ตอ้งการใชพ้ื1นที�ศูนยไ์ดพ้อกบัความตอ้งการ 
      -  ขาดระบบการจดัการที�ดีในองคก์ร 
 -  ขาดการบาํรุงรักษาอาคารที�ดี มีการชาํรุดทรุดโทรมมากจากการใชง้าน 
 -  พื1นที�ทีตั1งโครงการค่อนขา้งจะอยูลึ่กและไกลจากศูนยก์ลางกรุงเทพมหานคร 
      -  มีปัญหาเรื�องการจราจรในการเขา้ถึงศูนย ์
ค.  โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ส่งเสริม  ความรู้ทั1งทางกาย ใจและสติปัญญาของผูสู้งอาย ุ
- ขยายการเติบโตทางกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนผูสู้งอายุ

ในกรุงเทพ 
- ประชาสัมพนัธ์แหล่งขอ้มูลดา้นผูสู้งอายุและเป็นตน้แบบสําหรับโครงการอื�นๆ

ต่อไปในอนาคต 
ง.  อุปสรรค ์(THREAT) 
 - ไมค่อ่ยไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐเทา่ที�ควร 
 - ดา้นพื1นที�ที�มีจาํกดัไมส่ามารถต่อขยายออกไปตามการเติบโตของศูนย ์
 - ขาดบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัผูสู้งอาย ุ
 - ดา้นงบประมาณที�ไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการในการเพิ�มขนาดศูนยใ์ห้เพียงพอกบั

ความตอ้งการ 
 

  2.11.3.   กรณีศึกษาที� 3 สมาคมบา้นปันรัก 
  ก.  เจา้ของโครงการ องคก์รเอกชนสมาคมบา้นปันรัก 
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  ข.  สถานที�ตั1งโครงการบานาน่า แฟร์มิลี�ปาร์ค  17 ซอยอารีย ์1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ  
  ค.   เวลาทาํการเปิดองัคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ ตั1งแต่เวลา 07.00 -16.00. น. 
  ง.   แนวคิดและลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
      เป็นอาคารพกัอาศยัเก่าที�มีอตัตลกัษณ์ และนาํพื1นที�ขา้งในมาดดัแปลงเพื�อทาํเป็น
ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ  จุดประสงค์โครงการเพื�อเป็นศูนยร์วมการบูรณาการความรู้และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์โดยเฉพาะผูสู้งอายุ โดยลกัษณะอาคารแบ่งออกเป็นสองอาคารหลกัคืออาคาร
หอ้งสมุดธรรมะบา้นอารีย ์เป็นอาคารบา้นเก่าสามชั1น แบง่พื1นที�ภายในเป็นหอ้งสมุดบา้นอารีย ์พื1นที�
ชั1น3 สําหรับอ่านหนงัสือเกี�ยวกบัธรรมะเป็นหลกั และบางพื1นที�เป็นอ่านหนงัสือที�ปรับเปลี�ยนเป็น
ห้องทาํกิจกรรมผูสู้งอายุไดด้ว้ย พื1นที�ประมาณ 80 ตารางเมตรห้องเรียนสมาคมบา้นปันรักพื1นที�
ประมาณ 80 ตารางเมตร เป็นห้องที�อยูช่ั1นสามของอาคารใชส้ําหรับทาํกิจกรรมเป็นหลกัและเป็น
สํานกังานสําหรับพนกังานสมาคมดว้ย ห้องคิดใหม่เป็นห้องชั1นสามอยูใ่กลก้บัห้องสามคม ใชเ้พื�อ
สําหรับทาํกิจกรรม โดยเฉพาะ 50 ตารางเมตรปัญหาของการใชพ้ื1นที�คือ เนื�องจากผูใ้ชบ้ริการเป็น
ผูสู้งอายุและการเข้าพื1นที�ต้องเดินขึ1 นบันได ชั1 น2และ3และบันไดมีการลาดชันเนื�องจากเป็น
โครงสร้างเดิมทาํใหส้ามรถเกิดอนัตรายได ้
  จ.   สรุปองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 

 พื1น มีการเลือกใชว้สัดุเดิมคือพื1นไมเ้ก่าสีเขม้ 
 ผนงั ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ทาสีขาวเป็นโทนสีส่วนใหญ่ 
 เพดาน ฝ้าเพดานยปิซั�มบอร์ดทาสีขาวโดยจดัองคป์ระกอบใหส้อดรับกบัพื1นที� 
 ช่องเปิด บานประตูและหนา้ต่างกระจกเพื�อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร  
 แสง บางพื1นที�ใช้แสงจากธรรมชาติที�ส่องเข้ามาในอาคารเป็นแสงทั�วไปแบบ

ทางออ้ม (Indirect Light) แสงประดิษฐ ์โดยใชไ้ฟ Down light ในการใหแ้สงสวา่งเพื�อเนน้เป็นจุด 
 อาคารศาลาปันมี เป็นอาคารร่วมสมยัชั1นเดียวที�สร้างขึ1นมาใหม่ทาํให้พื1นที�เหมาะ

กบัการทาํกิจกรรมสันทนาการและออกกาํลงักายต่างๆ พื1นที�ประมาณ 120 ตารางเมตร 
 ฉ.   สรุปองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 
 พื1น มีการเลือกใชว้สัดุกระเบื1องเซรามิคสีกลมกลืนกบัสภาพอาคารโดยรวม 
 ผนงั ผนังก่ออิฐและมีการใช้การตกแต่งด้วยพลาสเตอร์นูนตํ�า ทาํสีขาวเป็นพนัง

ตกแต่งหลกั  
 ส่วนผนงับางดา้นเป็นกระจกใส  

  เพดาน ฝ้าเพดานยปิซั�มบอร์ดทาสีขาวโดยจดัองคป์ระกอบใหส้อดรับกบัพื1นที� 
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  ช่องเปิด บานประตูและหนา้ต่างกระจกเพื�อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร  
แสง บางพื1นที�ใช้แสงจากธรรมชาติที�ส่องเขา้มาในอาคารเป็นแสงทั�วไปแบบทางออ้ม (Indirect 
Light)  แสงประดิษฐ ์โดยใชไ้ฟ Down light ในการใหแ้สงสวา่งเพื�อเนน้เป็นจุด 
 

 
 
รูปที� 26  ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทั�วไป สมาคมบา้นปันรัก 
ที�มา : สมาคมบา้นปันรัก, ปันความสุข แหล่งเรียนรู้เพื�อผู้สูงวยั,  การเขา้ถึงเมื�อ 10 กนัยายน 2556,
เขา้ถึง ไดจ้าก http://www.baanpunrak.org/ 
 
จากแนวความคิดในในการวางผงั การศึกษาลกัษณะแนวคิด รูปแบบ และลกัษณะการใช้งานของ
บุคคลต่างๆที�ไดม้าตรฐาน และผูที้�ใชง้านอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็นสี�ส่วนไดแ้ก่  
 ก.   จุดแขง็ (STRANGE) 
  -  คา่บริการถูก 
  -  มีกิจกรรมทนัสมยัหลากหลายใหเ้ลือก เช่นคอมพิวเตอร์ 
  -  อยูใ่นแหล่งชุมชนที�เขา้ถึงโครงการไดส้ะดวก 
  -  สะดวกเรื�องการจราจรเพราะอยูใ่กลร้ถไฟฟ้า 
                       -  เป็นศูนยที์�เปิดใหบ้ริการเนน้ผูสู้งอาย ุ
                      -  มีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถเฉพาะไดม้าเป็นวทิยากร 
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 ข.   จุดอ่อน (WEAKNESS) 
- พื1นที�ในการใหบ้ริการไมเ่หมาะสมผูสู้งอาย ุ
- ขาดอุปกรณ์ที�ทนัสมยัในการใหบ้ริการ 
-  ขาดระบบการจดัการที�เหมาะสม 
-   ที�จอดรถไมเ่พียงพอกบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 
-  ไมเ่ปิดใหบ้ริการในวนั อาทิตย ์
-  รองรับผูม้าใชบ้ริการไดจ้าํนวนจาํกดั 

 ค.   โอกาส (OPPORTUNITY) 
-  เนื�องจากเป็นโครงการที�อยูภ่ายใตก้ารดูแลจากองคก์รเอกชนจึงมีโอกาสสูงที�จะได้

งบประมาณในพฒันาปรับปรุงศูนย ์
-  ที�ตั1งโครงการเขา้ถึงไดง่้ายถา้มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มอาคารที�เหมาะสม มี

โอกาสที�จะกลายเป็นศูนยบ์ริการที�เหมาะสมและใชง้านไดดี้กบัผูสู้งอายไุดที้�อาศยัในเขตเมืองไดดี้ 
-  สามารถพฒันาเป็นต้นแบบให้กบัองค์กรเอกชนอื�นๆที�ต้องการทาํศูนย์บริการ

สาํหรับผูสู้งอายไุด ้
 ง.   อุปสรรค ์(THREAT) 

-  ไมไ่ดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากส่วนราชการ 
-  ขาดการเขา้ถึงขอ้มูลของศูนย ์
-  ขาดพื1นที�ๆเพียงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 

 
2.4 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาถึงตวัแปรอิสระ คือ การศึกษาเครื�องจกัสานงานกสิกรรม และตวัแปร
ควบคุม คือ กลุ่มผูใ้ช้โครงการ ประกอบดว้ย ผูใ้ช้บริการ ผูสู้งอายุทั�วไป, นกัเรียน, นักศึกษา, 
สมาชิกชุมชน, ผูใ้ห้บริการ บุคคลากรที�ทาํงานในศูนย,์ วิทยากร การจดั ORGANIZETION โดย ผงั
องค์กรแบ่งออกเป็น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายวิชาการ, และฝ่ายบริการ ส่วนของSITE 
CONTEXT บริบทของพื1นที� สภาพแวดล้อมและข้อกฎหมาย การศึกษาการเปลี�ยนแปลงทาง
วฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนไทย-จีน การกสิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องจกัสานและการออกแบบ
ศูนยน์นัทนาการ 
 การจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ และคนทุกวยั (Design Considerations) 
ตลอดจนตวัแปรตาม คือ ศูนยน์ันทนาการบา้นสานสุข จึงสรุปได้กรอบแนวความคิดตามฝังภูมิ
แสดง  
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กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฝังภูมิที� 1 แสดงกรอบแนวคิดที�มาเกี�ยวกบัการศึกษาเครื�องจกัสานงานกสิกรรมไทย 
เพื�อการออกแบบศูนยศ์ูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

การบวนการ
ตีความสู่ 

การออกแบบ 

การออกแบบภายในศูนยน์นัทนาการ
บา้นสานสุข 

1. มีการสนองตอบวตัถุประสงค ์
2. รวบรวมครอบครัว, ชุมชน, สงัคม 
และ  
    การผสมผสานทางวฒันธรรม 

ศึกษาลกัษณะโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
1. USERS BEHAVIOR  
-กลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการ ผูสู้งอายุ
บุคคลทั[วไป, นกัเรียน, นกัศึกษา, สมาชิกชุมชน, 
-ผูใ้ห้บริการ บุคคลากรที[ทาํงานในศูนย,์ วิทยากร 
2. ORGANIZETION โดย ผงัองคก์รแบง่ออกเป็น 
    ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายวิชาการ, และฝ่าย
บริการ 
3. SITE CONTEXT บริบทของพืgนที[ สภาพแวดลอ้ม
และลกัษณะของงานสถาปัตยกรรม AREA 
REQUIREMENT  และ FUNCTION ที[ประกอบดว้ย 
- ส่วนMEDITATION 
- ส่วนกิจกรรม ENTERTAINMENT, ห้องสมุด, 
ห้องสมัมนารวม 
- ส่วน RECREATION ACTIVITY ครอบครัวและ
ชุมชน,      ส่วนสาํหรับการทาํกิจกรรมตา่งๆ 

ศึกษาลกัษณะ และความ
หมายความ 
    สาํคญัของงานเครื[องจกั
สานไทย 
    ที[เกี[ยวขอ้งกบังานกสิกร
รม 
1. วสัดุ/ วตัถุดิบ 

2. ชนิดของผลิตภณัฑ์

ศึกษาลกัษณะ และสาํคญังานออกแบบอาคารบา้นสานสุข 
1. การเปลี[ยนแปลงทางวฒันธรรม ในลกัษณะที[เกี[ยวขอ้ง
กบัชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครชัgนใน 
2. การจดัสิ[งอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุคนพิการ 
และคนทกุวยั (DESIGN CONSIDERATIONS) 



75 

 

 
บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
  

 ในการดาํเนินการวิจยันั้น ผูว้ิจยัแนวทางและขั้นตอนในการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

 1.   ขั้นตอนการทาํการหาและรวบรวมขอ้มูลในการออกแบบ ทั้งขอ้มูลทุติยภูมิและ
ขอ้มูลปฐมภูมิของตวัแปรทั้งหมดอนัประกอบดว้ย 

  ตวัแปรอิสระ คือ การศึกษา “เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย” 
  ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “ผูสู้งอาย ุการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคน

พิการ และคนทุกวยั (Design Considerations)” 
  ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “การจดัการศูนยอ์เนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอายใุน

