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งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาประมงพื้นบานในการทําซั้ง หรือ
ปะการังเทียมพื้นบานเปนการถายทอดภูมิปญ ญาจากชาวประมงสมัยโบราณ มีแนวทางที่สําคัญ
เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชากรประมง อีกทั้ง ยังเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีแนวทางการพัฒนาที่ดีและยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวทางของภูมิปญญานี้มาทําการศึกษาวิจัยสูกระบวนการออกแบบตลาดสด
ภายในชุมชน ตลาดนั้นยังถือเปนจุดศูนยกลางและเปนแหลงเศรษฐกิจหลักของชุมชน
การดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดล งพื้นที่ศึกษารูปแบบและกระบวนการทําซั้งซึ่งเปนภูมิ
ปญญาพื้นบาน คนควาหากระบวนการสําคัญและวิธีการในการสราง เพื่อเรียนรูรูปแบบนํามาใชในการ
ออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย ผูวิจัยจึงจัดทําการนําเสนอในรูปเลมงานวิจัยประกอบกับสื่อ
อิเลคทรอนิกสเพื่อ นําเสนอรูปแบบ กระบวนการการศึกษาภูมิปญญาดวยตนเอง โดยการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปศึกษาคนควาและอางอิงไดจริง โดยทําการลงพื้นที่สัมภาษณและประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดตั้งโครงการ สํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชุมชนชาวประมงพื้นบาน
จํานวน 20 หลังคาเรือน หรือประมาณ 80 คน กลุมนักทองเที่ยวภายในพื้นที่ จํานวน 20 คน และ
กลุม องคการบริหารสวนตําบล สะพลี จํานวน 15 คน โดยใชตัวแปรตนคือ ซั้ง หรือ ปะการังเทียม
พื้นบานและตัวแปรตามคือ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยใหก ลุม ตัวอยางแสดงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และขอคัดคานในการจัดตั้งโครงการ
ผลสรุปแสดงใหเห็นวา กลุมชาวประมงพื้นบาน นักทองเที่ยวในพื้นที่และกลุม อบต.สะ
พลี สวนใหญใหการสนับสนุนในการจัดตั้งตัวโครงการงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากตัวโครงการสามารถ
จัดตั้งโครงการไดจริงและยังมีแนวโนมดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมใชงานโครงการ
พื้นที่ที่เ สนอในการจัดตั้งตัวโครงการมีความเหมาะสมตอปจจัยทางภูมิศาสตรของชุมชน อีกทั้งยัง
สงผลดีตอการประกอบอาชีพภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งเปนการขับเคลือ่ น
และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ไดเปนอยางดี
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This research aims to study the wisdom fisheries for making Sung or artificial
reef coral to convey folk wisdom of the ancient mariner. Which are important guidelines
on occupational of the population and fishery. They are also an important part to develop
the good quality of population life. And also boost the economy within the community.
The researchers have taken the approach of this wisdom to research into the design
process bazaar within the community. Market is also considered a major economic center
and a source of community.
The Operations of Research have studied the patterns and process to create
Sung. Researching the important process, how to build and learn more about how to used
sang make an inspiration for design Thai gulf coast market. Researcher will present the
process of research by book report and use electronic media to present the study process
of the wisdom by self-education, by taking into consider performance Can actually study
and reference. By doing the interview and survey at fisherman village community for
sample of 20 households, or about 80 people within a group of 20 people and groups Sub
district administrative organization Sa-Phli for 15 people. By an Independent variable is
sung or artificial reef and Dependent variable is Thai gulf coast market. By sample group
comment satisfaction and cons of setting up the project.
The results show that the local fishermen Tourists and Group sub district
support to establish this research project. Since the establishment of the project and that
the project is also likely to attract tourists. Into the area to visit the project. Area of the
proposed project is appropriate to establish the geographical factors of the community.
We also impact on occupational and community approach to tourism development.
Which can boost the economic development for this area as well.
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โครงการตลาดรักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณาและ
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คําปรึกษา แนะแนวทาง แสดงขอคิดเห็น รวมไปถึงการใหความชวยเหลือในดานขอมูลงานวิจัยและ
การออกแบบโครงการวิจัย แนะนําแนวทางที่ถูกตองตามระเบียบวิธี จึงทําใหงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จ
สมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ผูวิ จัย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย ดร.ฤทธิ ร งค จุ ฑ าพฤติก ร ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ใ ห ความ
ชวยเหลือตรวจโครงงานวิจัยชิ้นนี้ แนะนํากระบวนการตาง ๆ ใหแกผูวิจัยทําใหโครงการวิจัยมีแนวทาง
ถูกตองตามกระบวนการ จนงานวิจัยไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี
นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะเจาหนาที่องคการบริหารเทศบาล ตําบลสะพลี
อําเภอปะทิว จั ง หวัดชุม พร หน วยงานที่ใหขอ มู ล แกผูวิจัยสําหรั บ ใชในโครงการ รวมไปถึง กลุ ม
ชาวประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี ที่ชวยกรอกแบบสอบถาม และสละเวลาใหผูวิจัยสัมภาษณใหไดถึง
ขอมูลของการทําซั้ง ในรูปแบบตางๆของชุมชนประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี จนทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการออกแบบโครงการวิจัย
สุดทา ยนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูวิจั ยทุก ทาน ที่คอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจ ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่นองทุกคนที่คอยแนะนําและเปนกําลังใจเสมอมาจนการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ลุลวงไปไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้เปนแนวทางที่ประชาชนชาวไทยทุก
ภาคฝายนั้นควรใหการตอบรับและรวมมือชวยกันปกปองรักษาทรัพยากรเหลานั้นใหเปนสมบัติของ
ประเทศไทยซึ่งเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดจัดสรรใหประชาชนชาวไทยทุกคนไดใชสิ่งเหลานั้นดํารงชีวิตมา
ตั้งแตสมัยอดีตกาล อีกทั้งในยุคสมัยใหมที่เปนอยูเชนทุกวันนี้ ระบบเทคโนโลยีพัฒนาความกาวหนาไป
เปนอยางมาก ทั้งโรงไฟฟาพลังงาน, แทนขุดเจาะน้ํามันทางทะเล, การสรางเขื่อนไปจนถึงดาวเทียม
คมนาคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การแผวถางปา, การสรางตึกรามบานชอง, การบุกรุก
พื้นที่ปาสงวนและอีกมากมายในเรื่องของความเจริญดานเทคโนโลยีไดเขามามีสวนรวมในวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยที ล ะน อ ย การพั ฒ นาในด า นต า ง ๆ ดั ง เช น ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น นั้ น ทํ า ให
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาในอดีตกาลของเราไดถูกทําลายลงไปทีล ะนอ ยอยา งไมรูตัว จนกระทั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุพืช, พันธุสัตวบางชนิดไดสูญพันธุไปจากประเทศของเราเปนเวลานานแลว
ในประเทศไทยของเรานั้นมีพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวและทํามาหากินเปนจํานวนมาก
และที่ติดอันดับ สวยงามจนเปนที่รูจักและขนานนามไปทั่วโลก ก็คือชายฝงทะเลทางภาคใต ซึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ง เคยอุดมสมบูรณเปนอยางมาก อาหารทะเลชนิดตาง ๆ ในประเทศก็ไดมาจากทาง
ภาคใตเปนหลัก อีกทั้งดานของการทองเที่ยวทะเลภาคใตนั้นเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ
จวบจนกระทั่งปจจุบันนี้ จากความอุดมสมบูรณและความสวยงาม ทรัพยากรตาง ๆ เหลานั้นเริ่มที่จะ
เสื่อมโทรมและสูญหายไปโดยความรูเทาไมถึงการณของผูคนที่เขาไปใช ทําใหบางสิ่งบางอยางเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากในแงของการประกอบอาชีพก็คือ การลากอวน, การจับปลาฤดูวางไข,
การระเบิดปลา ในแงของการทองเที่ยวก็คือการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงไปในทะเล, การทิ้งขยะริมชายฝง สิ่ง
เหลานี้ลวนทําใหสภาพที่เคยเปนทะเลอันสวยงามของภาคใตที่เต็มไปดวยทรัพยากรอันสมบูรณนั้น
คอย ๆ หมดไปทีละนอย การจัดตั้งโครงการนี้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนชาวประมง
ทอ งถิ่น สูก ารพัฒ นารายไดของชุมชนชาวประมงในระยะยาวเพื่อสรางฐานครัวเรือนใหแกชุม ชน
ชาวประมงทองถิ่นอยางยั่งยืนสืบตอไป
วิถีในการดํารงชีวิตมีความสัมพันธกันกับเรื่องเศรษฐกิจถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
กับวิถีชีวิตของผูคนที่ใชชีวิตในชุมชนตางๆและแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญในแตละชุมชนสถานที่ที่ซึ่ง มี
การแลกเปลี่ยนอีกทั้ง ยังเปนแหลง เศษฐกิจที่สําคัญของชุมชนนั้น ๆ ก็คือตลาด ตลาดถือไดวาเปน
แหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของแตละชุมชนและเปนแหลงที่ซึ่งรวบรวมสิ่งของตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวันโดยหลักแลวก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น ๆ จําเปนที่
จะตองมาจับจายซื้อของในตลาด
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ในการมาจับจายซื้อของในตลาดนั้นจะมีผูคนมากหนาหลายตาเขามาใชงานในตัวตลาด
เมื่อเขามาใชงานมากเขา รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน, เศรษฐกิจ และตัวตลาด ทําใหมีผูที่เขามา
ขายสินคามากยิ่งขึ้นสิ่งตาง ๆ หลานี้เปนตนเหตุที่มาของการเกิดเชื้อโรค, เชื้อแบททีเรียสะสม ทั้งขยะ,
กลิ่นเหม็นอับ เนื่องจากไมมีการระบายอากาศหรือระบบถายเทของเสียที่ดี ก็จะทําใหสะสมและเกิด
เปนแหลงอาศัยของสัตวที่ไมพึงประสงค อีกทั้งเมื่อตกกลางคืน ตลาดบางแหงซึ่งไมมีการปดตลาดหรือ
รักษาความปลอดภัยที่ดีนั้นก็จะเปนแหลงอาชญากรรมหรือแหลงซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายไดงายอีกดวย
จึง เห็ น สมควรว า การพั ฒ นาตลาดให มุ ง ไปสู ม าตรฐานของตลาดที่ ส ะอาดและถู ก
สุขลักษณะนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ชุมชนในแตละชุมชนพึงมี เพื่อคงคุณภาพชีวิตและคงเศรษฐกิจ
ของชุมชนในตลาดแหงนั้นไมใหตายจากไปตามกาลเวลาหรือความรูเทาไมถึงกาลจนละเลยการชวยกัน
พัฒนาคุณภาพของตลาดชุมชน
ภูมิปญญาที่มีมาตั้ง แตสมัยโบราณนั้นมีวิธีการชวยสง เสริมใหลูกหลานของชาวประมง
พื้นบานไดรูจัก วิธีก ารปกปอ งอนุรักษพันธุสัตวน้ําเอาไวเ พื่อ สงวนพันธุสัตวไมใหสูญไปนั่นก็คือ ภูมิ
ปญญาการสราง ซั้ง1 วางลงในทะเลซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวประมงในสมัยโบราณ เปนสิ่งที่ทําใหสตั ว
น้ําไดมาอาศัยและขยายพันธุ มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปจจุบันเรียกวา ปะการังเทียม สิ่งที่เปน
ภูมิปญญาที่สรางขึ้นนี้จะคอยปกปองและเปนที่อาศัยของพืชพันธุและสัตวน้ําตาง ๆ ทางทะเลใหคง
ความอุดมสมบูรณ และทําใหชาวประมงทองถิ่นซึ่งประกอบอาชีพประมงมีรายไดระยะยาวจากการ
ประกอบอาชีพ และยังชวยสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดดําน้ําชมทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลที่อุดมสมบูรณ โดยการอนุรักษดวยฝมือของชาวประมงทองถิ่นนั้น ๆ อีกดวย
จึงเสนอแนวทางการจัดตั้งโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตลาดปลาสด
ราคาชุมชนชาวประมงจากแหลงทะเลธรรมชาติชายฝงทะเลไทย โดยนําวิถีภูมิปญญาการสราง ซั้ง
หรือ ประการังเทียมพื้นบาน ใหเปนหลักแนวทางการรวมกันอนุรักษทรัพยากรทางชายฝงทะเลไทยให
กลับมาคงความอุดมสมบูรณเหมือนดังเชนอดีตกาลที่ผานมา อีกทั้งยังชวยใหคงความยั่งยืนในดานการ
ประกอบอาชีพและสง เสริมการสรางรายไดร ะยะยาวและเพิ่ม ความเขมแข็งในเรื่องเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยวใหแกประเทศไทยอยางยั่งยืนตลอดไป
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2. วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ
2.1 ศึกษาภูมิปญญาและคุณคาของแนวความคิดและองคความรูในการสรางซั้ง
2.2 ศึกษารูปแบบกฎเกณฑมาตรฐานดานการจัดรูปแบบสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมภายใน
ตัวตลาดสดแตละประเภท ใหถูกตองตามมาตรฐานกฎเกณฑที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อศึกษาแนวทางการ
ออกแบบโครงการ
1

ซั้ง น. ที่ลอปลาใหเขาไปอยู ใชไมปกตามชายฝงลําแมนํ้า เปนรูปกลมบางรีบาง ภายใน
สุมดวยกิ่งไมเพื่อลอปลาใหเขาอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝอกหรืออวนลอมแลวเอาไมที่สุมนั้นออก
กรํ่า หรือ กลํ่า, ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระพจนานุกรม, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย
ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคชั่น, 2546).

3
2.3 นําองคความรูที่ไดจ ากการศึก ษาวัตถุป ระสงคในขอ 1 และ ขอ 2 มาใชในการ
พัฒ นาการออกแบบโครงการตลาดรั ก ษ อ าวไทย อ.ปะทิว จ.ชุ ม พร ตลาดปลาสดราคาชุ ม ชน
ชาวประมงจากแหลงทะเลธรรมชาติชายฝงทะเลไทย
3. สมมติฐาน
3.1 ถาศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งของชาวประมงพื้นบานกับแนวทางและคุณประโยชน
ของตัวซั้งเองแลวนั้น จะทําใหการจัดตั้งโครงการตลาดรักษอาวไทย สามารถชวยชาวประมงทองถิ่นให
ไดรับ ความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ ประมงพื้นบานที่ถูก ตองและสง เสริม รายได ใหแก
ครอบครัวหรือตัวชุมชนเองอยางยั่งยืน
3.2 ตลาดสดสงเสริมการอนุรักษทะเลอาวไทยแหงนี้มีโอกาสเปนตนแบบในการจัดตั้ง
โครงการชนิดเดียวกันในจังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งภาคใต
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4. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้
4.1 ศึกษาลักษณะการจัดสราง ซั้ง แบบภูมิปญญาพื้นบานของชาวประมงทองถิ่น
4.2 ศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดวางและวิธีการวางซั้งในทะเลเพื่อเปนที่อยูอาศัยของ
ทรัพยากรสัตวน้ํา
4.3 ศึกษาลักษณะระบบการวางแผงผังและระบบถายเทของเสียในตลาดแตละประเภท
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานใหดียิ่งขึ้น
4.4 ตัวแปรที่ศึกษา
4.4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ศึกษารูปแบบของ ซั้ง ภูมิปญญาพื้นบานของชาวประมง
พื้นบาน
4.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล (ปฐมภูมิ)
5.1.1 จากเอกสารที่เกี่ยวของโดยรวมขอมูลจากเอกสารประกอบนิทรรศการหนังสือ
หรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยาสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับภูมิปญญาการสราง ซั้ง ของชาวประมงไทย
5.1.2 จากการสัมภาษณผูที่ทําการสราง ซั้ง หรือชาวประมงทองถิ่น ดังนี้
5.1.2.1 รูปแบบการสัมภาษณ แบบ วีดีโอเพื่อเรียนรูถึงปญหาของทรัพยากร
ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนชาวประมง จาก หัวหนาชุมชนหรือองคกรที่เกี่ยวของ
5.1.2.2 สัมภาษณเจาะลึกถึงปญหาที่เกิดเกี่ยวกับการทําการประมงในทองถิน่
และปญหาการรูเทาไมถึงการณในการทําประมง
5.1.2.3 ศึ ก ษาจากสถานที่ จ ริ ง ลงพื้ น ที่ สํ า รวจจากสถานที่ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยูในชุมชนชาวประมงทองถิ่นนั้น
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5.2 ดําเนินการศึกษา
5.2.1 รวบรวมขอมูลจากการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งและรูปแบบของตลาดสด
หรือตลาดที่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ตาง ๆ ในประเทศไทย
5.2.2 พิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโครงการใหเหมาะสมกับ วิถีชีวิตชุมชนและสภาพ
ทองถิ่น
5.3 การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะห
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล โดยนําองคความรูที่ไดไปใช
ในกระบวนการการออกแบบ ตลาดรั ก ษ อ า วไทย เพื่ อ ให ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค รู ป แบบและ
แนวความคิด
5.4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.4.1 สรุปผลที่ไดจากกระบวนการแปรรูปเพื่อทําการออกแบบตลาดรักษอาวไทย
5.4.2 นําเสนอดวยเอกสาร ภาพประกอบและแบบจําลอง
5.4.3 ขอเสนอแนะ
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6. ขอจํากัดทางการศึกษา
ดวยการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งของชาวประมงทองถิ่นนั้นมีขอจํากัดบางประการตอ
การศึกษาดังตอไปนี้
6.1 ดวยภูมิปญญาการสรางซั้งเพื่ออนุรักษพันธุสัตวและเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําในวัย
ออนของชาวประมงพื้นบานนั้น ไดเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาแลว ซึ่งไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนได ขอมูลและวิธีการบางประการจึงมีอยูในเอกสารหรืองานวิจัยในรูปแบบที่ไม
สมบูรณ ที่ผานมานั้นรูปแบบและวิธีการไดถายทอดผานรุนสูรุน การเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดคือ
การลงพื้นที่สัมภาษณชุมชนชาวประมงทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนรูปแบบการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษอยางชัดเจน
6.2 วิ ธีก ารสร างซั้ง ในป จ จุ บัน ได มีก ารประยุก ตต ามสมั ย ปรับ เปลี่ย นรู ป แบบตาม
ระยะเวลาจนปจจุบันไดกลายมาเปนปะการังเทียม ซึ่งทุกวันนี้ไดมีการนําวัสดุ อุปกรณตาง ๆ จากการ
สรางสรรคเองหรือจากวัสดุเหลือใชมาสราง เชน ปูนหลอ, ทอปูน, รถไฟเกา, รถถังเกา, เรือเกา ซึ่งมี
อีกหลายรูปแบบที่ใช สิ่งที่ไดกลาวมาขั้นตนนั้น จะนํามาใชในงานเพียงแคแนวทางการวางในชายฝง
ทะเลเทานั้น ไมรวมไปถึงการนําอุปกรณชิ้นใหญ เชนรถยนต, รถไฟเกา มาเกี่ยวของกับตัวโครงการ
โดยตัวโครงการจะวิเคราะหจากภูมิปญญาการสรางซั้งอยางแทจริง
7. เวลาที่ใชทาํ การวิจัย 12 เดือน
เริ่มงานวิจัยตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 และเสนอภายในเดือน มกราคม พ.ศ.
2557
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8. ตารางระยะเวลาที่ใชในการทํางานวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางระยะเวลาที่ใชในการทํางานวิจัย
แผนงาน