ชุมชนเมือง” 
  ตวัแปรควบคุม คือ การศึกษา “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ในลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครชั้นใน” 
  ตวัแปรตาม คือ การศึกษา “ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข” 
 2. ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัและนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเพ่ือไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ออกแบบ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัใชส้ถิติพรรณนา เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น และ
การวิเคราะห์เส้นทาง (ความสมัพนัธ์) สาํหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค์
เพ่ือตอ้งการศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตวัแปรอิสระว่ามีผลต่อตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด และ
สาํหรับการวิเคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ จากกรอบแนวความคิด ตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวส้ามารถส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนจกัสานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3. ขั้นตอนการนาํเสนอผลการออกแบบ 
 4. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลการวิจยั 
 จากขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดมี้ระเบียบวิธีวิจยัโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ระเบยีบวธีิวจัิย 
 แนวทางและวธีิการวิจยั 
 1.1 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  ผูว้ิจยัไดใ้ชวิ้ธีการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-Depth Interview) ท่ีเนน้ประเด็นเร่ือง เคร่ืองจกัสาน กลุ่มช่างทาํเคร่ืองจกัสานรวมไปถึงกลุ่ม
ประชากรในพ้ืนท่ีเขตสัมพนัธวงศน์ั้น โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ช่างทาํเคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสาน จาํนวน 10 
ราย (2) กลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน 10 ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ ์จาํนวน 10 ราย รวม
ทั้งส้ิน 30 ราย การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างแบบจาํลอง
ความสัมพนัธ์  
 1.2 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยมาตรวดัตวัแปรหลกัท่ีมีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตวั และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะ
นาํไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ในการหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเบ้ืองตน้และสถิติวิเคราะห์ 
โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได ้(Reliability Test) ของมาตรวดัของตวัแปรต่างๆ ก่อนนาํไปใช ้
 
2.  ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร 
 2.1 ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือ (1) ช่างทาํเคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการ
เคร่ืองจกัสาน จาํนวน 10 ราย (2) กลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน 10 ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัม
พนัธวงศ ์จาํนวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย 
 2.2  ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ของ
การวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรในเขตสัมพนัธวงศ์ โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 
จาํนวน 400 ราย 
 
3.  การสุ่มตัวอย่าง 
 3.1 การวิจยัเชิงคุณภาพ การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค
วิธีการแบบ บอลลหิ์มะ (Snowball Sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือท่ี
ไม่ทราบพฤติกรรมของหน่วยวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการใหไ้ดจ้าํนวนอยา่ง
นอ้ย 10 คน ซ่ึงพอแก่การวิจยัเชิงคุณภาพ ในกลุ่มประชากรท่ีสุ่มตวัอยา่งมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
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ผูว้ิจยัจะตอ้งหาตวัอยา่งแรกใหไ้ด ้โดยเร่ิมจากผูท่ี้มีความรู้ ความสมารถใหค้าํแนะนาํในการทาํ
เคร่ืองจกัสานคือ ช่างเคร่ืองจกัสาน 
  โดยมีการสมัภาษณ์เจาะลึกและใหบุ้คคลท่ีทาํงานจกัสานแนะนาํวา่มีใครบา้ง ท่ี
ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัสาน ผูว้ิจยัจึงเขา้ไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีทาํงานจกัสานแนะนาํมา ซ่ึงมี
คุณสมบติัท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาใหไ้ดอี้ก 1 คน 2 คน หรือมากกว่า หลงัจากนั้นขอใหค้นท่ีไดถู้ก
สมัภาษณ์ไปแลว้ ช่วยแนะนาํคนมาเพิม่อีกคนละ 1 คน หรือ 2 คน จนไดจ้าํนวนตวัอยา่งมากพอ ใน
กระบวนการวจิยัผูว้ิจยัจะตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากบุคคลแรกใหค้รบถว้นตามท่ีตอ้งการ แลว้จึงเกบ็ขอ้มูล
จากบุคคลชุดท่ีสองใหค้รบถว้น  ทาํเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีตอ้งการ  (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2545) 
  การสมัภาษณ์เจาะลึกประชากรตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซ่ึงขอ้มูลบนัทึกไวไ้ด ้ผูว้ิจยั
สมัภาษณ์ประชากรสามกลุ่มคือ (1) ช่างทาํเคร่ืองจกัสาน ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการ
เคร่ืองจกัสาน จาํนวน 10 คน (2) กลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน 10 คน และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัม
พนัธวงศ ์จาํนวน 10 คน ประชากรกลุ่มน้ีมีอายตุ ํ่าสุด 15 ปี อายสูุงสุด 80 ปี  
 3.2.   การวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัจาํเป็นตอ้งทาํการสุ่มตวัอยา่งตวัแทน 
ประชากรเป้าหมาย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซ่ึงเป็นการ
สุ่มตวัอยา่งตามโอกาสทางสถิติ เพ่ือใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรเป้าหมาย ทาํการสุ่มตวัอยา่ง
ประชากรในชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มประชากรท่ีเป็นประชากรเป้าหมาย จาํนวน 400 คน อนัประกอบไปดว้ย ช่างทาํ
เคร่ืองจกัสาน กลุ่มผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในเขตสมัพนัธวงศ ์และผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสานเป็น
ประชากรท่ีเป็นตวัอยา่ง 200 คน และกลุ่มประชากรในชุมชนส่วนกลุ่มประชากรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองจกัสานเป็นประชากรตวัอยา่ง 200 คน รวมกลุ่มประชากรเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จาํนวน 
400 คน 
4.   การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1. ประวติัและท่ีมาของเคร่ืองจกัสาน จาํนวนขอ้คาํถาม 12 รายการ  
 2. วสัดุ/ วตัถุดิบของเคร่ืองจกัสาน จาํนวนขอ้คาํถาม 12 รายการ 
 3. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสาน จาํนวนขอ้คาํถาม 12 รายการ 
 4. คุณสมบติัของเคร่ืองจกัสาน จาํนวนขอ้คาํถาม 12 รายการ 
 5. ชนิดลาย/ ลวดลายเคร่ืองจกัสาน จาํนวนขอ้คาํถาม 12 รายการ 
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5.   วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชส้ถิติพรรณนา เทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น 
และการวิเคราะห์เส้นทาง (ความสมัพนัธ์) สาํหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น ผูว้ิจยัมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตวัแปรอิสระวา่มีผลต่อตวัแปรตามมากนอ้ย
เพียงใด และสาํหรับการวิเคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ จากกรอบ
แนวความคิด ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวส้ามารถส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 การศึกษาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยเพ่ือการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ทาํการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มประชากรในชุมชน และกลุ่มประชากรทัว่ไปโดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 400 ราย และใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  
และทาํการสรุปผลการศึกษา  ซ่ึงจะแบ่งเป็น 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดส่้วน
บุคคลต่อเดือน  และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว   อธิบายโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ (percentage) 

2. ภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย  อธิบายโดยใชก้ารบรรยาย 
3. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑก์ารออกแบบสภาพแวดลอ้ม

ภายในของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข อธิบายโดยใชก้ารบรรยาย 
4. ทศันะคติเก่ียวกบัศูนยชุ์มชนวฒันธรรม  อธิบายโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

(percentage) 
5. พฤติกรรมการใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข อธิบายโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

(percentage) 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตาราง 3   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
 
เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 153 38.25 
หญิง 247 61.75 
รวม 400 100.00 
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จากตาราง 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75  
รองลงมา  คือ  เพศชาย  จาํนวน 153  คน คิดเป็นร้อยละ 38.25      
ตาราง 4 
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ
 
อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
10-19 ปี 20 5.00 
20 - 29 ปี 127 31.75 
30 - 39 ปี 109 27.25 
40 - 49 ปี 69 17.25 
50 - 59 ปี 44 11.00 
60 ปีข้ึนไป 31 7.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ20-29 ปี มีจาํนวน 127  คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  
รองลงมา  คือ  อาย ุ  30 - 39 ปี  จาํนวน 109  คน คิดเป็นร้อยละ 27.25    อาย ุ  40 - 49 ปี  จาํนวน 69  
คน คิดเป็นร้อยละ 17.25     อาย ุ50 - 59 ปี  จาํนวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 11.00   อาย ุ60 ปีข้ึนไป  
จาํนวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  อาย ุ10-19 ปี  จาํนวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 5.00   ตามลาํดบั    
 
ตาราง 5  
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 87 21.75 
มธัยมศึกษา/ปวช. 62 15.50 
อนุปริญญา/ปวส. 41 10.25 
ปริญญาตรี 176 44.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 34 8.50 
รวม 400 100.00 
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จากตาราง 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 176 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.00  รองลงมา  คือ  ประถมศึกษา  จาํนวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 มธัยมศึกษา/
ปวช.  จาํนวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 10.25  
สูงกวา่ปริญญาตรี  จาํนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ  8.50  ตามลาํดบั    
 
ตาราง 6 
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น 33 8.25 
เกษตรกร 12 3.00 
รับจา้งทัว่ไป 48 12.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 160 40.00 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 46 11.50 
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 52 13.00 
ขา้ราชการบาํนาญ 5 1.25 
นกัเรียน/นกัศึกษา 40 10.00 
อาชีพอ่ืนๆ 4 1.0 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  จาํนวน 160  คน คิดเป็นร้อย
ละ  40.00  รองลงมา  คือ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีจาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
รับจา้งทัว่ไป  จาํนวน 48  คน คิดเป็นร้อยละ 12.00   ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 46  คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.50 นกัเรียน/นกัศึกษา  จาํนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ/แม่บา้น  จาํนวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 เกษตรกร จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  
ขา้ราชการบาํนาญ  จาํนวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00  ตามลาํดบั    
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ตาราง 7    
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 
 
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 137 34.25 
10,001 - 20,000 บาท 154 38.50 
20,001 - 30,000 บาท 64 16.00 
30,001 บาทข้ึนไป 45 11.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท มีจาํนวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.50  รองลงมา  คือ รายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  จาํนวน 137  คน คิดเป็นร้อยละ 
34.25 รายได ้20,001 - 30,000 บาท  จาํนวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ  16.00  รายได ้ 30,001 บาทข้ึน
ไป  จาํนวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 11.25   ตามลาํดบั    
 
ตาราง 8    
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวน ร้อยละ 
1 คน 26 6.50 
2 คน 45 11.25 
3 คน 74 18.50 
มากกว่า 3 คน 247 61.75 
อ่ืนๆ 8 2.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คน  จาํนวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75  รองลงมา  คือ  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน  จาํนวน 74  คน คิดเป็น
ร้อยละ  18.50  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน  จาํนวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ  11.25 
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จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน  จาํนวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ  6.50  อ่ืนๆ  จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ  2.00  ตามลาํดบั    

2. ภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย   
ท่านทราบหรือไม่วา่เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยคืออะไร  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบวา่เคร่ือง
จกัสานงานกสิกรรมไทยคืออะไร  มีจาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
ท่านเคยใชง้านเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยบา้งหรือไม่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชง้านเคร่ือง
จกัสานงานกสิกรรมไทย  มีจาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยท่ีท่านรู้จกั  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม
ไทย  มีจาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75  
ประโยชนท่ี์ท่านคิดวา่ไดจ้ากเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย  กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าไดป้ระโยชน์จาก
เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย  มีจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 

3. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแนวความคิดและเกณฑก์ารออกแบบสภาพแวดลอ้ม
ภายในของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

3.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่คิดว่าศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขเป็นส่ิงท่ีดี  มีประโยชน ์

3.2 ท่านคิดวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ควรมีการจดักิจกรรมอยา่งไร  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ควรจดักิจกรรม/นนัทนาการ 

3.3 ท่านคิดวา่ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
สถานท่ีของศนูยน์นัทนาการบา้นสานสุข  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าจะร่วมเขา้ชมและกระจาย
ข่าว 

3.4 ท่านคิดวา่การใชบ้ริการในสถานท่ีของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ควร
มีค่าธรรมเนียมอยา่งไร  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าไม่ควรมีค่าธรรมเนียมหรือควรมีค่าธรรมเนียม
ไม่สูงมากนกั 

3.5 ท่านคิดวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ขา้งตน้ควรมีการเผยแพร่
โครงการพระราชดาํริ หรือโครงการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลหรือไม่อยา่งไร  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่คิดว่าควรเผยแพร่ 
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4. ทศันะคติเก่ียวกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
ตาราง 9  
คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัทศันะคติเก่ียวกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

ดา้น
หลกัเกณฑก์าร
พิจารณา 
 

ระดบัทศันคติ คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ทศันคติ นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

1.สถานท่ีท่ีมี
ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก
เป็นส่วนหน่ึง
ในการไปใช้
บริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

4 8 143 172 73 3.76 
 

0.81 
 

สูง 

1.0% 2.0% 35.8% 43.0% 18.3% 

2.ความ
ทนัสมยัเป็น
ปัจจยัส่วน
หน่ึงในการไป
ใชบ้ริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

3 22 191 117 67 3.56 
 

0.86 
 

สูง 

0.8% 5.5% 47.8% 29.3% 16.8% 

3. รูปแบบของ
กิจกรรมมีผล
ต่อการไปใช้
บริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

1 9 127 176 87 3.85 
 

0.79 
 

สูง 

0.3% 2.3% 31.8% 44.0% 21.8% 
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ดา้น
หลกัเกณฑก์าร
พิจารณา 
 

ระดบัทศันคติ คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ทศันคติ นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

4. บรรยากาศ
ของศนูยเ์ป็น
ส่วนหน่ึงของ
ในการไปใช้
บริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

2 9 112 180 97 3.90 
 

0.81 
 

สูง 

0.5% 2.3% 28.0% 45.0% 24.3% 

5. ค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการ
เป็นปัจจยัใน
การไปใช้
บริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

8 20 163 135 74 3.62 
 

0.91 
 

สูง 

2.0% 5.0% 40.8% 33.8% 18.5% 

6. ช่ือเสียงศูนย์
เป็นส่วนหน่ึง
ในการไปใช้
บริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

4 11 144 152 89 3.78 
 

0.86 
 

สูง 

1.0% 2.8% 36.0% 38.0% 22.3% 

7. ความ
หลากหลาย
ของกิจกรรมมี
ผลต่อการไป
ใชบ้ริการศูนย์
นนัทนาการ

2 7 120 164 107 3.92 
 

0.82 
 

สูง 

0.5% 1.8% 30.0% 41.0% 26.8% 
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ดา้น
หลกัเกณฑก์าร
พิจารณา 
 

ระดบัทศันคติ คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ทศันคติ นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

บา้นสานสุข 
8. การแนะนาํ
จากสมาชิกมี
ผลต่อการไป
ใชบ้ริการศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 

4 18 129 153 96 3.80 
 

0.89 
 

สูง 

1.0% 4.5% 32.3% 38.3% 24.0% 

9. การ
ใหบ้ริการท่ีดี
เป็นปัจจยัของ
การเลือกการ
ไปใชบ้ริการ
ศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข 
 

3 4 103 164 126 4.02 
 

0.83 
 

สูง 

0.8% 1.0% 25.8% 41.0% 31.5% 

10. ศูนย์
นนัทนาการ
บา้นสานสุข มี
พ้ืนท่ีเพยีงพอ
ต่อจาํนวน
สมาชิกใน
ชุมชน 

13 28 146 136 77 3.59 
 

0.98 
 

สูง 

3.3% 7.0% 36.5% 34.0% 19.3% 

รวม      3.78 0.61 สูง 
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จากตาราง 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทศันะคติเก่ียวกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข อยูใ่น
ระดบัสูง  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.78  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61    เม่ือพิจารณาในแต่ละ
คาํถามแลว้พบวา่  ทุกคาํถามมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  โดยเร่ือง การใหบ้ริการท่ีดีเป็น
ปัจจยัของการเลือกการไปใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข มีคะแนนเฉล่ีย สูงสุดเท่ากนั คือ 
4.02  และความทนัสมยัเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงในการไปใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข มี
คะแนนเฉล่ีย   3.56  มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

5. พฤติกรรมการใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ตาราง 10   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
สาเหตุ จาํนวน ร้อยละ 
บรรยากาศ,ทาํเล 162 40.50 
ความทนัสมยั 24 6.00 
รูปแบบของกิจกรรม 179 44.75 
ค่าใชจ่้าย 19 4.75 
สาเหตุ จาํนวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 16 4.00 
รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข เน่ืองจาก
รูปแบบของกิจกรรม มีจาํนวน 179  คน คิดเป็นร้อยละ 44.75  รองลงมา  คือ  บรรยากาศ,ทาํเล  
จาํนวน 162  คน คิดเป็นร้อยละ 40.50    ความทนัสมยั  จาํนวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  
ค่าใชจ่้าย  จาํนวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 4.75   อ่ืนๆ  จาํนวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 4.00   
ตามลาํดบั    
 
ตาราง 11   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามพ้ืนท่ีส่วนท่ีชอบในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
ส่วนท่ีชอบ จาํนวน ร้อยละ 
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ส่วนตอ้นรับ 43 10.75 
ส่วนพกัผอ่น,รับประทานอาหาร 116 29.00 
ส่วนนนัทนาการ 187 46.75 
หอ้งสมุด 40 10.00 
อ่ืนๆ 14 3.50 
รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบส่วนนนัทนาการ  มีจาํนวน 187  คน คิดเป็นร้อยละ 
46.75  รองลงมา  คือ  ส่วนพกัผอ่น,รับประทานอาหาร  จาํนวน 116  คน คิดเป็นร้อยละ 29.00    
ส่วนตอ้นรับ จาํนวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ 10.75   หอ้งสมุด  จาํนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 10.00     
อ่ืนๆ  จาํนวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   ตามลาํดบั    
 
 
 
 
ตาราง 12   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามกิจกรรมท่ีชอบในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
กิจกรรมท่ีชอบ จาํนวน ร้อยละ 
อบรม,สัมมนา 83 20.75 
พบประสังสรรค ์ 95 23.75 
นนัทนาการ 166 41.50 
คน้ควา้ขอ้มูล 43 10.75 
อ่ืนๆ 13 3.25 
รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบนนัทนาการ  มีจาํนวน 166  คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50  รองลงมา  คือ  พบประสังสรรค ์ จาํนวน 95  คน คิดเป็นร้อยละ 23.75   อบรม,สมัมนา  
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จาํนวน 83  คน คิดเป็นร้อยละ 20.75     คน้ควา้ขอ้มูล  จาํนวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ 10.75   อ่ืนๆ  
จาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 3.25  ตามลาํดบั 
 
ตาราง 13   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเวลาท่ีใชใ้นศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
เวลา จาํนวน ร้อยละ 
10-15 นาที 179 44.75 
1 ชัว่โมง - 3 ชัว่โมง 180 45.00 
คร่ึงวนั 22 5.50 
ทั้งวนั 18 4.50 
ไม่ระบุ 1 0.25 
รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 13 พบวา่ เวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชใ้นศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข คือ 1 ชัว่โมง - 
3 ชัว่โมง มีจาํนวน 180  คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  รองลงมา  คือ  10-15 นาที  จาํนวน 179  คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.75    คร่ึงวนั  จาํนวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 5.50   ทั้งวนั  จาํนวน 18  คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50      และไม่ระบุ  จาํนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  ตามลาํดบั    
 
ตาราง 14   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการศนูยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
จาํนวนคร้ัง จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง 352 88.00 
3-5 คร้ัง 36 9.00 
มากกว่า 5 คร้ัง 11 2.75 
ไม่ระบุ 1 0.25 
รวม 400 100.00 
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จากตาราง 14 พบวา่ จาํนวนคร้ังท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข คือ 
นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง  มีจาํนวน 352  คน คิดเป็นร้อยละ 88.00  รองลงมา  คือ  3-5 คร้ัง  จาํนวน 36  คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.00    มากกว่า 5 คร้ัง  จาํนวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  และไม่ระบุ  จาํนวน 1  
คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  ตามลาํดบั    
ตาราง 15   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
สาเหตุ จาํนวน ร้อยละ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก 67 16.75 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 12 3.00 
ความสะอาดของศูนย ์ 15 3.75 
การใหบ้ริการ 48 12.00 
ความหลากหลายของกิจกรรม 171 42.75 
สภาพแวดลอ้มของศูนย ์ 69 17.25 
อ่ืนๆ 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 15 พบวา่ สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข คือ  
ความหลากหลายของกิจกรรม  มีจาํนวน 171  คน คิดเป็นร้อยละ 42.75   รองลงมา  คือ  
สภาพแวดลอ้มของศูนย ์ จาํนวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 17.25     ส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวน 67  
คน คิดเป็นร้อยละ 16.75    การใหบ้ริการ  จาํนวน 48  คน คิดเป็นร้อยละ 12.00   อ่ืนๆ  จาํนวน 18  
คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  ความสะอาดของศูนย ์ จาํนวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 3.75   ค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการ  จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 3.00    และ ตามลาํดบั    
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บทที ่4 

 
1.การวเิคราะห์ข้อมูลและการศึกษา 
 ในการศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ของสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม และมีการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการพฒันางาน และการลงสาํรวจพ้ืนท่ี
เพ่ือสมัภาษณ์บุคคล โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีและอุปกรณ์ประกอบการสมัภาษณ์ตามรายละเอียดใน
บทท่ี 3 ดงัน้ี 
 
2. สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 
 ไดศึ้กษาขอ้มูล ทุติยภูมิ จากนกัวิชาการและการศึกษาขอ้มูล ปฐมภูมิ โดยการวิจยัเชิง
คุณภาพจากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปไดคื้อ 
 2.1. วสัดุ/ วตัถุดิบ 
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ กล่าวว่าวสัดุหลกัของงานจกัสานงานกสิกรรมประกอบดว้ย
วตัถุดิบหลกัดงัต่อไปน้ี ไฝ่ หวาย และจากการศึกษาขอ้มูล ปฐมภูมิ งานจกัสานมีการใชว้สัดุหลกั 2 
ชนิด คือ ไฝ่สีสุก, ตน้สาดตองขาว และปัจจุบนัใชไ้ผน่วล โดยการใชว้สัดุตามชนิดของผลิตภณัฑ์
ต่างๆ และหวาย จากการวิเคราะห์สรุปวา่วสัดุท่ีใชเ้ป็นวสัดุท่ียงัมีใชใ้นงานจกัสานงานกสิกรรม
โดยทัว่ไป มิไดมี้การเปล่ียนแปลงจากในอดีต แต่ชนิดของวตัถุดิบลดนอ้ยลง, ไม่มีการใชว้สัดุ
สงัเคราะห์ “Earth Tone, Monotone” โดยจะนาํมาใชเ้ป็นวสัดุหลกัในการออกแบบตกแต่งภายใน
โครงการศูนยน์นัทนาการ 
 

 
 
รูปท่ี 27 แสดงการพฒันาการใชว้สัดุ/ วตัถุดิบ 
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 2.2. ชนิดของผลิตภณัฑ ์
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ประเภทและรูปแบบของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมมีการแบ่ง
ออกตามลกัษณะของการดาํเนินชีวิตคือ อาชีพ, คติความเช่ือ, ท่ีอยูอ่าศยั และจากการศึกษาขอ้มูล 
ปฐมภูมิแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในรูปของวสัดุเพ่ืองานตกแต่ง โดยตอ้งผา่นการนาํไปแปรรูปเพ่ิมเติม, 
และผลิตภณัทท่ี์มีออกแบบมาใหจ้ากหวัหนา้กลุ่ม มีหลายรูปแบบตามความนิยมของลูกคา้ใน
ปัจจุบนั คือ กระจาด, กระบุงเลก็ จากการวิเคราะห์สรุปวา่ประเภทและรูปแบบในปัจจุบนัแตกต่าง
จากในอดีต ไม่ไดเ้ป็นไปตามลกัษณะความเช่ือแต่เป็นไปตามความตอ้งการของการตลาดเป็นหลกั 
“Form Follow Function, ความงามของรูปทรงท่ีมีการกาํหนดดว้ยการใชง้าน” โดยจะนาํมาใชใ้น
เป็นแนวคิดการแบ่งพ้ืนท่ีภายในโครงการและแบ่ง Function ภายในโครงการศูนยน์นัทนาการออก
ตามผลิตภณัฑ ์
 

 
 
รูปท่ี 28 แสดงการพฒันาการใชช้นิดของผลิตภณัฑ ์
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รูปท่ี 29 แสดงการพฒันาการใชช้นิดของผลิตภณัฑ ์
 
 2.3. คุณสมบติั 
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นไปตามกิจกรรมในการดาํเนินชีวิต ดงัน้ีคือ ภาคกลาง 
ประกอบดว้ย บุง้ก๋ี ใชโ้กยขา้วเปลือก, กระบุงใชเ้กบ็ขา้วหรือพนัธ์ุ, ตะกร้าปากควาย ใชค้รอบปาก, 
กระบุงใส่ขา้วเปลือกและตวงขา้ว, กระจาด, งอบสานจากใบลาน ในภาคเหนือ ประกอบดว้ย คุตีขา้ว 
ใชส้าํหรับตีขา้วเหนียวหรือนวดขา้วของชาวนา, ก่องเกบ็เมลด็พนัธ์ุพืช, กระบุงใชส้าํหรับตวง
ขา้วเปลือก, กระบุงใส่ของ ใชส้ะพายหลงัไปทาํไร่ทาํนา, กระบุงสานดว้ยไมไ้ผ,่ Pan ใชเ้กบ็ใบชา 
ส่วนภาคใต ้ประกอบดว้ย ตะกร้า, โชงโลง ใชต้กัปลา, หวีดา้ย, เคร่ืองสีขา้ว, ตรอม ใชส้อยผลไม ้
สุดทา้ยภาคอีสาน ประกอบดว้ย โซงโลง (คนัโซ่) ใชว้ิดนํ้าเขา้นา, ฮีน ใชเ้ป็นภาชนะเกบ็เมลด็
ขา้วเปลือก, กระบุง ใชส้าํหรับใส่ของ, จ่อ สาํหรับเป็นท่ีใหต้วัหนอนซ่ึง, กระดง้ใส่ตวัไหม, เคร่ืองสี
ขา้ว และจากการศึกษาขอ้มูล ปฐมภูมิเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
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 ส่วนท่ีไดท้าํงานจกัสานของชุมชน ประกอบดว้ย เส่ือท่ีใชปู้ใชง้าน และเส่ือท่ีใช ้ตกแต่ง
ในงาน Furniture และ ส่วนท่ีมีเฉพาะการใชง้าน ประกอบดว้ย กระบงตวงขา้วเปลือก, บุง้ก๋ีโกย
ขา้วเปลือก, ตระกร้าปากควาย, กระจาด, งอบใบลาน, ส่วนงานจกัสานส่วนใหญ่เป็นไปตาม
แนวทางความดอ้งการของตลาดสมยัใหม่ โดยมีการทาํผลิตภณัฑส์มยัใหม่แทนท่ีตามความนิยมท่ี
เปล่ียนไป 
 จากการวิเคราะห์สรุปวา่ยงัมีการยงัมีใชใ้นงานจกัสานงานกสิกรรมโดยทัว่ไป มิไดมี้การ
เปล่ียนแปลงจากในอดีต แต่มีการใชง้านท่ีลดลงเน่ืองจากมีผลิตภณัฑส์มยัใหม่เขา้มาแทนท่ี และมี
การดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป “Eco Design, Design From Natural”โดยใชใ้นการกาํหนด Themes และ
การประดบัตกแต่งภายในโครงการศูนยน์นัทนาการ เพ่ือใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 
 2.4. ชนิดลาย/ ลวดลาย 
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิการนาํวสัดุท่ีแปรรูปแลว้มาสานดว้ยกรรมวิธีในการสานแบ่ง
ออกเป็นแบบต่างๆ ลวดลายพื้นฐาน ถือเป็นลายแม่บท มี 6 ลาย ลวดลายพฒันาเป็นลายท่ีช่างจกัสาน
ในอดีตไดคิ้ดคน้พฒันาข้ึน มี 5 ลาย ลวดลายประดิษฐเ์ป็นลวดลายท่ีคิดคน้ประดิษฐข้ึ์นเป็น
ลกัษณะเฉพาะของช่างจกัสานแต่ละคน แต่ละทอ้งถ่ิน และจากการศึกษาขอ้มูล ปฐมภูมิเร่ิมใน
สมยัก่อนมีลวดลายมากเช่น ลายหน่ึง, ลายสาม, ลายกา้งปลา  แต่ปัจจุบนัมีลวดลายท่ียงังานลวดลาย 
คือ ลายสองสามารถพฒันาเป็นลายพิกลุ (ลายดอกแกว้), ลายไทย และลายซิกแซก และมีการกล่าว
เพ่ิมเติมวา่ลวดลายหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลงไปมากแต่มีการใชก้ารยอ้มสีเพ่ือเพิม่ความน่าสนใจข้ึน 
จากการวิเคราะห์สรุปวา่ลายในการใชง้านมีอยูไ่ม่มากและจะมีการใชง้านนอ้ยลงเน่ืองจากความ
ยุง่ยากในการจกัสานและไม่ไดรั้บความนิยม แต่มีการใชก้ารออกแบบอ่ืนช่วย “ลีลาและเส้นสาย, 
Order”การนาํมาใชใ้นการวาง Layout, การออกแบบพ้ืนท่ี, การประดบัตกแต่ง ตลอดจน Order และ
Form ภายในโครงการ เพ่ือใหเ้กิดจุดเด่นภายในงานออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนย์
นนัทนาการ 
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รูปท่ี 30 แสดงการพฒันาการใชช้นิดลาย/ ลวดลาย 
 