ชวงระยะขั้นตอนเวลา / เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการศึกษา
วิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะห
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
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9. วิธีการศึกษา
9.1 ศึก ษาจากขอ มู ล เอกสาร, ตํ ารา, บทความทางวิชาการ, เอกสารงานวิจัย , สื่ อ
สารสนเทศตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญาการสรางซั้ง
9.2 ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการสรางซั้งของชาวประมงทองถิ่น
9.3 วิเคราะหพื้นที่ สภาพแวดลอมโดยรอบตัวพื้นที่ที่จะจัดตั้งตัวโครงการ
9.4 เรียบเรี ยงขอ มูล จัด หมวดหมู และแบง ระบบตามความสําคั ญ ของเนื้อ หาที่จ ะ
ทําการศึกษาเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล
9.5 วิเ คราะหและสัง เคราะหขอ มูล เพื่อ ที่จ ะสามารถนําประเด็นที่เปนสาระสําคัญมา
พัฒนาสู แนวความคิดในการออกแบบ
9.6 เสนอผลงานการออกแบบ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
10. แหลงขอมูล
10.1 หองสมุด
10.2 สื่ออิเลคทรอนิกส
10.3 พื้นที่จริง
11. อุปกรณที่ใชในการคนควา
11.1 คอมพิวเตอร
10.2 กลองถายถาพ กลองถายวีดีโอ
10.3 อุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ
12. คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย
12.1 คาเดินทางลงพื้นที่ศึกษา
12.2 อุปกรณในการศึกษาขอมูล
12.3 ผลงานและเอกสารงานวิจัย

30,000
30,000
40,000

บาท
บาท
บาท
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13. การนําเสนอผลงาน
13.1 นําเสนอผลงานดวยสื่ออิเลคทรอนิกส
13.2 ภาคผลงานการออกแบบ
13.2.1 แบบผังของ ตลาดรักษอาวไทย
13.2.2 แบบรูปดาน รูปตัด และ Detail ตาง ๆ ของตัวโครงการ
13.2.3 รูปทัศนียภาพของตัวโครงการ
13.2.4 แบบจําลอง
13.2.5 เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย
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14. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ค าดหวั ง เปน อย างยิ่ ง ว าจะสามารถนํา ภู มิ ป ญ ญาการสร า งซั้ ง ของ
ชาวประมงพื้นบานในประเทศไทยมาใชประโยชนไดดังตอไปนี้
14.1 สามารถนําเอารูปแบบภูมิปญญาการสรางซั้งมาใชใหเกิดประโยชนในการออกแบบ
ตัวโครงการ วิเคราะหรูปแบบ วิธีการ เพื่อตอบสนองการใชงานของตัวโครงการไดอยางถูกตอง ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นยังคงเอกลักษณภูมิปญญาทองถิ่นเอาไว
14.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการประกอบอาชีพหลักของทองถิ่น
ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง จากการออกแบบโดยใชภูมิปญญาของตนเอง
14.3 เปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางเศรษฐกิจการทองเที่ยวและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อสรางรายไดอยางยัง่ ยืนใหกบั ชุมชนชาวประมงทองถิ่นในประเทศไทย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบาน
ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือดึงดูด
สัตวน้ําใหมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการทําการประมง โดยการนําซั้ง หรือทุน
ปะการังเทียมไปทิ้งไวในทะเลอาวไทยเพื่อใช เปนแหลงอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวน้ําขนาดเล็ก โดย
ชาวบานสรางขึ้นจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่นที่สามารถยอยสลายในน้ําได กลาวคือ นําไมไผมาตัดเปน
ทอน แลวใชเถาวัลยผูกติดกับใบหรือทางมะพราวทําเปนซั้ง นอกจากนี้ประโยชนทางออมของซั้งคือ
ปองกันเรือประมงขนาดใหญ เชน เรืออวนลาก มาทําการประมงในเขตนานน้ําหวงหามไดอีกทางหนึ่ง
ดวย
1.1 ความหมายของซั้ง
ซั้ง หมายถึง อุปกรณที่ทําใหปลามา อยูรวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยน้ํา ตาง ๆ
โดยมีปลาเล็กปลานอยอาศัยรมเงาอยู และจะมีปลาขนาดใหญกวาติดตามหาอาหารไปดวย การวางซัง้
ก็จะเลียนแบบสิ่งของลอยน้ํา โดยใชวัสดุตาง ๆ มาผูกมัดรวมกัน เชน เศษอวน, เชือกเกา, ไมไผ และ
ทางมะพราว เหลานี้เปนตน เพียงแตซั้งจะถวงดวยกอนหิน หรือผูกติดกับโขดหินใตน้ํา ไมใหลอย
ออกไปจากจุดที่ตองการ1
1.2 วิธีการการจัดทําซั้ง
การจัดทําซั้งจะเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกสามารถจัดหา ซื้อไดในทองถิ่น เชน ลําไมไผ
ใบมะพราว เชือก กระสอบ กิ่งไม เปนตน มาประกอบกันเปนซั้งแลวนําไปวางบริเวณชายฝงทะเลที่
เปนแหลงทําการประมงหรือบริเวณแหลงอาศัยของสัตวทะเล โดยรูปแบบของการทําซัง้ จะแตกตางกัน
ตามภูมิปญญาของแตละชุมชน สวนประกอบของซั้งประกอบดวย ลําไมไผ 1 ลํา ยาว 7-10 เมตร ซึ่ง
สั้นกวาลําไมไผที่ใชในที่อื่น ๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 นิ้ว ใชใบมะพราว เพียง 4 ใบ ขนาดยาว
1.5-2.5 เมตร กิ่ง เสม็ดจํานวน 3-4 กิ่ง แทนใบมะพราวบริเ วณตอนลางของเชือกซึ่งอยูใกลกับ
กระสอบทราย ใชเชือกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร และกระสอบ 1 ถุงตอซั้ง 1 ชุด แหลงจัด
วางซั้งอยูในเขต 3 กิโลเมตรจากฝง
การจัดทํา ซั้ง ปะการังเทียมแบบพื้นบาน เปนอีกวิถีชีวิตหนึ่ง ที่มีความสําคัญตอพี่
นองชาวประมงพื้นบานในแถบชายฝงทะเลภาคใต เนื่องจากดวยขอจํากัดของเรือประมงที่มีขนาดเล็ก
เครื่องมือทําการประมงมีศักยภาพทําการประมงไดแคเพียงในเขตแนวชายฝง หรือไกลจากฝงไมมาก
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สมาคมประมงพื้นบานแหงประเทศไทย, ซั้ง ปะการังเทียมพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 22
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากhttp://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=182.
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นัก จึงทําใหการเขาถึงแหลงทรัพยากรสัตวน้ําของชาวประมงพื้นบาน ตามแนวปะการังเทียมที่อยูไกล
จากฝงออกไป ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่นัก การจัดทํา ซั้ง จึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนการรื้อฟนภูมิ
ปญญาดั้งเดิมของชุมชนประมง พื้นบาน ขึ้นมาปรับใชในการสรางแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน สราง
ฐานทรัพยากรสัตวน้ําใกลฝงใหแกตนเอง ลักษณะของซั้งในปจจุบันจะใชไมไผมาผูกดวยเชือกแลวรอย
ดวยทางมะพราว พรอ มทั้ง ใชก ระสอบทรายถวงไมไผไมใหล อย หายไป ซึ่ง ทางมะพราว จะมี
คุณลักษณะที่มีกลิ่นหอมสามารถดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาอาสัยในซั้งได วัสดุโดยทั่วไปที่นํามาประกอบ
เปนซั้ง สวนใหญจะเปนวัสดุธรรมชาติที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนทางทะเล กลาวคือ
หากซั้งเกิดการเสียหาย ไมไผจะลอยน้ําเขาสูฝงได ทางมะพราวจะยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ใน
สวนของกระสอบบรรจุทรายนั้น เมื่อกระสอบขาด ทรายก็จะจมลงสูทะเล สวนกระสอบก็จะลอยกลับ
สูฝงไดเชนกัน การจัดทําซั้ง นอกจากจะเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน หรือเปนเครื่อง ลอใหสัตวน้ํา
เขามารวมตัวเพื่อทําการประมงแลว ยังเปนกิจกรรมที่สื่อใหสมาชิกในชุมชนไดรวมแรงรวมใจกันใน
การจัดสราง และมีจิตสํานึกรวมกันในการดูแลรักษา อันจะนําไปสูการรวมจิตรวมใจเพื่อรวมกันรักษา
ทองทะเลหนาบานของชุมชนให อุดมสมบูรณใชประโยชนไดอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป

ภาพที่ 1 วิธีการวางปะการังเทียมพื้นบานหรือซั้งในทะเล
1.3 คุณคาของการจัดสรางปะการังเทียมพื้นบานหรือซั้ง
การจัดสรางซั้งเปนสิ่งที่ชวยเหลืออาชีพการประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลไทยเปน
อยางมาก นอกเหนือไปจากการสรางรายไดระยะยาวใหแกชุมชนชาวประมงพื้นบานแลว จะเห็นไดวา
การจัดสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบาน จะเปนแนวทางซึ่งนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําไปใน
ตัวอีกดวย นอกจากซั้งจะเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนใหเขามาอาศัยใชเปนแหลงที่อยูแลว บริเวณ
สถานที่ตั้งซั้งเอาไวยังสามารถใชเปนพื้นที่เปดใหลงไปดําน้ําเพื่อดูสัตวน้ําใตทะเลของนักทองเที่ยวที่
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อยากจะชมธรรมชาติใตทองทะเลไดอีกเพราะบริเวณที่จัดตั้งซั้งจะอุดมสมบูรณไปดวยสัตวน้ําตาง ๆ
นานาชนิด และยังสงเสริมอาชีพยามวางของชาวประมงใหเปนแหลงที่สามารถนํานักทองเที่ยวเขาไป
ตกปลาบริเวณสถานที่ตั้งซั้งเปนกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง
1.4 รูปแบบของซั้ง
รูปแบบของปะการังเทียมพื้นบานนั้นจะมีแนวทางการสรางหลากหลายรูปแบบ โดย
แตละแบบตางจะขึ้นอยูกับวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดงายตามทองถิ่นของชุมชนชาวประมงนั้น

ภาพที่ 2 วิธีการจัดสรางซั้งตามวิถีพื้นบาน
ที่มา: ชมรมนักทองเที่ยวและตกปลา, การวางซั้งตามแนวชายฝงทะเล, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ
2555, เขาถึงไดจาก http://www.phuketsportfishingclub.com/index.php?lay.

ภาพที่ 3 ปะการังเทียมพื้นบานหรือซั้งเสร็จสมบูรณและนําไปวางในทะเล
ที่มา: ชมรมนักทองเที่ยวและตกปลา, การวางซั้งตามแนวชายฝงทะเล, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ
2555, เขาถึงไดจาก http://www.phuketsportfishingclub.com/index.php?lay.
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1.5 องคประกอบในการทําซั้ง
องคป ระกอบในการจัดทํา ซั้ง นั้นมี ความสําคัญ เปนอย างมากในเรื่ อ งของวัส ดุ ที่
นํามาใชในการจัดทํา ซึ่งวัสดุเหลานั้นจะตองเปนสิ่งที่สามารถหาไดงายภายในทองถิ่นและพื้นที่ของ
ชาวประมงพื้นบานเอง โดยวัสดุเหลานั้นประกอบไปดวย 4 สวนหลักก็คือ
1.5.1 ไมไผ
1.5.2 ทางมะพราว
1.5.3 เชือก
1.5.4 ทุนลอย, ทุนถว
ในองคประกอบเหลานี้ผูวิจัยไดมีหลักเกณฑในการเลือกนํามาใชเพื่อใหความรูสึกถึง
รูปแบบของซั้งภายใตวัสดุและโครงสรางของตัวโครงการ วัสดุเหลานี้เปนสวนที่สําคัญที่สื่อถึงผูเขาใช
งานตัวโครงการใหรูสึกถึง อารมณของตัวแปรตามในงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามาเพื่อ ทําการ
ออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย
1.6 ปญหาการจัดวางซั้งในทะเลของชาวประมงพื้นบาน
ลักษณะของ “ซั้ง” นั้น มีหลายประเภท แตประเภทที่เปนปญหาตามขอหารือเปน
“ซั้ง” ที่ทําจากไมไผ โดยในการทําซั้งประเภทนี้จะใชไมไผยาวตลอดทั้งลํามัดรวมกันเปนกอประมาณ
30-50 ลํา ผูกกับเชือกหรือลวดสลิงมัดติดกับเครื่องถวงน้ําหนักทําเปนลูกปูนโดยใชถังพลาสติกขนาด
200 ลิตรหรือตะกราใสปลาเปนแบบแมพิมพ โดยขนาดและจํานวนขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ลงทุนของชาวประมงแตละราย บริเวณที่มีการวางซั้งจะทําในบริเวณทะเลที่มีความลึกประมาณ 50
เมตร วางเปนกลุม ๆ ละประมาณ 7-20 กอ การวางซั้งจะมีบางสวนที่โผลพนน้ําประมาณ 1-2 เมตร
และมีบางสวนอยูใตน้ํา โดยสวนที่เปนไมไผและทางมะพราวจะโผลขึ้นมาบนผิวน้ําสวนหนึ่ง และอีก
สวนหนึ่งจะจมอยูใตน้ํา (ถาไมไผยาว 15 เมตร จะโผลพนผิวน้ําประมาณ 1-2 เมตร สวนที่จมน้ํา
ประมาณ 12 – 13 เมตร) โดยมัดกับเชือกหรือลวดสลิงซึ่งผูกติดกับเครื่องถวงน้ําหนัก และไมไดยึดติด
กับพื้นดินใตทะเลแตอยางใดแตวางระนาบกับพื้นดินใตทะเล สามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสน้ําได
แตเคลื่อนที่ไดชาไปตามหนาดินเนื่องจากมีเครื่องถวงน้ําหนักอยู ลักษณะการวางซั้งจะวางเปนแนวตั้ง
มีธงสัญลักษณบอกตําแหนงใหชาวเรือไดรูแนวเขตอยางชัดเจน และในชวงกลางคืนจะมีเรือปนไฟลอ
ใหปลาเขามารวมกัน เมื่อปลาเขามาอยูในบริเวณที่วางซั้งเปนจํานวนมากพอก็จะใชอวนลอมทําการ
จับปลา โดยเมื่อลอมอวนแลว จะตัดเชือกหรือลวดสลิงที่ผูกกับเครื่องถวงน้ําหนักออกและจะลากซั้ง
ออกไปอยูนอกวงลอม โดย “ซั้ง” มีอ ายุก ารใชงานประมาณ 3-4 เดือน สวนที่เปนไมไผและ
ทางมะพราวจะยอยสลายไป สวนที่เปนลูกปูนก็จมอยูใตทะเล ไมมีลักษณะถาวร และเนื่องจาก “ซั้ง”
เปนเครื่องมือนอกพิกัด ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 กรมประมงจึงไมไดควบคุมการ
วางซั้งแตควบคุมเฉพาะอวนที่ใชลอมซั้ง ซึ่งเปนเครื่องมือในพิกัดเทานั้น ดังนั้น การวางซั้งในปจจุบัน
จึงไมตองมาขออนุญาตจากกรมประมง2

2

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องการวาง “ซั้ง” เปนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ํา
ลําน้ําหรือไม (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550).
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ภาพที่ 4 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 23
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf.

ภาพที่ 5 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 23
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf.
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ภาพที่ 6 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 23
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf.
2. พัฒนาการจากซั้ง (ปะการังเทียมพื้นบาน) สูปะการังเทียมยุคปจจุบัน
จากภูมิปญ ญาสมัยโบราณที่มีก ารคิดคนวิธีก ารจัดทําแหลง อนุรัก ษพันธุสัตวน้ําของ
ชาวประมงพื้นบานในอดีตกาลที่ผานมานั้น ในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการจัดทําปะการังเทียมใน
รูปแบบที่นําเอาวัสดุที่คงทนมาใชในการจัดทําปะการังเทียมสมัยปจจุบัน เปนการพัฒนาที่ใหผลตอบ
รับที่ดีตอชุมชนชาวประมงและเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอยางมาก โดยจะกลาวแนะนํา
ความหมายของปะการังเทียมในยุคปจจุบันดังนี้
2.1 ปะการังเทียม
ปะการังเทียม (อังกฤษ: Artificial reef) เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบตาง ๆ
อยางมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นทองทะเลใหอุดมสมบูรณใหเหมือนสมัยกอน โดยปะการัง
ตามธรรมชาติมีการถูกทําลายและเหลือจํานวนนอยลง โดยการจัดทําสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยหรือ
เรียกงาย ๆ วา บานปลา เลียนแบบบริเ วณที่มีกองหินใตน้ํา ซากเรือ อัป ปาง หรือแนวปะการัง
ธรรมชาติ โดยการใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน้ําหนัก สามารถตานทานกระแสน้ําได ราคาไมแพง มี
รูปแบบที่มีชองเงาใหสัตวน้ํากําบังหรือหลบซอนตัวได และนําไปวางรวมกลุมกันในบริเวณตาง ๆ ตาม
แนวชายฝงที่เหมาะสม
วัสดุที่ใชกอสรางนั้นเปนคอนกรีตลวน เรียกวา มาลีนไทด ซึ่งเปนคอนกรีตที่ไมถูกกัด
เซาะจากน้ําเค็ม โดยดําเนินการในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, พังงา, ปตตานี, นราธิวาส,
ตราด, สุราษฎรธานี และเมื่อป 2549 ไดมีการดําเนินการจัดสรางปะการัง เทียมในพื้นที่จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธและ ชลบุรี แตในบางทองถิ่นไมไดมีสิ่งของดังกลาวเสมอไป จึงตองหาวัสดุอื่นมา
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ทดแทน เชน ยางรถยนตที่ไมใชแลว เนื่องจากมีปริมาณเหลือใชคอนขางมาก จึงมีการนํามามัดรวมกัน
เปนชุด ๆ ชาวประมงทองถิ่นสามารถทําไดเองในราคาที่คอนขางถูก3
2.2 ประโยชนของการจัดสรางปะการังเทียม
2.2.1 ชวยตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจดําน้ําและมีประโยชนดานการทองเที่ยว
2.2.2 ปองกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง และยังปองกันการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมายดวย
2.2.3 การแกปญหาดานทรัพยากรทางทะเล สรางสมดุลในธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช
ปะการังเทียมมาเปนมาตรการจัดการประมงชายฝง ปองกันเรืออวนลากอวนรุนเขามาแยงพื้นที่ของ
ชาวประมง
2.2.4 เพื่อ ดึง ดูดสัตวน้ําใหเ ข ามาอยูอ าศัย ช วยใหสัตวน้ํามีแ หลง อาหาร-แหล ง
อนุบาลสัตวน้ํา ใชเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําทะเล
2.2.5 ปะการังเทียมเปนการอนุรักษพันธุสัตวน้ําโดยรวม มีสัตวน้ํานานาชนิดอาศัย
อยูรวมกัน ทั้งกุง, หอย, ปู และปลาหลายชนิดที่เปนปลาประจําถิ่น เชน กลุมปลากะพงหลายชนิด,
ปลาเกา และปลาในแนวปะการังทั่วไป
2.2.6 ปะการังเทียมจะใหประโยชนกับชาวประมงพื้นบานในแนวน้ําตื้นคอนขางมาก
ใน ดานที่ชวยเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา ในบริเวณที่มีปลาอาศัยอยูนอย หรือไมเคยมีปลามากอน