 2.5. ภูมิปัญญา 
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมเป็นหตัถกรรมท่ีมีคุณค่าเพราะใช้
วตัถุดิบซ่ึงมีความงามตามธรรมชาติ และคุณค่าทางศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมทาํข้ึน
ดว้ยมือซ่ึงต่างจากผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตวัในแต่ละช้ิน ลวดลายจากการสาน 
สอด ทอ ถกั และรูปแบบเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมแสดงถึงลกัษณะพ้ืนบา้นท่ีแตกต่างกนั และจาก
การศึกษาขอ้มูล ปฐมภูมิมีการสร้างสรรคผ์ลงานจกัสานงานกสิกรรมจากชีวิตประจาํวนัแมจ้ะไม่มี
การใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน งานจกัสานงานกสิกรรมยงัสามารถสืบสานอยูไ่ดดี้เป็นส่วนประกอบในวิถี
ชีวิตและอยูไ่ดอี้กนาน และมีการสร้างสรรคแ์ละความต่อเน่ืองในการทาํงานจกัสานงานกสิกรรม
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนไดมี้การพฒันาภูมิปัญญาต่ออยา่งต่อเน่ือง แต่กมี็บางส่วนท่ีสูญหายไป จาก
การวิเคราะห์สรุปวา่มีการสืบสานและส่งต่อแนวคิด ทางวิถีชีวิตตลอดจนภูมิปัญญางานหตัถกรรม 
พร้อมทั้งสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีแปล่ียนไปตามค่านิยมและพฤติกรรมการใชง้านของยคุสมยั 
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“การสืบทอด, แนวคิดถึงนวตกรรมท่ีเป็นไปตามวิถีชุมชน” ไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวความคิดหลกัของ
การออกแบบภายในโครงการศูนยน์นัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผงัภูมิท่ี 2 Mind map แสดงแนวคิดท่ีมาเก่ียวกบัภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมนามธรรม 

การสืบทอด เศรษฐกิจ 

อนุรักษ ์

วิถีครัวเรือนเกษตร 

FORM  FOLLOW  FUNCTION 

การประยกุตใ์ชง้าน 

หตัถกรรมพ้ืนบา้น 

ศิลปหตัถกรรมไทย 

ประโยชนใ์ชส้อย 

สงัคม 

ประเพณี 

การผสาน 

วิถีชีวิตคนไทย 

เน้ือแทว้สัดุ 

วฒันธรรม 

ส่งเสริม 

ความเหนียว 

ยดึโยง 
การเปล่ียนแปลง 

อ่อนตวั 

การยดึ 

ชีวิต จิตใจ ความรัก 

สงัคม 

ทอ้งถ่ิน 

การดดั 
การผสาน 

ชุมชน 
 

ความละเมียดละไม 
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ผงัภูมิท่ี 3 Mind map แสดงแนวคิดท่ีมาเก่ียวกบัภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมรูปธรรม 
 

มีดโตะ๊ 

เคร่ืองใช ้

มีดจกัตอก 
เคร่ืองมือ 

ช่างจกัสานงานกสิกรรม 

ใบจาก 

หวาย 

ลางโซ่ง 

วตัถุดิบ 

จกั สาน จกั ตอก 

ไมไ้ผ ่วตัถุดิบ 

เหลก็หมาด 
โครงสร้าง 

ลวดลายการสาน 

ไผสี่สุก 

โตระ 

หมาจาก 

ลวดลายการสาน 

ขอบ 

ลายเฉลว 
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ผงัภูมิท่ี 4 แสดงแนวคิดท่ีมาเก่ียวกบั Key Concept ท่ีไดจ้ากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม 

ภูมิปัญญา
นามธรรม 

ภูมิปัญญา
รูปธรรม 

ขอ้ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน โดยไดข้อ้สรุปจาก MINDMAP 

 

วิถีครัวเรือนเกษตร 

KEYWORD 
สืบสานวิถีปราชญ ์
สานต่อวฒันธรรม 

FORM FOLLOW  FUNCTION 

การประยกุตใ์ชง้าน 

จกัสาน จกัตอก 

ลายหน่ึง ลายสอง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

KEY CONCEPT 
การเช่ือมต่อ   การสานสายใย   SIMPLE 

การผสาน   การสร้างแรง   STRANGE   INNOVATION 
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รูปท่ี 31 การพฒันาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม 
 

 
รูปท่ี 32 การพฒันาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม 
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รูปท่ี 33 Art Object ท่ีพฒันาแนวคิดมาจากภมิูปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม 
 

 
 
ผงัภูมิท่ี 5 ผงัแสดงแนวคิดท่ีมาการกาํหนดการวาง Programming โครงการศูนยน์นัทนาการบา้น
สานสุข 
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บทที� 5 

5.1. การวเิคราะห์ข้อมูลและการศึกษา 

ในการศึกษาตวัแปรควบคุมที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขมีตวั
แปรควบคุมหลกัที�มีความสาํคญัประกอบดว้ย การวเิคราะห์กลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ (User 
Behavior) การวเิคราะห์ผงัองคก์ร (Organization Chart) ตลอดจนการใชพ้ื?นที�ของโครงการ (Site 
Context) โดยส่วนนี? เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเพื�อการพฒันางาน 
และการลงสาํรวจพื?นที�เพื�อสัมภาษณ์บุคคล โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดวธีิและอุปกรณ์ประกอบการ
สัมภาษณ์ตามรายละเอียดในบทที� 3 ดงันี?  
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
ผงัภูมิที� 6 แสดงแนวคิดของตวัแปรควบคุมที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 
5.2. การวเิคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

จากการศึกษาและการวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมกลุ่มผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ(User 
Behavior)  จากขอ้มูลทุติยภูมิจาํนวนผูสู้งอายใุนเขตสัมพนัธ์วงศโ์ดยสํานกับริการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพการวิเคราะห์

การวเิคราะห์กลุ่มผูใ้ชบ้ริการและ 
ผูใ้หบ้ริการ (User Behavior) 

การวเิคราะห์ผงัองคก์ร 
(Organization Chart) 

การใชพ้ื0นที4ของโครงการ 
(Site Context) 
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เชิงปริมาณไดจ้ากการสังเกต รวมทั?งการลงพื?นที�เพื�อสํารวจจากการทาํ Pilot Test จากประชากร
ตวัอยา่ง และจดัทาํแบบสอบประชากรเป้าหมาย ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงันี?  
 

 
 
ผงัภูมิที� 7 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 
ผงัภูมิที� 8 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 9 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 

ผงัภูมิที� 10 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 11 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 

ผงัภูมิที� 12 แสดงแนวคิดของ User Behavior ที�นาํมาสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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5.2. การวเิคราะห์ผงัองค์กร (Organization Chart) 
 จากการศึกษาและการวิเคราะห์ผงัองค์กร (Organization Chart)  โดยวิเคราะห์จาก

ขอ้มูลทุติยภูมิจาก Case Study โดยศูนยผ์ูสู้งอายุดินแดง สํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกเจา้หน้าที�ที�ปฏิบติังาน 
รวมทั?งจากการสังเกตุ และลงพื?นที�เพื�อสาํรวจไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงันี?  
 
 

 
 
ผงัภูมิที� 13 แสดงผงัองคก์รทีมีแนวคิดสู่การออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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5.3. การใช้พื5นที�ตั5งโครงการศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข (Site Context) 

 จากการศึกษาและการวเิคราะห์พื?นที�ตั?ง (Site Context)  โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจาก
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัการ
วเิคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นที�เพื�อสาํรวจ และทาํ SWART 
ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงันี?  

 5.3.1.  Comprehensive 
 เป็นพื?นที�สีแดง พ.3-21 ประเภทพาณิชยกรรม พื?นที�อาศยัหนาแน่น สภาพแวดลอ้ม

ชุมชนเมือง 
 5.3.2.  Existing Land Used 
 ที� ดินเดิมเป็นพื?นที�สาธารณะของเขตสัมพันธ์วงศ์ และอาคารพาณิชย์ มีการใช้

ประโยชน์ไมเ่ตม็ศกัยภาพ 
 5.3.3.  Transportation 
 การคมนาคมสะดวก สามารถเขา้ถึงพื?นที�ไดด้ว้ยรถประจาํทางสาธารณะ และรถส่วน

บุคคล มีพื?นที�จอดรถไดส้ะดวกโดยรอบ ดา้นหนา้มีถนนหลกั กวา้ง 12 เมตร ดา้นขา้งและดา้นหลงั
มีถนนรอง กวา้ง  6 เมตร 

 5.3.4.  Geology 
ลกัษณะที�ดิน ป็นดินถมสามารถปลูกตน้ไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

 5.3.5.  Contour 
เป็นพื?นที�เรียบ พื?นที�ดินที�ตั?งโครงการมีความสูงกวา่ระดบัถนนหนา้โครงการ 1 เมตร 

 5.3.6.  Green Area 
บางส่วนเป็นพื?นที�สีเขียวเดิม 
  5.3.7.   Flood plain and Rainfall 
เป็นพื?นที�เขตเมืองชั?นใน ไมมี่ปัญหานํ?าทว่ม 

 

 

 

 

 

 

 



 106

 
 
รูปที� 34 แสดงผงัสภาพแวดลอ้มที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
ที�มา : Google Maps, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/ 
 

 
 
รูปที� 35 แสดงผงัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปที� 36 แสดงสภาพแวดลอ้มที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปที� 37 แสดงสภาพแวดลอ้มที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 
รูปที� 38 แสดงสภาพแวดลอ้มที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปที� 39 แสดงการเขา้ถึงที�ตั?งโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

5.4. สรุปหลักการออกแบบ UNIVERSAL DESIGN 

  5.4.1 Equitable Use การออกแบบที�ไมไ่ดผ้ลเสียหรือตีตรากลุ่มของผูใ้ชใ้ด ๆ 
  5.4.2 Flexibility in Use การออกแบบที�สามารถรองรับหลากหลายของบุคคล

และความสามารถในการตั?งค่า 
 5.4.3 Simple, Intuitive Use ใชใ้นการออกแบบเป็นเรื�องง่ายที�จะเขา้ใจโดยไม่คาํนึงถึง

ประสบการณ์ของผูใ้ชค้วามรู้ทกัษะการใชภ้าษาหรือระดบัความเขม้ขน้ในปัจจุบนั 
 5.4.4 Perceptible Information การออกแบบสื�อสารขอ้มูลที�จาํเป็นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพใหก้บัผูใ้ชโ้ดยไมค่าํนึงถึงสภาพแวดลอ้มหรือความสามารถของผูใ้ชป้ระสาทสัมผสั 
5.4.5 Tolerance for Error การออกแบบที�ช่วยลดอนัตรายและผลกระทบของการ

กระทาํที�ไมไ่ดต้ั?งใจหรือไม่ตั?งใจ 
 5.4.6 Low Physical Effort การออกแบบที�สามารถนาํมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ความสะดวกสบายและดว้ยความเหนื�อยลา้อยา่งนอ้ย 



 110

 5.4.7 Size and Space for Approach & Use สาํหรับวธีิการและใชข้นาดที�เหมาะสม
และมีพื?นที�ใหส้าํหรับวธีิการเขา้ถึงจดัการและการใชง้านโดยไม่คาํนึงถึงขนาดของร่างกายของผูใ้ช้
ทา่ทางหรือการเคลื�อนไหว 

 

5.5. การหาปริมาณพื5นที�ที�ใช้ในการออกแบบผงัโครงการศูนย์นันทนาการ 

 การวางผงัพื?นที�งานออกแบบในโครงการศูนยน์นัทนาการนั?น ดาํเนินการโดยวิเคราะห์
ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารมาตราฐานการจดัพื?นที�ภานใน The Time-Saver Standard for Interior 
Design and Space Planning รวมทั?งเอกสารพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร และกฎหมายควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นที�เพื�อสาํรวจ สู่การจดัพื?นที� 

 

5.6. สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 

 ไดศึ้กษาขอ้มูล ทุติยภูมิ จากเอกสารวชิาการการศึกษาและการวเิคราะห์ดว้ยกิจกรรม
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ (User Behavior)  จากขอ้มูลทุติยภูมิจาํนวนผูสู้งอายใุนเขตสัมพนัธ์
วงศโ์ดยสาํนกับริการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้
มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์เชิงปริมาณไดจ้ากการสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นที�เพื�อ
สาํรวจจากการทาํ Pilot Test จากประชากรตวัอยา่ง และจดัทาํแบบสอบประชากรเป้าหมาย 
การศึกษาและการวเิคราะห์ผงัองคก์ร (Organization Chart)  โดยวเิคราะห์จากขอ้มูลทุติยภูมิจาก 
Case Study โดยศูนยผ์ูสู้งอายดิุนแดง สาํนกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัการ
วเิคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกเจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังาน รวมทั?งจากการ
สังเกตุ และลงพื?นที�เพื�อสาํรวจไดผ้ลการวิเคราะห์ ไดผ้ลการวเิคราะห์ การศึกษาและการวเิคราะห์
พื?นที�ตั?ง (Site Context)  โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

 พร้อมทั?งไดต้รวจสอบกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัการ
วิเคราะห์ขอ้มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นที�เพื�อสํารวจ ตลอดจนการ
ออกแบบ Universal Design ที�เป็นส่วนหนึ�งของการแกปั้ญหาไปทั�วโลกรวมมากขึ?นในการที�คนทุก
คนมีโอกาสเท่าเทียมกนัเพื�อความเป็นอิสระปกครองตนเองและการมีส่วนร่วม แต่เรื� องการ
ออกแบบเข้าใจว่างานของ'การเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ที�มีอยู่ในคนที�ต้องการที�รวมทุกคน 
Universal Design เป็นกรอบการทาํงานที�ยอมรับความหลากหลายของความสามารถและอายุเป็น
ความจริงสามญัที�สุดของการเป็นมนุษยแ์ละประเมินผล กลยุทธ์และการแกปั้ญหาตามวิธีการที�ดีที�
พวกเขาตอบสนองความต้องการของกลุ่มที� เป็นไปได้ที�กว้างที� สุดของผู ้ใช้ที�มีศักยภาพและ
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เสริมสร้างประสบการณ์ของทุกคน เป็นความตอ้งการคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์ที�สามารถ
รวมพลงัของนกัออกแบบรุ่นใหม่ที�จะเป็นมิตรกบัผูใ้ชพ้ื?นที�ในจุดแข็งและการการออกแบบที�เป็น
ความย ั�งยนืทางสังคม ไดข้อ้สรุปและทาํ SWART ไดผ้ลการวเิคราะห์ที�นาํไปสู่การออกแบบดงันี?  
 

5.7. แนวความคิดในในการวางผงั 

 การศึกษาลกัษณะแนวคิด รูปแบบศิลปวฒันธรรม และ การวเิคราะห์กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
และผูใ้หบ้ริการ (User Behavior) การวเิคราะห์ผงัองคก์ร (Organization Chart) ตลอดจนการใช้
พื?นที�ของโครงการ (Site Context) โดยส่วนนี? เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ สาํรวจและรวบรวม
ขอ้มูลเพื�อการพฒันางาน และการลงสาํรวจพื?นที�เพื�อสัมภาษณ์บุคคล รวมทั?งลกัษณะการใชง้านของ
บุคคลต่างๆที�ไดม้าตรฐาน และผูที้�ใชง้านอาคารศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข โดยแยกออกเป็นสี�
ส่วนไดแ้ก่ 

 5.7.1. จุดแขง็ (STRANGE) 
5.7.1.1. เป็นสถานที�มีคุณคา่สาํหรับสังคมและชุมชน 
5.7.1.2. อยูใ่นแหล่งชุมชนและอยูใ่นเขตสวนสาธารณะมีพื?นที�วา่งเหมาะแก่การ

ดาํเนินโครงการโดยสะดวก 
5.7.1.3. มีวฒันธรรมที�ชดัเจนและมีการส่งเสริมการทอ่งเที�ยวเชิงอนุรักษ ์
5.7.1.4. ไมมี่ปัญหาเรื�องการจราจรระหวา่งวนัธรรมดากบัวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์
5.7.1.5.   มีรถสาธารณะผา่นไปมาสะดวก 

 5.7.2. จุดอ่อน (WEAKNESS) 
5.7.2.1. ความไมเ่ป็นมิตรของเจา้หนา้ที�ศูนย ์
5.7.2.2 พื?นที�ทีตั?งโครงการค่อนขา้งเปลี�ยว และพื?นที�โกดงัเกบ็ของ 

  5.7.3. โอกาส (OPPORTUNITY) 
5.7.3.1 ส่งเสริม ความเจริญวฒันธรรมความรู้ทั?งทางกายและสติปัญญาของคนไทย 
5.7.3.2. ขยายการเติบโตทางกิจกรรมที�เกี�ยวกบัประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทย-จีนที�

ไมค่อ่ยมีขอ้มูลในในประเทศไทยใหก้วา้งขวางขึ?น 
5.7.3.3. ประชาสัมพนัธ์แหล่งขอ้มูลดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยในวงกวา้ง 

  5.7.4 อุปสรรค ์(THREAT) 
   5.7.4.1 ไมค่อ่ยไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ที�ส่วนราชการ 
   5.7.4.2 ไมค่อ่ยไดรั้บการส่งเสริมและการพฒันาโครงการไม่คอ่ยต่อเนื�อ 
   5.7.4.3 งบประมาณไมเ่พียงพอ 
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5.5. แนวความคิดในการกาํหนด PROGRAM และ ZONNINGสําหรับการวางผงั 

 โดยศึกษาลกัษณะการใช้งานของบุคคลากรต่างๆที�ได้มาตรฐาน และผูที้�ใช้งานอาคารศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข โดยแยกออกเป็นส่วน ไดแ้ก่ส่วนต่างๆดงันี?  
  5.5.1.  การวเิคราะห์พื?นที�ประโยชน์ใชส้อยภายในโครงการ (PROGRAMMING) 
 
 

 
 

ผงัภูมิที� 14 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Programming ของการใชพ้ื?นที�โครงการศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข 
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5.5.2.  การวเิคราะห์แผนผงัการทาํงานของผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการภายในโครงการ (FLOW 
CHART) 
 

 
 

ผงัภูมิที� 15 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พื?นที�โครงการศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 16 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใชพ้ื?นที� Meditationโครงการ
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 
ผงัภูมิที� 17 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใชพ้ื?นที�Education and 
Entertainment โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 18 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใชพ้ื?นที� Recreation 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 

ผงัภูมิที� 19 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใชพ้ื?นที� กายภาพบาํบดั 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 20 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Flow Chart ของการใชพ้ื?นที� Service 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
  5.5.3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื?นที�ประโยชน์ใชส้อยภายในโครงการ 
(BUBBLE DIAGRAM) 
 

 
 

ผงัภูมิที� 21 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Bubble Diagram ของการใชพ้ื?นที� Meditation 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปที� 22 ผงัแสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Bubble Diagram ของการใชพ้ื?นที�Education and 
Entertainmentโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 

ผงัภูมิที� 23 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Bubble Diagram ของการใชพ้ื?นที� Recreation 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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ผงัภูมิที� 24 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Bubble Diagram ของการใชพ้ื?นที� กายภาพบาํบดั 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 

ผงัภูมิที� 25 แสดงแนวคิดที�มาการกาํหนดการวาง Bubble Diagram ของการใชพ้ื?นที� Service 
โครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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บทที ่6 

แนวทางการออกแบบ 
 

จากการศึกษาประวติัความเป็นมา วฒันธรรม การอยูอ่าศยั รวมถึง ประโยชน์ใชส้อย ท่ี
จาํเป็นในการออกแบบอัตลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย จึงสรุปออกมาเป็น
แนวความคิดหลกัในการออกแบบ โดยส่ือสารผ่านทางความรู้สึกในการใชพ้ื้นท่ีว่างและลาํดบัของ
การรับรู้เพ่ือทาํการการออกแบบศูนยน์ันทนาการบา้นสานสุข ให้เป็นหน่ึงของสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของไทย 

ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข มีพนัธกิจเป็นศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุท่ีมีการจดักิจกรรม
นนัทนาการดา้นต่างๆ ดว้ยกลไกการบูรณาการการ ดาํเนินการเพ่ือความยัง่ยนื “การคงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรี
และคุณค่าแห่งความเป็นผูสู้งวยั” 

พนัธกิจเฉพาะโครงการ เผยแพร่วฒันธรรม ตอบเชิงศิลปะวฒันธรรม หมอตรวจสุขภาพ
ทุกสปัดาห์ 

บทบาท-หนา้ท่ี 
บูรณาการ การบริการทางดา้นนนัทนาการและการบริการทางสังคมสาํหรับผูสู้งวยัเขา้

ดว้ยกนัการจดัและประสานการบริการในสถาบนัชุมชนและเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยัของผูสู้งอาย ุเกิดการ
ยอมรับการแสดงออกของผูสู้งอายใุนฐานะปัจเจกบุคคลและกลุ่ม ใหผู้สู้งอายมีุโอกาสใชท้กัษะใน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนผู ้สูงอายุได้แสดงบทบาทในฐานะผูด้าํเนินการและอาสาสมัครเป็น
ผูป้ฏิบติังานเป็นผู ้ร่วมกิจกรรม และเป็นผูรั้บบริการ ผูสู้งอายุไดรั้บการพิจารณา กาย ใจ อารมณ์ 
สังคมและภูมิปัญญาจากการรับบริการ พิทักษ์สิทธิสําหรับผูสู้งอายุ เติมบทบาทหน้าท่ีเฉพาะ
โครงการ จดักิจกรรม ถ่ายทอดประเพณี ไทย-จีน,ตรวจสุขภาพ 

กลุ่ม ผูใ้ช้บริการหลกั เป็นผูสู้งอายุมากกว่า 60ปี ข้ึนไป  เฉล่ียประมาณ 30-45 คน/วนั 
โดยแบ่งเป็นเขตสมัพนัธวงศ ์60% ละแวกไกลเ้คียง 40% บุคคลทัว่ไป 30-60 คน/วนั 

บุคคลในครอบครัว เขตสมัพนัธวงศ ์60% ละแวกไกลเ้คียง 40% 
ผูใ้หบ้ริการเป็นเจา้หนา้ท่ี-พนกังาน ,วิทยาการจากภายนอก งานบริหาร5 คน งานธุรการ

12 คน งานบริการ5 คน งานวิชาการ2 คน 
เวลาใหบ้ริการ จนัทร์-ศุกร์  6.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย ์8.00-16.00 น.  (วนัหยดุนกัขตั

ฤกษ)์ 
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รูปท่ี 40 การพฒันาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบ 
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 41 การพฒันาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบ 
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 42 การพฒันาแนวคิด Art Object จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม 
สู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 
 

 
 

รูปท่ี 43 การพฒันาแนวคิด Mass Study รูปแบบงานสถาปัตยกรรมคร้ังท่ี 1 
จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 44 การพฒันาแนวคิด Mass Study รูปแบบงานสถาปัตยกรรมคร้ังท่ี 2 
จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 

 

 
 

รูปท่ี 45 ผงัแสดงพื้นท่ี Site Plan เดิม ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 46 ผงัแสดง Site Plan ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 47 ภาพแสดงแนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 48 ภาพแสดงแนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 49 ภาพแสดงแนวทางการตกแต่งภูมิทศันใ์นพ้ืนท่ี ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
จากภูมิปัญญาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมสู่กระบวนการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 50 ผงัแสดงพื้นท่ี Ground Floor ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 



 129 

 
 
รูปท่ี 51 ผงัแสดงพื้นท่ี Second Floor ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 



 130 

 
 

รูปท่ี 52 ผงัแสดงพื้นท่ี Basement Floor ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 53 รูปภาพแสดงการจดัพ้ืนท่ีส่วน Reception Hall ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 

รูปท่ี 54 รูปภาพแสดงการจดัผงัฝ้าเพดานส่วน Reception Hall ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 55 รูปภาพบรรยากาศพ้ืนท่ี ส่วน Reception Hall ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 56 รูปภาพแสดงการจดัพ้ืนท่ี ส่วน Education and Entertainment ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

รูปท่ี 57 รูปภาพแสดงการจดัผงัฝ้าเพดาน ส่วน Education and Entertainmentศูนยน์นัทนาการบา้น
สานสุข 
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รูปท่ี 58 รูปภาพบรรยากาศพ้ืนท่ี ส่วน Education and Entertainmentศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 59 รูปภาพแสดงการจดัพ้ืนท่ี ส่วน Meditation ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  
 

 
 

รูปท่ี 60 รูปภาพแสดงการจดัผงัฝ้าเพดาน ส่วน Meditation ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 61 รูปภาพบรรยากาศพ้ืนท่ี ส่วน Meditation ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 62 รูปภาพแสดงการจดัพ้ืนท่ีส่วนกายภาพบาํบดั ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 
รูปท่ี 63 รูปภาพแสดงการจดัผงัฝ้าเพดาน ส่วนกายภาพบาํบดั ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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รูปท่ี 64 รูปภาพบรรยากาศพ้ืนท่ี ส่วนกายภาพบาํบดั ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 65 รูปภาพแสดงรูปแบบเคร่ืองเรือนภายใน ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 



 139 

 
 
รูปท่ี 66 รูปภาพแสดงวสัดุภายใน ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
 

 
 
รูปท่ี 67 รูปภาพแสดงวสัดุภายใน ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
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บทที ่7 