ภาพที่ 7 แบบปะการังเทียม
ที่มา: ชมรมนักตกปลาภูเก็ต, ปะการังเทียมคอนกรีต, เขาถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก
www.phuketsportfishingclub.com
2.3 ผลจากการจัดตั้งโครงการปะการังเทียม
จากผลการจัดสรางปะการังเทียมที่ผานมาตั้งแตป 2528 จนถึงป 2552 มีการสราง
ปะการังเทียมทั้งหมด 362 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางกิโลเมตร ทั้งในอาวไทยและทะเลอัน
3

Wikipedia, Artificial ปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/.
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ดามัน ยังผลใหบริเวณที่ไปจัดสรางปะการังเทียม มีจํานวนทรัพยากรอุดมสมบูรณขึ้น สัตวน้ําบางชนิด
ที่หายากก็กลับมีการพบเพิ่มมากขึ้น เชน ปลาหมอทะเลขนาดใหญ ปลาชอนทะเล ปลาผีเสื้อเทวรูป
ปลาจะละเม็ดเทา ปลาดุกทะเล และปลาตะลุมพุก4
2.4 ปะการังเทียมฟนฟูทะเลไทย สรางรายไดประมงพื้นบาน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทรงมีพ ระราชเสาวนียในหลายโอกาสใหส รางแนวปะการัง เทียมเพื่อ เปนที่อ ยูอ าศัยของสัตวน้ํ า
เนื่องจากในหลายพื้นที่ที่สรางแนวปะการังเทียม พบวามีปริมาณสัตวน้ําเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศในทอง
ทะเลดีขึ้น ชาวประมงก็มีรายไดเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา โดยทรงย้ําในเรื่องนี้อีกครั้งวา
"ปะการังเทียมนั้นใชไดผลจริงๆควรสรางปะการังเทียมเพิ่ม"ขอมูลจากโตะขาวภาคใตสถาบันอิศรา
รายงานวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสนองพระราชเสาวนียของพระองคทาน
โดยสั่งการใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจัดทําโครง การฟนฟูทรัพยากรชาย ฝงทะเลไทย
และวางแนวปะการัง เทียมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 77
พรรษา5

ภาพที่ 8 การจัดวางปะการังเทียมยุคปจจุบัน
ที่มา: โครงการวางปะการังเทียมตามแนวชายฝง, การวางปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ
2555, เขาถึงไดจากhttp://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=182.
2.5 โครงสรางปะการังเทียมเห็นผลสําเร็จชวยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการสรางปะการังเทียมประสบผลสําเร็จหลัง ดําเนินการ ตอเนื่องมา 24 ป
ปจจุบันสามารถฟนฟูท รัพ ยากรธรรมชาติท างทะเลใหกลับมาอุดมสมบูร ณไดในระดับหนึ่ง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กองทัพเรือ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และกรมประมง
4

เรื่องเดียวกัน
โครงการวางปะการัง เทียมตามแนวชายฝง , การวางปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ , 24
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.saveoursea.net/forums/showthread
.php?t=182.
5
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รวมกันแถลงขาวถึงความสําเร็จในระดับหนึ่งของโครงการ “รวมสรางบานปลาดวยปะการังเทียม”
โดยทั้ง 4 หนวยงานหลักไดเขามามีบทบาทเกี่ยวของจับมือรวมกันสรางปะการังเทียม เพื่อใหเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําและฟนฟูความสมบูรณของทองทะเล โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กลาววาหลังจากที่ไดมีการจัดวางปะการังเทียมในทะเล แตละ
พื้นที่ไปแลว ประมาณ 2-3 ป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดไปประเมินทุกครั้ง พบวาสามารถ
เพิ่มปริมาณสัตวน้ําไดจริง เพราะเปนแหลงอนุบาลของสัตวทะเลนานาชนิดที่สําคัญชวยปองกันการกัด
เซาะชายฝง ทั้งยังสงผลใหชาวประมงมีแหลงประมงเพิ่มขึ้นดวย ลาสุดไดมีการจัดวางปะการังเทียมที่
จังหวัดปตตานีซึ่งก็ประสบความสําเร็จ เปนอยางดี อยางไรก็ตามโครงการนี้จะทําอยางตอเนื่องโดย
ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพื้นที่อนุรักษทางทะเล
ดร.สมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง กลาววาโครงการดังกลาวดําเนินการ
ตอเนื่องมา 24 ปแลว โดยวางปะการังเทียมแลว 364 แหงทั่วประเทศ ซึ่งการจัดวางในแตละพื้นที่ทุก
ครั้งทําถูกตองตามหลักวิชาการอยางเปนระบบ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล โดยมีการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม เลือกใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดมลพิษหรือมีสิ่งเจือปน ที่ผานมาไดมี
การเลื อ กใช วัส ดุคือ แทง คอนกรีต และตู ร ถไฟ ซึ่ง มีห น วยงานเปนผู ม อบให สวนงบประมาณที่
ดําเนินการไปแลวประมาณกวา 3,100 ลานบาท อยางไรก็ตาม มีแผนเตรียมสรางประการังเทียมอีก
23 แหง คาดจะดําเนินการประมาณกลางปหนาในชวงที่มีสภาพอากาศ ที่เหมาะสม
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเห็นไดวาความสําคัญของซั้ง (ปะการังเทียมพื้นบาน) หรือ
ปะการัง เทียมปจ จุบันนั้น มีความสําคัญเปนอยางมากตอ ผูที่ใชชีวิตและอาศัยอยูริมชายฝง ทะเล
โดยเฉพาะกลุมชาวประมงพื้นบานที่มีชุมชนและอาชีพหลักคือการทําประมง ซึ่งการประกอบอาชีพ
ของบุคคลเหลานี้จะสงผลถึงความเปนอยูของชุมชนชาวประมงพื้นบานแถบนั้นรวมไปถึงการดํารงชีวติ
ของผูคนในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและอาหารการกิน ซึ่งถาพัฒนาใหถูกตองและสมบูรณ
แลวนั้นก็จ ะสง ผลดีไปถึง การทองเที่ยวเชิง อนุรัก ษ ซึ่ง เปนการพัฒ นาชุม ชนและเปนการกระตุน
เศรษฐกิจอีกทั้งยังเพิ่มรายไดใหกับชุมชนชาวประมงพื้นบานไดเปนอยางดีเลยทีเดียว
3. ชุมชนชาวประมงพื้นบาน
ชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็ก เปนชุมชนที่อาศัยอยูตามริมชายฝงทะเล
หรือตามริมคลอง แมน้ําตาง ๆ มีทั้งที่ใชเรือและไมใชเรือเปนพาหนะ หากินอยูตามแนวชายฝงทะเล
หากใชเรือก็จะเปนเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือทายตัด ตั้งแตไมมีเครื่องยนตจนถึงมีเครื่องยนต
ขนาด 1-7 แรงมา และใชเครื่องมือประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะเรียบงาย สามารถเลือกจับสัตวน้ํา
ไดเฉพาะชนิด เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เปนตน จากการสํารวจสํา
มะโนประมงทะเลของ สํานักงานสถิติแหงชาติและกรมประมง เมื่อป 2538 มีครัวเรือนที่ทําการ
ประมงขนาดเล็กรอยละ 89.7 ของครัวเรือนประมงทั้งหมด หรือประมาณ 480,000 คน จากจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนประมงทั้งประเทศที่มีอยู 535,210 คน การทําประมงพื้นบานนั้น ใชแรงงานใน
ครอบครัวเปนหลักและเปนการประมงเพื่อยังชีพ ซึ่งจะแตกตางจากการประมงพาณิชยที่ทําการ
ประมง เพื่อแสวงหากําไร แตชาวประมงพื้นบาน ซึ่งมีประมาณรอยละ 80 ของประชากรประมงทะเล
ทั้งหมดของประเทศไทย เปนผูที่ตองมีชีวิตอยางยากไร ขาดแคลนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต ปญหา
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ใหญก็เนื่องมาจาก ความอุดมสมบูรณทรัพยากรทางทะเลลดลงไป เพราะถูกกระทําจากหนวยงานของ
รัฐและ เรือประมงพาณิชยที่เขามากอบโกยทรัพยากรไป
3.1 องคกรชาวประมงพื้นบานกับการจัดการทรัพยากร
องคก รชาวประมงพื้นบานเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีเ ปาหมายสูง สุดเพื่อการ
รักษาทรัพยากรชายฝง และ ใหมีการใชทรัพยากรประมงรวมกันอยางยั่งยืน มิไดมีเปาหมายเพื่อ
ครอบครองสิทธิเหนือทะเลในการทําการประมงแตอยางใด ในความเปนจริงแลวชาวประมงพื้นบาน
ทํามาหากิน โดยใช เ รือ ขนาดเล็ก และใช เ ครื่ อ งมือ แบบ เรียบงา ยเลื อ กจับ สั ตว น้ําเฉพาะอยา ง
ชาวประมงพื้นบานตองอาศัยทรัพยากรเพื่อการอยูรอด ระบบทํา การประมงพื้นบานจึงชวยสราง
ความมั่นคงแกผูใชท รัพ ยากร และมีก ารควบคุม การใชประโยชน รวมถึง มีก ารแบง สรรปนสวน
ประโยชนที่ไดภายในชุมชน โดยอาศัยภูมิปญญาที่เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน ซึ่ง
กลายเปนกฎกติกาในการจัดการและอนุรัก ษทรัพยากรของชุมชน องคกรของชาวประมงพื้นบาน
หลายแหง ไดเขามามีสวนรวมในการรัก ษาทรัพยากรชายฝง โดยการสํานึกถึง ระบบคุณคาของ
ทรัพยากรประมงที่หลอเลี้ยงคนในชุมชน หากไมมีการดูแลรักษาไว ทุนสํารองชิ้นสุดทาย ที่ชุมชนมีอยู
ก็จะไมเหลือ และนําไปสูความลมสลายของชุมชนในอนาคต การจัดการดานการประมงนั้นเปนการ
จัดการที่เกี่ยวของกับคนดวยไมใชปลา อยางเดียว การใชเฉพาะความรูทางดานชีววิทยาจึงไมเพียงพอ
จะตองใหความสําคัญ กับมิติทางดานเศรษฐกิจ และสังคมดวย ชาวประมงพื้นบานนั้นจะมีความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งเปนความรูที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ การสังเกต การถายทอดภูมิ
ปญญาจากบรรพบุรุษ ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําและความลมเหลวในการจัดการ
ทรัพยากร สัตวน้ําของรัฐที่เกิดขึ้น มักจะถูกกลาวอางตลอดเวลาวาเปนปญหาการแยงชิงทรัพยากร
ระหวางเรือประมง พื้นบานและเรือประมง ขนาดใหญ ซึ่งแทที่จริงก็คือการที่ทรัพยากรของสวนรวม
ถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของคน สวนนอย (คนรวย) โดยอางเหตุผลของการพัฒนา (ประเทศ) ในขณะ
ที่ชาวบานและประชาชนสวนใหญกลับถูกปดกั้นสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรสวนรวมมากขึ้น6