ข้อสรุปแนวทางการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเร่ือง เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย มีขอ้สังเกตไดว้่า ภูมิปัญญาดงักล่าว
กาํลงัจะสูญไปเน่ืองจากมิไดมี้การสืบทอดภูมิปัญญาอย่างมีระบบและอาจจะเป็นภูมิปัญญาท่ีสวน
ทางกบัความเจริญแบบโลกาภิวฒัน์ แต่การท่ีเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของภูมิ
ปัญญาเคร่ืองจกัสานไทยนั้นส่วนใหญ่ของภูมิปัญญาท่ียงัมีความงามและคงสืบสานอยูไ่ดใ้นยคุสมยั
ปัจจุบนัแต่การคงอยูไ่ดน้ั้นปราศจากการใชง้านดว้ยประโยชนใ์ชส้อยเดิม แต่เป็นการใชใ้นลกัษณะ
เชิงอนุรักษห์รือ ท่ีระลึก หรือตอ้งมีการปรับเปล่ียนการใชง้านใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
  การศึกษาเร่ืองผูสู้งอายุ เน่ืองจากแนวโนม้ภาวะผูสู้งอายุในอนาคตมีมากข้ึนตลอดจน
ผูสู้งอายุมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากข้ึน ทาํให้บุคคลท่ีอยู่ในภาวะผูสู้งอายุขั้นต้นยงั
สามารถทาํกิจกรรมต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านั้นก็ต้องการท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะการทาํประโยชน์เพ่ือชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ตลอดจน
ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีสู่คนรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมให้ผูสู้งอายุจึงเป็น
ประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้มต่อสงัคมโดยรวม 
  การศึกษาเร่ือง Universal Design นั้น ในสังคมโดยภาพกวา้งยงัมีการให้ความสาํคญั
ค่อนขา้งนอ้ย ตลอดจนมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีเขา้ใจ และสามารถนาํองคค์วามรู้ดา้นน้ีไปใช้
งานไดน้อ้ย และความรู้ดา้น Universal Design ยงัมีขอ้ขดัแยง้ในตวัเองอยูห่ลายประการ และความ
เหมาะสมในการนาํมาใชใ้นสภาพสงัคมในอนาคต 
  การศึกษาเร่ืองชุมชนเมืองนั้น การขาดพื้นท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีนนัทนาการสาํหรับชุมชน
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุง การกาํหนดพ้ืนท่ี Zoning และการปัญหาพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของการพฒันาเมือง กฎหมายผงัเมืองไม่ทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของชุมชนและเมือง ชุมชนเมืองในปัจจุบนัมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบันิยามของชุมชน
เมืองของทางราชการ ตอลดจนมีความหลากหลายเฉพาะท่ีตอ้งแยกประเภทโดยละเอียดกวา่ปัจจุบนั 
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  การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย-จีน จากการท่ีบรรพบุรุษชาวจีนอพยพมาอยูใ่นประเทศ
ไทยเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบนัมีการผสมจนยากท่ีจะแยกออกหรือช้ีเฉพาะลงไปว่าวฒันธรรมแบบ
ไทยหรือวฒันธรรมแบบจีน ซ่ึงเป็นผลดีทั้งในแง่ของการผสมกลมเกลียวสมคัรสมานสามคัคี และ
กาํเนิดวฒันธรรมอีกดา้นหน่ึงข้ึนท่ีเรารู้จกักนัวา่ ลูกผสมวฒันธรรมไทย-จีน 
  จากการศึกษาเร่ือง ศูนยน์นัทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบโครงการเป็นรูปแบบใหม่
ท่ีมีความน่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์ให้กบัการดาํเนินการโครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน โดยโครงการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขเป็นการนาํเสนอการออกแบบดว้ย
การศึกษาจากองคค์วามรู้ทางวิชาการ ทั้งตวัแปรอิสสระ ตวัแปรควบคุมท่ีเก่ียวเน่ือง 
  1.  ขอ้คน้พบ 

เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยนั้นมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะสาขาค่อนขา้งนอ้ย 
โดยเฉพาะเคร่ืองจักสานงานกสิกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน มีการรวบรวมการศึกษาน้อย 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้มีขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไปในการจาํแนกประเภทและการใชง้านของ
เคร่ืองจกัสาน ขอ้มูลขั้นปฐมภูมิค่อนขา้งจะไม่ทนัสมยั และผูว้ิจยัคาดว่าอาจจะไม่มีการใชง้านใน
อนาคตเน่ืองจากพฤติกรรมการใชง้านทางกสิกรรมเปล่ียนแปลงไป 

รูปแบบและพฤติกรรมการใชง้าน ศูนยน์นัทนาการสําหรับผูสู้งอายุ มีน้อยและ
ค่อนขา้งยากลาํบากในการใชง้าน และไม่มีสถานท่ีท่ีไดรั้บการออกแบบเฉพาะเพ่ือการใชง้านใน
กิจกรรมนั้นๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัศูนยน์นัทนาการสาํหรับเยาวชน รูปแบบของกิจกรรมค่อนขา้งไม่
ทนัสมยั และมีใหเ้ลือกใชบ้ริการนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเป็นของส่วนราชการ ค่อนขา้งทรุดโทรม 
ขาดการดูแลรักษาท่ีดี และขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นจิตวิทยาของผูสู้งอาย ุ
  2.  ขอ้เสนอแนะ 

ตวัแปรอิสสระ เกิดปัญหาความเขา้ใจทางกรอบความคิดเก่ียวกบังานกสิกรรมไม่
ชดัเจน ความแตกต่างกบัการเกษตร ซ่ึงขอบเขตของงานต่างกนั จึงนาํไปสู่งานจกัสานท่ีใชง้านในแต่
ละกิจกรรมท่ีต่างกนั ตอ้งพยายามอธิบายเน้ือหาของการศึกษาตวัแปรอิสสระให้ชัดเจนว่าอยู่ใน
กรอบของเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรม ช่ือหัวขอ้เป็นตวักาํหนดสาระแก่นแทข้ององคค์วามรู้จาก
เคร่ืองจกัสานนาํเสนอในงานออกแบบไดต้รงประเดน็มากกว่าน้ี 

การศึกษามีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั มีความโดดเด่นในดา้นระเบียบวิธีวิจยั และ
การศึกษาเชิงปริมาณ และไดมี้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่การออกแบบไดดี้ มีองคค์วามรู้ใหม่
สามารถนาํไปใชแ้ละพฒันาในวงการออกแบบภายในได ้

ตวัแปรตามแต่การเลือกตาํแหน่งท่ีตั้งโครงการ และการศึกษาบริบท และวฒันธรรม
ของพื้นท่ี ไม่ไดส้ะทอ้นออกมาในการออกแบบและท่ีวา่งภายนอกเท่าท่ีควร 
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เพ่ือตอบสนองของ User และตอ้งใชบ้ริบทรอบๆดว้ย ผงับริเวณ Site Plan ให้
ความสาํคญัเพียงดา้นหนา้มาก แต่ละเลยดา้นหลงั ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปทรงอาคาร และรูปดา้น
และไม่สะทอ้นบริบทของท่ีตั้ง 

การจดัท่ีว่างภายในทาํไดดี้มาก และสะทอ้น Universal Design ได ้และให้
ความสาํคญั หากจะสร้างสมดุลระหว่าง ภายใน กบัภายนอก หรือบริบทมากกว่าน้ีงานจะสมบูรณ์ 
การนาํลวดลายมาใชใ้นงานออกแบบท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ตอ้งคาํนึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนว่าจะก่อให้เกิด
ความลายตาหรือไม่ การนาํมาใชต้อ้งให้เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุโดยไม่ทาํให้เกิดลายตาจากลวดลาย 
แสงเงา นํ้าหนกั การผสานระหว่างผูสู้งอาย ุ เคร่ืองจกัสาน และRecreation ยงัสานกนัไม่ลงตวั ให้
ควบคุมความหลากหลายและความแตกต่าง 
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กระทรวงวฒันธรรม. โครงการวฒันธรรมสายใยชุมชน. การเขา้ถึงเมื.อ 6 กนัยายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://saiyai.culture.go.th 
วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. การเขา้ถึงเมื.อ 4 กรกฎาคม 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://th.wikipedia.org/wiki/เกษตรกรรม 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. กสิกรรมกร. การเขา้ถึงเมื.อ 17 กนัยายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/กสิกรรม 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. ผู้สูงอายุ. การเขา้ถึงเมื.อ 7 ตุลาคม 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_def.html  
มหาวทิยาลยัศิลปากร. บลอ็คแลกเปลี/ยนเรียนรู้. เขา้ถึงเมื.อ 4 พฤษภาคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://ภูมิปัญญาไทย.blogspot.com 
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มูลนิธิชยัพฒันา. เศรษฐกจิพอเพยีง. เขา้ถึงเมื.อ 10 พฤษภาคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.chaipat.or.th/chaipat/index. 
ศูนยพ์ฒันาการการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค. แนะนําองค์กร. การเขา้ถึงเมื.อ 6 
 กนัยายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.banbangkhae.go.th/history.php 
สมาคมบา้นปันรัก. ปันความสุข แหล่งเรียนรู้เพื/อผู้สูงวัย.  การเขา้ถึงเมื.อ 10 กนัยายน 2556. เขา้ถึง
 ไดจ้าก http://www.baanpunrak.org/ 
Google Maps. เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤษภาคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/ 



ณ 

 

 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

ภูมปัิญญาเครื�องจักสานงานกสิกรรมไทยเพื�อการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข 

 
 
คําชี%แจง 
 1. แบบสอบถามฉบบันี� เป็นขอ้มูลในการทาํวทิยานิพนธ์ ซึ% งเป็นส่วนหนึ%งของการศึกษาตาม 
หลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน มหาวทิยาลยัศิลปากร แบบสอบถาม
ชุดนี�จดัทาํเพื%อศึกษาเรื%อง “ภูมิปัญญาเครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทยเพื%อการออกแบบศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข”  
 2. แบบสอบถามฉบบันี�   แบง่ออกเป็น 5  ตอน คือ 
  ตอนที% 1 ขอ้มูลทั%วไปของกลุ่มประชากร จาํนวน  6   ขอ้ 
  ตอนที% 2 เป็นแบบสอบถามที%เกี%ยวกบัเครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทย  จาํนวน  4   ขอ้ 
  ตอนที% 3 แบบสอบถามเกี%ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑ ์
การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  จาํนวน   7   ขอ้ 
  ตอนที% 4 ขอ้มูลทศันะคติเกี%ยวกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  จาํนวน   10   ขอ้ 
  ตอนที% 5 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  จาํนวน   6   ขอ้ 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันี� คือ ประชากรเป้าหมายจํานวน 1  คน  เป็นผูต้อบคาํถาม 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูง ที%ทา่นไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจยัเป็นอยา่งดี 
 

นายสุทธิชยั บุญช่วย 

นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาออกแบบภายใน 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 
 
 



ด 

 

แบบสอบถาม 

ภูมปัิญญาเครื�องจักสานงานกสิกรรมไทยเพื�อการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข   
คําชี%แจง โปรดทาํเครื%องหมาย  � ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
ตอนที� 1 ขอ้มูลทั%วไปของกลุ่มประชากร 
 1. เพศ      

(  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. อายุ     

(  ) 10 – 19 ปี  (  ) 20 – 29 ปี      
(  ) 30 – 39 ปี   (  ) 40 – 49 ปี 
(  ) 50 – 59 ปี  (  ) 60 ปีขึ�นไป 

3. ระดับการศึกษา  
(  ) ประถมศึกษา 
(  ) มธัยมศึกษา/ปวช. 
(  ) อนุปริญญา/ปวส. 
(  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

(  ) ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น   (  ) เกษตรกร   
(  ) รับจา้งทั%วไป    (  ) พนกังานบริษทัเอกชน 
(  ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย (  ) รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
(  ) ขา้ราชการบาํนาญ    (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(  ) อาชีพอื%น ๆ โปรดระบุ.......................  

5. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 

(  ) ตํ%ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท  (  ) 10,001 – 20,000 บาท 
(  ) 20,001 – 30,000 บาท   (  ) 30,001 บาทขึ�นไป 

6. จํานวนสมาชิกใครอบครัว 

(  ) 1 คน    (  ) 2 คน 
(  ) 3 คน    (  ) อื%น ๆ โปรดระบุ....................... 
 
 
 



ต 

 

ตอนที� 2 ภูมิปัญญาเครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทย 
 

1. ทา่นทราบหรือไมว่า่เครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทยคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2. ทา่นเคยใชง้านเครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทยบา้งหรือไม่   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. เครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทยที%ทา่นรู้จกัไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. ประโยชน์ที%ทา่นคิดวา่ไดจ้ากเครื%องจกัสานงานกสิกรรมไทยมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถ 

 

ตอนที� 3 แบบสอบถามเกี%ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑก์ารออกแบบ
สภาพแวดลอ้มภายในของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
 

1. ทา่นมีความคาดหวงัอยา่งไรกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2. ทา่นคาดหวงัวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข ควรมีการจดักิจกรรมอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. ทา่นคาดหวงัวา่ทา่นตอ้งการมีส่วนร่วมอยา่งไรบา้งเกี%ยวกบัการบริหารจดัการสถานที%ของศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. ทา่นคาดหวงัวา่การใชบ้ริการในสถานที%ของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขขา้งตน้ควรมีค่าทาํเนียม
อยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
5. ทา่นคาดหวงัวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขขา้งตน้ควรมีการเผยแพร่โครงการพระราชดาํริ หรือ
โครงการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลหรือไมอ่ยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



ท 

 

6. ทา่นคาดหวงัวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขขา้งตน้ควรมีการแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะทาง
เอกลกัษณ์ของชุมชนหรือไมอ่ยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7. ทา่นมีขอ้เสนอแนะเพิ%มเติมอะไรบา้งเกี%ยวกบัสถานที%ของศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที� 4 ขอ้มูลทศันะคติเกี%ยวกบัศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
คาํชี�แจง โปรดทาํเครื%องหมาย  � ลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
 

 

ทศันะคติในการเลอืกไปใช้บริการศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข   
ระดับความคิดเห็น  

สําหรับ 

ผู้วจัิย 

มาก
ที%สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที%สุด 

 5 4 3 2 1  
1. คาดหวงัวา่เป็นสถานที%ที%มีสิ%งอาํนวยความสะดวกเป็นส่วน

หนึ%งในการไปใชบ้ริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
      

2. คาดหวงัวา่มีความทนัสมยัเป็นปัจจยัส่วนหนึ%งในการไปใช้
บริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

3. คาดหวงัวา่รูปแบบของกิจกรรมมีผลต่อการไปใชบ้ริการ
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

4. คาดหวงัวา่บรรยากาศของศูนยเ์ป็นส่วนหนึ%งของในการไปใช้
บริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

5. คาดหวงัวา่คา่ใชจ่้ายในการใชบ้ริการเป็นปัจจยัในการไปใช้
บริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

6. คาดหวงัวา่ชื%อเสียงศูนยเ์ป็นส่วนหนึ%งในการไปใชบ้ริการศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข   

      

7. คาดหวงัวา่ความหลากหลายของกิจกรรมมีผลต่อการไปใช้
บริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

8. คาดหวงัวา่การแนะนาํจากสมาชิกมีผลต่อการไปใชบ้ริการ
ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

9. คาดหวงัวา่การใหบ้ริการที%ดีเป็นปัจจยัของการเลือกการไปใช้
บริการศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   

      

10. คาดหวงัวา่ศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข  มีพื�นที%เพียงพอต่อ
จาํนวนสมาชิกในชุมชน 

      

 

 

 

 



น 

 

ตอนที� 5 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
คาํชี�แจง โปรดทาํเครื%องหมาย  � ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
 
1.  สาเหตุที%ทา่นคาดหวงัวา่เลือกใชง้านศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขมาจากสาเหตุใด 

1.)  (  )  บรรยากาศ, ทาํเล 2.)  (  )  ความทนัสมยั 
3.)  (  )  รูปแบบของกิจกรรม 4.)  (  )  คา่ใชจ่้าย 
5.)  (  )  อื%นๆ (โปรดระบุ ………) 

2.  คุณคาดหวงัวา่ชอบใชพ้ื�นที%ส่วนใดในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
1.)  (  )   ส่วนตอ้นรับ 2.)  (  )   ส่วนพกัผอ่น, รับประทานอาหาร 
3.)  (  )   ส่วนนิทรรศการ 4.)  (  )   หอ้งสมุด 

            5.)  (  )  อื%นๆ (โปรดระบุ ………) 
3.  คุณคาดหวงัวา่ชอบกิจกรรมประเภทใดในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข   
         1.)  (  )   อบรม,สัมมนา 2.)  (  )   พบประสังสรรค ์
         3.)  (  )  ดูนิทรรศการ                         4.)  (  )   คน้ควา้ขอ้มูล 
             5.)  (  )  อื%นๆ (โปรดระบุ ………) 
4.  ทา่นคาดหวงัวา่จะใชเ้วลาในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขนานเท่าไหร่ 

1.)  (  )  10-50 นาที 2.)  (  )   1 ชั%วโมง – 3 ชั%วโมง 
3.)  (  )   ครึ% งวนั 4.)  (  )   ทั�งวนั  

5.   ทา่นคาดหวงัวา่โดยเฉลี%ยทา่นใชบ้ริการในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุขกี%ครั� งต่อเดือน 
1.)  (  )   นอ้ยกวา่ 3 ครั� ง 2.)  (  )   3-5 ครั� ง 
3.)  (  )   มากกวา่ 5 ครั� ง             

6.  ทา่นคาดหวงัวา่สาเหตุที%ท่านเลือกใชบ้ริการในศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข 
1.)  (  )   สิ%งอาํนวยความสะดวก 2.)  (  )   คา่ใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
3.)  (  )   ความสะอาดของศูนย ์ 4.)  (  )   การใหบ้ริการ 

         5.)  (  )   ความหลากหลายของกิจกรรม   6.)  (  )   สภาพแวดลอ้มของศูนย ์            
             7.)  (  )   อื%นๆ (โปรดระบุ ………) 
 

 

 

 

 

 



         บ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม 

                                    ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ประวตั ิ

วสัดุ/

วตัถุดบิ เครื�องมอื 

ขั%นตอน/

วธิีการ คุณสมบัต ิ

ชนิดลาย/

ลวดลาย 

การ

ส่งเสริม 

การ

เผยแพร่ 

ภูมปิัญญา/

สร้างสรรค์ 

ประเพณ/ี

วฒันธรรม 

ชนิดของ

ผลติภัณฑ์ 

1. กรมศิลปากร, (2544) 
นานาสาระวฒันธรรมไทย เล่ม 2 

×   ×   
 

   ×  
  
 

×  

2. กระทรวงอุสาหกรรมร่วมกบั การ
ท่องเที$ยวแห่งประเทศไทยและการปิ
โตเลี$ยมแห่งประเทศไทย, (2537) 
รูปแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทย 

×  ×   

 

× ×   × × × 

3. มาโนช กงกะนนัทน.์ (2526), 
รายงานการวจิยัจกัสานราชบุรี
รวบรวมและศึกษาเครื$องจกัสานของ
จงัหวดัราชบุรี (2477-2526) 

× × × × × ×   ×  × 

4. การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย, 
(2532) 
ศิลปหตัถกรรมไทย 

× ×   ×  × × ×  × 

5. วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2544) 
มรดกวฒันธรรมพื;นบา้น 

 ×   × × ×    × 

6. วบิูลย ์ลี; สุวรรณ,  (2540) 
ชุดมรดกศิลปหตัถกรรมไทย เครื$อง
จกัสานไทย. 

×  ×  ×   ×   ×  × 



         ป 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

                                    ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ประวตั ิ

วสัดุ/

วตัถุดบิ เครื�องมอื 

ขั%นตอน/

วธิีการ คุณสมบัต ิ

ชนิดลาย/

ลวดลาย 

การ

ส่งเสริม 

การ

เผยแพร่ 

ภูมปิัญญา/

สร้างสรรค์ 

ประเพณ/ี

วฒันธรรม 

ผลติภัณฑ์/ 

การใช้สอย 

7. วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2532) 
เครื$องจกัสานในประเทศไทย × × ×   × × × × × × 
8. เอนก บุญภกัดี, พิสณัห์ ใจสุทธิ, 
(2526) 
เครื$องจกัสานดว้ยไมไ้ผ ่

 ×  ×  ×     × 
9. วนิยั วริิยะปานนท,์ (2527) 
เครื$องจกัสาน × × ×  × ×  ×   × 
10. สาํนกังานปลดักระทรวง
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี$และ
สิ$งแวดลอ้ม, กองส่งเสริมเทคโนโลยี$, 
(2535) 
เทคโนโลยี$การทาํผลิตภณัฑจ์าก “กก” 

×   × ×  × ×   × 

11. ศูนยส์่งเสริมอุสาหกรรม
ภาคเหนือ, กรมส่งเสริมอุสาหกรรม, 
(2532)  
รูปแบบผลิตภณัฑไ์มไ้ผ ่หวาย 
ภาคเหนือ. 
 

 ×    ×    × × 



         ผ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

                                    ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ประวตั ิ

วสัดุ/

วตัถุดบิ เครื�องมอื 

ขั%นตอน/

วธิีการ คุณสมบัต ิ

ชนิดลาย/

ลวดลาย 

การ

ส่งเสริม 

การ

เผยแพร่ 

ภูมปิัญญา/

สร้างสรรค์ 

ประเพณ/ี

วฒันธรรม 

ผลติภัณฑ์/ 

การใช้สอย 

12. นิกร นุชเจริญผล, (2525) 
ลายสาน.   ×   ×  ×     × 
13. รุจิรา วงษส์ามารถ. (2549). 
ขิดภูมิปัญญากาละ และสุนทรียภาพ 
สู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
ศูนยภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ$น อ. หวัตะพาน. 

 ×  ×       × 

14. สุภกานต ์รัตนาพนัธุ์, (2537) 
ของใชพ้ื;นบา้นไทย.     ×    ×  × 
15. สมาคมนิสิตเก่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, (2549) 
ลกัษณะไทย 4 

×  ×  × ×      

16. อรัญญา หิรัญวชัรพฤกษ,์ (2550) 
การพฒันารูปแบบและลวดลาย
หตัถกรรมจกัสานพื;นบา้น โดยใชด้ิน
สาน เพื$อประโยชน์ใชส้อยและการ
ตกแตง่กรณีก่องขา้วใบตาล. 
 

   ×  × × × ×   



         ฝ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

                                    ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ประวตั ิ

วสัดุ/

วตัถุดบิ เครื�องมอื 

ขั%นตอน/

วธิีการ คุณสมบัต ิ

ชนิดลาย/

ลวดลาย 

การ

ส่งเสริม 

การ

เผยแพร่ 

ภูมปิัญญา/

สร้างสรรค์ 

ประเพณ/ี

วฒันธรรม 

ผลติภัณฑ์/ 

การใช้สอย 

17. อายวุฒัน์ สวา่งผล, (2548) 
การวเิคราะห์อาชีพช่างจกัสานใน
จงัหวดักาํแพงเพชร. 

× ×  × ×    × × × 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รวมทั%งหมด 10 12 6 7 8 11 6 5 9 4 15 



         พ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

                                                                  ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ORGANIZETION USERS BEHAVIOR AREA REQUIREMENT FUNCTION 

1.กระทรวงวฒันธรรม  
http://saiyai.culture.go.th  ×   
2. วารุณี เอกอภิชยั,  (2551) 

การศึกษาปัจจยัสนบัสนุนความเป็นศูนยก์ลาง เพื$อ
ประเมินศูนยช์ุมชนชานเมืองของกรุงเทพมหานคร. 

× × × × 

3. วสิารท ์ประภาสะวตั,  (2530) 
โครงการจดัระเบียบที$วา่งสาธารณะศูนยก์ลางชุมชน
เมืองสมุทรปราการ. 
 

× × × × 

4. รุจิรา วงษส์ามารถ,  (2549) 

“ขิด” ภูมิปัญญากาละ และสุนทรียภาพ สู่การออกแบบ
สภาพแวดลอ้มภายในศูนยภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ$น 
 อ. หวัตะพาน. 

× × × × 

5. ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, (2534) 

 แนวทางการจดับริการสวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 × ×  



         ฟ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

                                                                  ประเดน็ที�พบ   

แหล่งข้อมูล                 ORGANIZETION USERS BEHAVIOR AREA REQUIREMENT FUNCTION 

1. สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ
แห่งชาติ, (2554) 
คูม่ือการออกแบบสภาพแวดลอ้มสาํหรับคนพิการ และ
คนทุกวยั. 

 × ×  

2. ไตรรัตน์ จารุทศัน์, (2552) 

การออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิ$งอาํนวยความสะดวก
สาํหรับทุกคน. 

 × × × 

 

 

 

 

 

 

    

รวมทั%งหมด 3 7 6 4 



         ภ 

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ 

ชื�อตวัแปร ข้อมูลทุตยิภูม ิ ข้อมูลปฐมภูม ิ การวเิคราะห์ การนําไปใช้ 

1. วสัด/ุ 

วตัถุดบิ 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2540), วสัดุหลกัของงาน
จกัสานประกอบ 
ดว้ยวตัถุดิบหลกัดงัต่อไปนี;  
ไฝ่, ยา่นลิเภา, กระจูด, ใบไมต้ระกลูปาลม์, 
ปาหนนั, เตย และจาก 
 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2557), 
พรรณี, (2553), งานจกัสานมีการใชว้สัดุ
หลกั 2 ชนิด คือ ไฝ่สีสุก, ตน้สาดตองขาว 
  ทองดี, (2554), ปัจจุบนัใชไ้ผน่วล โดยการ
ใชว้สัดุตามชนิดของผลิตภณัฑต์่างๆ และ
หวาย 

- วสัดุที$ใชเ้ป็นวสัดุที$ยงัมีใชใ้นงานจกั
สานโดยทั$วไป มิไดม้ีการเปลี$ยนแปลง
จากในอดีต แต่ชนิดของวตัถุดิบลด
นอ้ยลง, ไม่มีการใชว้สัดุสงัเคราะห์ 
“EARTH TONE, MONOTONE” - 
ประเภทและรูปแบบในปัจจุบนัแตกตา่ง
จากในอดีต ไม่ไดเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ความเชื$อแต่เป็นไปตามความตอ้งการ
ของการตลาดเป็นหลกั 
“FORM FOLLOW FUNCTION, 

ความงามของรูปทรงที�มกีารกาํหนดด้วย

การใช้งาน” 

 

 

 

 

 

 

 

- นาํมาใชเ้ป็นวสัดุหลกัในการออกแบบ
ตกแตง่ภายใน 
 



         ม 

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปร ข้อมูลทุตยิภูม ิ ข้อมูลปฐมภูม ิ การวเิคราะห์ การนําไปใช้ 

2. ชนิดของ

ผลติภัณฑ์ 

วบิูลย์ ลี%สุวรรณ, (2532), โดยประเภทและ

รูปแบบของเครื�องจกัสานมกีารแบ่งออก

ตามลกัษณะของการดาํเนินชีวติคอื อาชีพ, 

คตคิวามเชื�อ, ที�อยู่อาศัย 

 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2557), 
พรรณี, (2553), แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื ในรูป