ภาพที่ 9 ชุมชนประมงพื้นบาน
3.2 ชาวประมงพื้นบาน และแนวทางการฟนฟูทรัพยากรชายฝงภาคใต
6

สมาคมชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย, องคกรประมงพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 22
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากwww.wetlandthai.org/data/problem.html.
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3.2.1 ขอมูลพื้นฐานชาวประมงพื้นบาน ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาว 2,600 กม.
ประมาณ 1,700 (รอยละ 65) อยูในพื้นที่ภาคใต สํามะโนประมงป 2553 ระบุวามีชุมชนชาวประมง
ทั่วประเทศ 3,797 ชุมชน มีครัวเรือนที่ทําประมง อยางเดียว 56,859 ครัวเรือน (ประมาณ 280,000
คน) มีเรือประมง 58,001 ลํา
3.2.2 การจําแนกชาวประมงจําแนกดวยเครื่องมือที่ถือครอง ชาวประมงพื้นบานใน
ที่นี้ หมายถึง ชาวประมงที่ไมมีเรือประมงและชาวประมงที่เรือประมง ใชเครื่องยนตนอกเรือ (เรือหาง
ยาว) นอกเหนือ จากนี้ถือเปนชาวประมงพาณิชย ชาวประมงพาณิชยหรือชาวประมงขนาดใหญมี
ประมาณรอยละ 10 ของชาวประมงทั้งหมด ที่เหลือเปนชาวประมงขนาดเล็กหรือ ชาวประมงพื้นบาน
3.3 ปญหาชาวประมงพื้นบาน
ชาวประมงพื้นบานมีปญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง คือ กุง
ปลาในทะเล ลดนอยลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบถึงรายไดและการดํารงชีพทางดานตาง ๆ ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.3.1 สาเหตุสําคัญที่สุดคือ การใชเครื่องมือทําลายลางนานาชนิด เชน อวนรุน อวน
ลาก เรือไฟปนปลากะตัก และการระเบิดปลา
3.3.2 การปลอยน้ําเสียจากโรงงาน ชุมชน และนากุงลงทะเล
3.3.3 การทําลายปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ซึ่งเปนแหลงเพาะฟกสัตวน้ําตาม
ธรรมชาติ เมื่อสัตวน้ําลดลงชาวประมงจับสัตวน้ําไดนอยลง รายไดลด
3.3.4 ตองกูหนี้ยืมสินจากพอคาสัตวน้ําในหมูบาน (แพปลา) แลวเอาสัตวน้ํามาขาย
ชดใชหนี้ ทําใหขายไดราคาต่ํา บางคนเปนหนี้ยาวนานหลายสิบป ไถถอน ไมหมดเพราะจับสัตวน้ําไม
พอใชหนี้
3.3.5 เกิดการอพยพแรงงานเขาไปทํางานในเมือง เกิดเปนชุมชนแออัดขึ้นในเมือง
บางจังหวัดชายแดนอพยพไปทํางานตางประเทศ (มาเลเซีย) หรือลักลอบไปทําประมงในเขตประเทศ
พมา
3.3.6 ชาวประมงขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภค
3.4 สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต
เปนองคก รเครือ ขายของชาวประมงพื้นบานในภาคใต จัดตั้ง ขึ้นมาในป 2536
สมาชิกของ สมาพันธฯ คือ กลุมชมรมชาวประมงในพื้นที่ตาง ๆ ของ 13 จังหวัดภาคใต (ยกเวนยะลา
ซึ่งไมมีพื้นที่ติดทะเล) ปจจุบันมีองคกรสมาชิกไมนอยกวา 15 กลุม/ชมรม เชน สมาพันธชาวประมง
ทะเลสาบสงขลา ชมรม-ชาวประมงพื้นบานเกาะยาวนอย ชมรมชาวประมงพื้นบานปตตานี เปนตน
คณะกรรมการของสมาพันธฯจะมาจากผูแทนแตละจังหวัด ซึ่งจะประชุมปรึกษาหารือถึงกิจการตาง ๆ
ของสมาพันธฯ อยางสม่ําเสมอ สาเหตุที่ก ารแกปญหาชาวประมงยัง ไมบ รรลุผ ล แมวาเครือ ขาย
ชาวประมงภาคใตจะผลักดันใหมีการ แกปญหาของชาวประมงมากวาหนึ่งทศวรรษ แตหลายพื้นที่
ปญหาก็ไมไดทุเลาเบาบางลงหรือกลับทวีความรุนแรงขึ้นกวาเดิม เพราะวา
3.4.1 เครื่องมือทําลายลาง ชนิดตาง ๆ ยังไมมีการยกเลิก ใหทําไดนอกเขต 3,000
เมตร แต เจาหนาที่ไมสามารถติดตามควบคุมไดเพราะพื้นที่กวางขวางมาก (2,600 กม. x 3 กม.
เทากับ 7,800 ตารางกิโลเมตรหรือ 4.8 ลานไร)
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3.4.2 เจาหนาที่ในกระบวนยุติธรรมบางคนทุจริต รับ เงินจากเรือ ประมงที่ทําผิด
กฎหมาย ไมจับกุมผูกระทําผิด ถาจับก็เสนอลงโทษนอยที่สุด ทําใหมีการละเมิดกฎหมายอยูทั่วไป
3.4.3 กฎหมายไมเอื้อกับการที่ชาวประมงจะจัดการทรัพยากร เชน ไมมีกฎหมายปา
ชุมชนที่ใหอํานาจชาวบานจัดการอนุรักษปาชายเลน กฎหมายประมงรวมศูนยการตัดสินใจอยูที่
สวนกลางไมใหอํานาจเจาหนาที่ทองถิ่น และประชาชนในการจัดการทรัพยากร
3.4.4 เครื่องมือทําลายลางเปลี่ยนแปลงไปเปนชนิดตาง ๆ ไดงาย กฎระเบียบที่มีอยู
(และสวนกลางเปนคนกําหนด) ตามไมทันพัฒนาการเหลานั้น แกปญหาไมได
3.4.5 สังคมยังไมตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเปนแหลง
อาหารราคาถูก ของประเทศ ไมเขาใจและไมสนับสนุนชาวประมงพื้นบานในการรณรงคเพื่อ การ
จัดการทรัพยากรทะเลที่ยั่งยืน
3.4.6 รัฐไมมีนโยบายลดเครื่อ งมือ ประมงพาณิชยขนาดใหญ ซึ่ง เปนตัวทําลาย
ทรัพยากรทางทะเลและไมกลาจัดการปญหาที่กระทบกระเทือนกับ ประมงพาณิชย เพราะเปนฐาน
เสียงและ ฐานเงินของพรรคการเมืองตาง ๆ
3.4.7 รัฐจัดทําโครงการพัฒนาขนาดใหญที่สงผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเล
ขึ้นมาเรื่อย ๆ เชนโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอยน้ําเสียลงทะเล การใชพื้นที่ปาชายเลน การสราง
เขื่อน กั้นทะเลสาบ เปนตน
4. ตลาด
4.1 ความหมายของตลาดสด
ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เปนชุมชนหรือเปนที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินคา ทั้งในรูป
ของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนประจํา เปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจ
มีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยูใกลกันในบริเวณที่มีทําเลเหมาะสม เชน เปนศูนยกลางของชุมชน
และเหมาะจะเปนที่นัดพบ หรือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคนในชุมชนนั้น ๆ ดวย
เหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู ณ ที่ใด ก็มักจะมีตลาดอยู ณ ที่นั้น ตลาดจึงมีมาแตครั้งโบราณในทุกสังคม7
ตลาด หมายถึง สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม จําหนายสินคาประเภท เนื้อสัตว
ผัก และผลไม หรืออาหารอันมีสภาพของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวนหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวประจําหรือเปนครั้งเปนคราวหรือตามวันเวลาที่กําหนด
และใหความหมายถึงตลาดนัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร8
7

คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ตลาด, เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม
2556, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=28&
chap=3&page=t28-3-infodetail01.html.
8
สํานักงานกฎหมาย มงคลธรรม, ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546,
เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.kodmhai.com/m6/m63/New2/N2.html#t3.
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ตลาด หมายถึง สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยูใกลกัน ในบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งมีทําเลเหมาะสมเปนองคประกอบของพื้นที่ชุมชนในดานเปนยานศูนยกลางมีหนาที่ใช
สอยและมีการแลกเปลี่ยนสินคาและการใหบริการเปนประจํา เปนเรื่องทางเศรษฐกิจและการทํามาหา
กินจับจายใชสอยของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหนึ่ง ตลาดยังมรฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนแหลง
แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูลคามรูความคิดตางๆ เนื่องจากเปนสถานที่แหงเดียวที่ประชาชนแทบทุกชั้น
มีสวนรวมในการใชสอย9
ตลาดสด เปนศูนยกลางการคาขายของชุมชน ตามแบบวิถีไทยที่นับวันกําลังจะแปร
สภาพ และอาจสูญหายไปจากสังคมไทยในอนาคต ตลาดสด เปนศูนยรวมสินคานานาชนิด จาก
หลากหลายแหลงผลิต ซึ่งอาจมีสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตลาดสด เปนแหลงจําหนายสินคาที่เปนวัตถุดิบ ประกอบอาหารในชีวิตประจําวัน
ใหผูบริโภคโดยตรงหรือ ใหรานอาหาร ภัตราคาร โรงแรมและองคกรตางๆ ทําใหประชาชนผูนิยม
บริโภคอาหารนอกบาน มีโอกาสเสี่ยงภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูบริโภคไดมีทางออก ในการเลือกซื้อ
อาหารและสินคา ในตลาดสดที่มีการควบคุมดูแล ดานความสะอาดและความปลอดภัย ของอาหาร
การพัฒนาตลาดสดทั่วไทยใหนาซื้อ จึงตองรวมมือกันตั้งแตวันนี้ เพื่อพัฒนาตลาดสดทั่วไทยใหสะอาด
และจําหนายอาหารที่ปลอดภัย ใสใจผูบริโภค10
ตลาดสดนาซื้อ หมายถึง สถานที่สะดวก สะอาด บรรยากาศดี โครงสรางอาคารมี
สภาพแข็งแรง มีการจัดแบงเปนสัดสวนนาดู และมีสาธารณูปโภคครบครัน ผูขายมีสุขภาพอนามัยดี
แตงกายสะอาดถูกสุขลักษณะ อาหารสะอาด สด ใหม ปลอดภัย ปลอดสารพิษ สินคาที่นํามาจําหนาย
มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมไมแพง สินคาสําเร็จรูปจะตองระบุฉลากชัดเจน เนนมาตรฐาน ผานการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และที่สําคัญจะตองถูกใจผูบริโภค
4.2 ทําไมตองมีการพัฒนาตลาดสด ใหเปนตลาดสดนาซื้อ
ปจ จุ บันบ านเมือ งของเรามีต ลาดเกิด ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแหลง ชุม ชนที่ มี
ประชากรอาศัยอยูหนาแนน ตลาดสวนใหญเกิดขึ้นตามความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ
ชุมชนนั้น ตลาดที่พบเห็นเปนตลาดที่ประชากรในละแวกชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้นเอง โดยมีการนําอาหาร
ที่ใชบริโภคในชีวิตประจําวันของคนเรามาวางจัดจําหนายในตลาดของตนเอง ตลาดที่เราเห็นสวนใหญ
เปนตลาดที่มีอาหารหลากหลาย และปะปนกันอยู ไมมีการแยกแยะวาเปนอาหารสด อาหารแหง
อาหารสําเร็จรูป ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูจัดจําหนายไมมีการวางแผน หรือมีระบบในการบริหารจัดการ
ตลาดอยางถูกตอง ดังนั้น ถาหากผูบริโภคตองการที่จะซื้ออาหารมีคุณภาพ อาหารสด สะอาด และ
ปลอดภัยจากสารพิษ ควรที่จะเลือกซื้ออาหารจาก ตลาดสดนาซื้อ เพราะผูบริโภคจะไดรับอาหารที่มี
คุณภาพสูงตามความตองการ และถูกหลักอนามัย11
9

เกียรติ จิวะกุล ,ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525).
10
กลุมงานคุมครองผูบ ริโภค, โครงการตลาดสดหนาซื้อ, เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม
2556, เขาถึงไดจาก http://203.157.168.7/consumer/htmls/market00.htm.
11
เรื่องเดียวกัน
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โดยสรุปแลวตลาดมีหลากหลายประเภทและหลากหลายความหมาย จึงตองศึกษา
ขอ มูล เกี่ยวกับ ความหมายของตลาดในดานตาง ๆ ใหเ กิดการเขาใจในหนาที่ของตลาดในแตล ะ
ประเภทไดชัดเจนยิ่งขึ้น
4.3 ขนาดของตลาดตามมาตรฐาน
การแบงขนาดตลาดอาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบงตามจํานวนแผง และแบงตาม
ขนาดพื้นที่อาคารตลาด ซึ่งพอจะกลาวไดโดยสรุปดังนี้
4.3.1 แบงตามจํานวนแผง กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย ไดกําหนดขนาด
ตลาดสดตามจํานวนแผงจําหนายสินคาในตลาดโดยแบงเปน 3 ขนาด คือ
4.3.1.1 ตลาดขนาดเล็ก มีแผงจําหนายสินคาในตลาด นอยกวา 50 แผง
4.3.1.2 ตลาดขนาดกลาง มีแผงจําหนายสินคาในตลาด 50 - 199 แผง
4.3.1.3 ตลาดขนาดใหญ มีแผงจําหนายสินคาในตลาด 200 แผงขึ้นไป
4.3.2 แบงตามขนาดพื้นที่อาคาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดขนาดของตลาดสดดังนี้
4.3.2.1 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ก ขนาด 2,500 ตร.ม.ขึ้นไป
4.3.2.2 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ข ขนาด 1,500 - 2,500 ตร.ม.
4.3.2.3 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ค ขนาด 1,000 -1,500 ตร.ม.
4.3.2.4 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ง ขนาด 500 - 1,000 ตร.ม.
การกําหนดเชนนี้ เพื่อจะไดเปนแนวทางการปฏิบัติในเรื่องระบบควบคุมการ
ระบายน้ําทิง้ ของตลาดแตละประเภท ใหเปนไปตามคามาตรฐานนั่นเอง
4.4 แนวความคิดการจัดแบงโซนในตลาดสด
ปจจุบันการจัดแบงโซนสินคาในตลาดสดยังไมอาจทําไดทุกตลาด โดยเฉพาะตลาด
สดเทศบาล ทั่วทุกภาคของประเทศที่พอคาแมคาสวนใหญเลือกวางขายสินคากันตามความพอใจของ
ตนเอง จนเกิดเปนความเคยชินและกลายเปนการติดยึด ใครจะมาแตะตองเคลื่อนยายแผงของตน
ไมได ซึ่งตางจากตลาดเอกชน จะเห็นไดวาหลังจากที่พัฒนาตลาดตามโครงการตลาดสดนาซื้อไมนาน
พอ คาแมคาตางใหความรวมมื อ กันดี มีการจัดแบงโซนชัดเจน ชวยใหตลาดมีความเปนระเบียบ
สะอาด สะดวกตอการเลือกซื้ออาหาร
การจัดแบงโซนสามารถจัดไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละตลาด
ซึ่งมีแนวคิดหลักในการจัดแบงดังนี้
4.4.1 คํานึงถึงประเภทของอาหาร เชน อาหารสด อาหารแหง อาหารแปรรูป
อาหารปรุงสําเร็จ และ เครือ่ งใชเพื่อแยกโซนแหง โซนเปยกไดอยางชัดเจน
4.4.2 คํานึง ถึง ความเปนระเบียบ และความสวยงาม เชน การจัดแผงผลไมไ ว
ดานหนาเพื่อเรียกความสนใจจากลูกคา รวมถึงการเขาถึงไดสะดวก
4.4.3 คํานึงถึงงานดานวิศวกรรม เชน การใชน้ํา และการระบายน้ํา ซึ่งบริเวณ
อาหารสดจําเปนตองใชน้ํามากจึงควรอยูใกลกัน เปนตน
4.4.4 คํานึงถึงการทําความสะอาด การบํารุงรักษา และการซอมแซมเมื่อเกิดการ
ชํารุดเสียหาย