ของวสัดุเพื�องานตกแต่ง คอื เสื�อ, กระเป๋า

โดยต้องผ่านการนําไปแปรรูปเพิ�มเตมิ, 

 ทองด,ี (2554), ผลติภัณท์ที�มอีอกแบบมา

ให้จากหัวหน้ากลุ่ม มหีลายรูปแบบตาม

ความนิยมของลูกค้าในปัจจุบัน คอื กระเป๋า, 

แจกนั, ป้านํ%าชา, กระจาด, กระบุงเลก็ 

- ประเภทและรูปแบบในปัจจุบันแตกต่าง

จากในอดตี ไม่ได้เป็นไปตามลกัษณะ

ความเชื�อแต่เป็นไปตามความต้องการ

ของการตลาดเป็นหลกั 

“FORM FOLLOW FUNCTION, 

ความงามของรูปทรงที�มกีารกาํหนดด้วย

การใช้งาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นํามาใช้ในเป็นแนวคดิการแบ่งพื%นที�

ภายในโครงการและแบ่ง FUNCTION 

ภายในโครงการออกตามผลติภณัฑ์ 

 



         ย 

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปร ข้อมูลทุตยิภูม ิ ข้อมูลปฐมภูม ิ การวเิคราะห์ การนําไปใช้ 

ตวัแปรอสิระ 

3. คุณสมบัต ิ
สุภกานต ์รัตนาพนัธุ์, (2537), 
-เป็นไปตาม-กิจกรรมในการดําเนินชีวิต 
ดงันี;  ภาคกลาง ประกอบดว้ย บุง้กี\ ใชโ้กย
ขา้วเปลือก, กระบุงใช้เก็บข้าวหรือพนัธุ์, 
ตะกร้าปากควาย ใชค้รอบปาก, กระบุงใส่
ขา้วเปลือกและตวงขา้ว, กระจาด, งอบสาน
จากใบลาน, ภาคเหนือ ประกอบดว้ย คุตี
ขา้ว ใชส้ําหรับตีขา้วเหนียวหรือนวดขา้ว
ของชาวนา, ก่องเก็บเมล็ดพนัธุ์พืช, กระบุง
ใช้สําหรับตวงขา้วเปลือก, กระบุงใส่ของ 
ใชส้ะพายหลงัไปทาํไร่ทาํนา, กระบุงสาน
ด้วยไมไ้ผ่, Pan ใช้เก็บใบชา , ภาคใต ้
ประกอบดว้ย ตะกร้า, โชงโลง ใชต้กัปลา, 
หวีดา้ย, เครื$ องสีขา้ว, ตรอม ใชส้อยผลไม ้
สุดทา้ยภาคอีสาน ประกอบดว้ย โซงโลง 
(คนัโซ่) ใชว้ิดนํ; าเขา้นา, ฮีน ใชเ้ป็นภาชนะ
เก็บเมล็ดขา้วเปลือก, กระบุง ใชส้าํหรับใส่
ของ, จ่อ สําหรับเป็นที$ให้ตัวหนอนซึ$ ง, 
กระดง้ใส่ตวัไหม, เครื$องสีขา้ว 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2557), 
พรรณี, (2553), เครื$องจกัสานแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
- ส่วนที$ไดท้าํงานจกัสานของชุมชน 
ประกอบดว้ย เสื$อที$ใชปู้ใชง้าน และเสื$อที$
ใช ้ตกแตง่ในงาน FURNITURE 
- ส่วนที$มีเฉพาะการใชง้าน ประกอบดว้ย 
กระบงตวงขา้วเปลือก, บุง้กี\โกยขา้วเปลือก, 
ตระกร้าปากควาย, กระจาด, งอบใบลาน, 
 ทองดี, (2554), งานจกัสานส่วนใหญ่
เป็นไปตามแนวทางความดอ้งการของตลาด
สมยัใหม่ โดยมีการทาํผลิตภณัฑส์มยัใหม่
แทนที$ตามความนิยมที$เปลี$ยนไป 

- ยงัมีการยงัมีใชใ้นงานจกัสานโดยทั$วไป 
มิไดม้ีการเปลี$ยนแปลงจากในอดีต แตม่ี
การใชง้านที$ลดลงเนื$องจากมีผลิตภณัฑ์
สมยัใหม่เขา้มาแทนที$ และมีการดาํเนิน
ชีวติที$เปลี$ยนไป 
“ECO DESIGN, DESIGN FROM 

NATURAL” 

- ใชใ้นการกาํหนด FUNCTION ประกอบ
และการประดบัตกแต่งภายในโครงการ 
เพื$อใหม้ีความน่าสนใจมากขึ;น 
 
 



         ร 

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปร ข้อมูลทุตยิภูม ิ ข้อมูลปฐมภูม ิ การวเิคราะห์ การนําไปใช้ 

ตวัแปรอสิระ 

4. ชนิดลาย/ 

ลวดลาย 

สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549),  
-การนําว ัสดุ ที$ แปรรูปแล้วมาสานด้วย
กรรมวธิีในการสานแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ 
-ลวดลายพื;นฐาน ถือเป็นลายแม่บทมี 6 ลาย 
-ลวดลายพฒันาเป็นลายที$ช่างจกัสานใน
อดีตไดค้ิดคน้พฒันาขึ;น มี 5 ลาย 
-ลวดลายประดิษฐเ์ป็นลวดลายที$คิดคน้
ประดิษฐข์ึ;นเป็นลกัษณะเฉพาะของช่างจกั
สานแตล่ะคน แต่ละทอ้งถิ$น 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2557), 
พรรณี, (2553), เริ$มในสมยัก่อนมีลวดลาย
มากเช่น ลายหนึ$ง, ลายสาม, ลายกา้งปลา  
แตป่ัจจุบนัมีลวดลายที$ยงังานลวดลาย คือ 
ลายสองสามารถพฒันาเป็นลายพิกลุ 
(ลายดอกแกว้), ลายไทย และลายซิกแซก 
  ทองดี, (2554),ลวดลายหลกัไม่มีการ
เปลี$ยนแปลงไปมากแต่มีการใชก้ารยอ้มสี
เพื$อเพิ$มความน่าสนใจขึ;น 

- ลายในการใชง้านมีอยูไ่ม่มากและจะมี
การใชง้านนอ้ยลงเนื$องจากความยุง่ยาก
ในการจกัสานและไม่ไดร้ับความนิยม แต่
มีการใชก้ารออกแบบอื$นช่วย 
“ลลีาและเส้นสาย, ORDER” 

- นาํมาใชใ้นการวาง LAYOUT, การ
ออกแบบพื;นที$, การประดบัตกแต่ง 
ตลอดจนORDER และFORM ภายใน
โครงการ เพื$อใหเ้กิดจุดเด่นภายในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน 
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5. ภูมปิัญญา วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2532), 
-เครื$องจกัสานเป็นหตัถกรรมที$มีคุณคา่
เพราะใชว้ตัถุดิบซึ$งมีความงามตาม
ธรรมชาติ และคุณคา่ทางศิลปหตัถกรรม
เครื$องจกัสานทาํขึ;นดว้ยมือซึ$งตา่งจาก
ผลิตภณัฑท์ี$ทาํจากโรงงานจึงมีคุณคา่
เฉพาะตวัในแตล่ะชิ;น ลวดลายจากการสาน 
สอด ทอ ถกั และรูปแบบเครื$องจกัสาน
แสดงถึงลกัษณะพื;นบา้นที$แตกต่างกนั 

วบิูลย ์ลี; สุวรรณ, (2557), 
พรรณี, (2553), มีการสร้างสรรคผ์ลงานจกั
สานจากชีวติประจาํวนัแมจ้ะไม่มีการใช้
วสัดุในทอ้งถิ$น งานจกัสานยงัสามารถสืบ
สานอยูไ่ดด้ีเป็นส่วนประกอบในวถิีชีวติ
และอยูไ่ดอ้ีกนาน 
 ทองดี, (2554), มีการสร้างสรรคแ์ละความ
ตอ่เนื$องในการทาํงานจกัสานอยา่งตอ่เนื$อง 
ตลอดจนไดม้ีการพฒันาภูมิปัญญาตอ่อยา่ง
ตอ่เนื$อง แตก่็มีบางส่วนที$สูญหายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการสืบสานและส่งตอ่แนวคิด ทางวถิี
ชีวติตลอดจนภูมิปัญญางานหตัถกรรม 
พร้อมทั;งสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ที$แปลี$ยน
ไปตามคา่นิยมและพฤติกรรมการใชง้าน
ของยคุสมยั 
“การสืบทอด, แนวคดิถงึนวตกรรมที�

เป็นไปตามวถิีชุมชน” 

 - นาํมาใชเ้ป็นแนวความคิดหลกัของการ
ออกแบบภายในโครงการ ใชใ้นการกาํหนด 
THEMES ของการออกแบบ 
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ตวัแปรควบคุม 

1. ORGANIZETION 

ลกัษณะผงัองคก์รแบ่งออกเป็น ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายจดั
แสดงและฝ่ายบริการ 
 

-ไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
กรณีศึกษาดว้ยตนเอง และทาํการ
สมัภาษณ์บุคคลากรภายในองคก์รนั;น 

-ลกัษณะของผงัองคก์ร มีการแบ่ง
หน่วยงานความรับผิดชอบที$ชดัเจน
เนื$องจากเป็นองคก์รภายใตก้ารดูแล
หลกัจากสาํนกัพฒันาสงัคมมีการวาง
ผงับริหารที$ชดัเจนโดย ผงัองคก์รแบ่ง
ออกเป็น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ,ฝ่าย
วชิาการ, และฝ่ายบริการ 
 

 -ใชใ้นการกาํหนดผงัองคก์รบริหารงาน
ภายในโครงการ 

2. USERS 

BEHAVIOR 

ผูใ้ชบ้ริการ 
-ผูสู้งอาย ุ
-สมาชิกชุมชน,นกัเรียน,นกัศึกษา 
-ผูม้าใชส้่วนปฏิบตัิการ 
-บุคคลทั$วไป 
 

-ไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
กรณีศึกษาที$เกี$ยวกบัศูนยด์ว้ยตนเอง และ
ทาํการสมัภาษณ์บุคคลากรภายในองคก์ร
นั;น 

-กลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ประกอบดว้ย 
ผูใ้ชบ้ริการ ผูสู้งอายบุุคคลทั$วไป, 
นกัเรียน, นกัศึกษา, สมาชิกชุมชน, 
 

-ใชใ้นการกาํหนดกิจกรรมและการแบ่ง
พื;นที$ในการใชง้านภายในโครงการ
เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละประเภท 

ผูใ้หบ้ริการ 
-บุคคลากรที$ทาํงานในศูนย ์ 

-ไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
กรณีศึกษาที$เกี$ยวกบัศูนยด์ว้ยตนเอง และ
ทาํการสมัภาษณ์บุคคลากรภายในองคก์ร
นั;น 

-ผูใ้หบ้ริการ บุคคลากรที$ทาํงานใน
ศูนย,์ วทิยากร 

-ใชใ้นการกาํหนดกิจกรรมและการแบ่ง
พื;นที$ในการใชง้านภายในโครงการ
เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละประเภท 
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3. AREA 

REQUIREMENT 

-ความตอ้งการในการใชพ้ื;นที$ในแต่ละ
ส่วนนั;นขึ;นอยูก่บัพฤติกรรมและกิจกรรม
ภายในส่วนนั;นๆวา่เป็นลกัษณะใด 
เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัการใชพ้ื;นที$นั;นๆ 
 

-ไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
กรณีศึกษาที$เกี$ยวกบัศูนยด์ว้ยตนเอง และ
ทาํการสมัภาษณ์บุคคลากรภายในองคก์ร
นั;น 

- การกาํหนดพื;นที$ตา่งๆไดจ้ากเก็บ
ขอ้มูลและการสงัเกตุพฤติกรรมที$
สอดคลอ้งกบัการใชง้าน ตลอดจนให้
ความเหมาะสมกบับริบทและรูปแบบ
ของงานสถาปัตยกรรม 

-ใชใ้นการกาํหนดขนาดและพื;นที$แตล่ะ
ส่วนภายในโครงการใหส้อดคลอ้งกบั
การใชพ้ื;นที$นั;นๆ 

ตวัแปรควบคุม 

4. FUNCTION 

แบ่งออกไดด้งันี;   
-ส่วนเผยแพร่และจดัแสดง ประกอบดว้ย 
นิทรรศการถาวร (PERMANENT 
EXHIBITION), ส่วนนิทรรศการ
หมุนเวยีน (TEMPORARY 
EXHIBITION),ART GALLERY 
-ส่วนบริการทางการศึกษา, หอ้งสมุด 
(LIBRARY), 
หอ้งบรรยายรวม (AUDITORIUM), 
-ส่วนคน้ควา้และวจิยั ประกอบดว้ย ส่วน
ปฏิบตัิการของครอบครัวและชุมชน, 
ส่วนอบรมทางวชิาการเป็นส่วนสาํหรับ
การทาํกิจกรรมต่างๆ 

-ไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
กรณีศึกษาที$เกี$ยวกบัศูนยด์ว้ยตนเอง และ
ทาํการสมัภาษณ์บุคคลากรภายในองคก์ร
นั;น 

-การกาํหนด FUNCTION ตา่งๆ
เป็นไปตามพฤติกรรมที$ไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลในพื;นที$ในปัจจุบนัและมีการ
จดัเตรียมพื;นที$สาํหรับแผนการใชง้าน
ในอนาคต พร้อมทั;งการเสนอแนะจาก
ผูใ้ชง้านพื;นที$รวมทั;งบริบทของพื;นที$ 
สภาพแวดลอ้มและลกัษณะของงาน
สถาปัตยกรรม ที$ประกอบดว้ย 
- ส่วนMEDITATION 
- ส่วนกิจกรรม ENTERTAINMENT, 
หอ้งสมุด, หอ้งสมันารวม 
- ส่วน RECREATION ACTIVITY 
ครอบครัวและชุมชน 

-ใชใ้นการแบ่งพื;นที$ภายในโครงการ 
เพื$อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมที$เกิดขึ;น
ภายในโครงการ 
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