21
4.4.5 คํานึงถึงการระบายอากาศภายในตลาดไมใหเกิดจุดอับ และบังทิศทางลม
เชน ราขายเสื้อผา รานขายของชํา
4.4.6 การทําประชาพิจารณ เพื่อตกลงกันเองในระหวางกลุม ผูคาดวยกัน ใหไดขอ
ยุติที่ดีและไดประโยชนรวมกัน เปนตน
การจัดแบงโซนสินคา โดยจําแนกตามประเภทกลุมรานคาเปนหมวดหมูตามแนวคิด
ดังกลาวนอกจากจะชวยใหผซู ื้อสามารถเลือกซื้อหาสินคาไดสะดวกรวดเร็วแล อาจชวยแกปญหาเรื่อง
ตลาดเฉอะแฉะ ซึ่งเปนปญหาทีเ่ จาของตลาดหลายแหงยังแกไมตกไดดวย12
4.5 แนวทางบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล
การบริหารจัดการเปนขอพิจ ารณาสําคัญที่ควรคํานึงถึงลวงหนากอนที่จะทําการ
ออกแบบตลาดสด เพื่อใหไดแบบที่ตรงวิสัยทัศน วัตถุประสงค ความตองการ และกําลังงบประมาณ
และจะตองจัดทําแผนตลอดจนเตรียมการดานบริหารจัดการไวใหพรอม เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ตลาดสดไดทันทีที่การกอสรางตลาดแลวเสร็จ การบริหารจัดการแตละรูปแบบจะมีขอดีขอเสียตาง ๆ
กัน แตในทางปฏิบัติก็จะตองหลีกเลี่ยงขอเสียสําคัญ และเลือกขอดีที่เปนหลักไว สวนขอปลีกยอยตาง
ๆ อาจจะพิจารณาปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงระหวางดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
ขณะนั้น จึงไดเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการตลาดสดไว เปนสามแนวทางหลัก คือ เทศบาล
บริหารจัดการเองทั้งหมด, เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด และเทศบาลจางเอกชนบริหาร
จัดการเปนบางสวน
แนวคิดเหลานี้ไดแสดงในแผนภูมิที่ 1, 2 และ 3 อยางไรก็ดี แนวคิดที่ 3 ที่เทศบาล
จะจางเอกชนบริหารจัดการเปนบางสวน เปนแนวคิดที่ยืดหยุน และสามารถปฏิบัติไดดี ในระบบการ
ทํางานปจจุบันซึ่งเทศบาลยังมีขอจํากัดดานกําลังบุคลากร และงบประมาณ จึงควรใชแนวทางนี้เปน
หลัก จนกวาเทศบาลหรือเอกชนจะมีความพรอมทุก ๆ ดาน13
แนวทางบริหารจัดการจะมีผลตอการออกแบบไมเฉพาะพื้นที่ในตัวอาคารตลาด เชน
พื้นที่สํานักงานตลาด พื้นที่ปรับอากาศที่อาจมีในอนาคต และรวมถึงงานภายนอกอาคารในการกําจัด
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจรดวย

12

สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค, คูมือการออกแบบตลาดสด, เขาถึงเมื่อ 3
มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.rudf.or.th/marketmaster.php.
13
ศูนยเพื่อการจัดการเมืองที่ยงั่ ยืน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, คูมือการ
ออกแบบตลาดสด, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจากhttp://202.43.34.12:81/modules
/document/index.php?mode=detail1&id=18.
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แผนภูมิที่ 1 รูปแบบตลาดทีเ่ ทศบาลบริหารจัดการเองทั้งหมด

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบตลาดทีเ่ ทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบตลาดทีเ่ ทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการเปนบางสวน
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลบริหารจัดการเองทัง้ หมด
เรื่อง
1. การจัดโซนพื้นที่ตลาดสด

รายการที่ตองปฏิบตั ิ
1. จัดประชุมผูคา
เปาหมายและ
ผูเกี่ยวของ
2. การใหเชาแผงคาและเก็บ 1. กําหนดคาเชาแตละ
คาเชา
โซนและชนิดแผงคา
2. รับสมัคร/ทํา
ทะเบียน
3. เก็บคาเชา
3. การจัดระบบ
1. จัดจาง
2. เก็บคาบริการราย
สาธารณูปโภค(น้ํา ไฟฟา
โทรศัพท)
เดือนตามการใช
4. การควบคุมดานสุขอนามัย 1. ออกกฎระเบียบ
2. ตรวจตรา
3. ตักเตือน / ลงโทษ
5. การดูแลทําความสะอาด
1. แผงคา
2. ตัวอาคารตลาด
3. บริเวณ
4. หองน้ําสวม
5. จัดเก็บขยะ
6. การจัดการดานการจราจร 1. ปาย
2. ทางเขาออก
3. การจอดรถ
7. การประชาสัมพันธและ
1. วางแผนจัดทํา
รณรงคดานตาง ๆ
กําหนดการ
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม

ผูปฏิบัติ
ผูจัดการตลาด
(แตงตั้งโดย
เทศบาล)
พนักงาน
ธุรการ

ขอดี
ไดผลรวดเร็วสามารถ
ตัดสินใจไดทันที

ขอเสีย
อาจมีกลุมที่ไมเห็นดวย

เทศบาลควบคุมได

ตองจางพนักงานเพิ่ม

พนักงาน
เทศบาล

ตรวจสอบและ
ควบคุมได

เทศบาลตองลงทุนให
กอนเปนภาระงบประมาณ

ผูจัดการตลาด
และพนักงาน
ธุรการ
ผูคา
พนักงาน
เทศบาล

ติดตามและควบคุมได ตองมีพนักงานเพียงพอ
ติดตามและดําเนิน
การไดตาม
กําหนดเวลา

ตองมีพนักงานเพิ่มขึ้นมาก

พนักงาน
เทศบาล

ลดอุบัติเหตุเพิ่มความ
ปลอดภัย

ตองจางพนักงานเพิ่ม

ผูจัดการตลาด
และพนักงาน
ธุรการ

กํากับดูแลไดตาม
นโยบาย

ตองจางพนักงาน
และตั้งงบประมาณเพิ่ม

ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด
เรื่อง
1. การจัดโซนพื้นที่ตลาดสด

2. การใหเชาแผงคาและเก็บ
คาเชา

3. การจัดระบบ
สาธารณูปโภค
(น้ํา ไฟฟา โทรศัพท)

รายการที่ตองปฏิบตั ิ
1. จัดประชุมผูคา
เปาหมายและ
ผูเกี่ยวของ
1. กําหนดคาเชาแตละ
โซนและชนิดแผงคา
2. รับสมัคร/ทํา
ทะเบียน
3. เก็บคาเชา
1. จัดจาง
2. เก็บคาบริการ
รายเดือนตามการใช

ผูปฏิบัติ
ผูจัดการตลาด
(เอกชนผูรับ
จาง)
พนักงานของผู
รับจางเอกชน

ขอดี
ใกลเหตุการณระดม
ความคิดเห็นได
สะดวก
สะดวก,รวดเร็วไมมี
พิธีการมาก

ผูรับจางเอกชน บริษัทตองลงทุน
ใหกอน ลดภาระ
งบประมาณของ
เทศบาล

ขอเสีย
อาจไมไดรับความรวมมือ
เต็มที่จากผูเกี่ยวขอและภาค
ราชการอื่น ๆ
อาจมีชองทางทุจริตเทศบาล
ไมอาจควบคุมได

คาบริการสูงเพราะตองบวก
กําไร
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ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด (ตอ)
เรื่อง
4. การควบคุมดานสุขอนามัย
5. การดูแลทําความสะอาด

6. การจัดการดานการจราจร
7. การประชาสัมพันธและ
รณรงคดานตาง ๆ

รายการที่ตองปฏิบตั ิ
1. ออกกฎระเบียบ
2. ตรวจตรา
3. ตักเตือน / ลงโทษ
1. แผงคา
2. ตัวอาคารตลาด
3. บริเวณ
4. หองน้ําสวม
5. จัดเก็บขยะ
1. ปาย
2. ทางเขาออก
3. การจอดรถ
1. วางแผนจัดทํา
กําหนดการ
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม

ผูปฏิบัติ
ผูจัดการตลาด
และพนักงาน
ธุรการ
พนักงานฯ

ขอดี
ติดตามและควบคุม
ไดใกลชิด

ขอเสีย
ความเปนธรรมใหกับผูคาตาง
ๆ อาจไมเทาเทียมกัน

ตองทําอยาง
สม่ําเสมอตาม
ขอสัญญากับ
เทศบาล

นานไปเทศบาลอาจละเลย
การกํากับดูแล

พนักงานฯ

ความสะดวกและ
ปลอดภัย

อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ
เพิ่มจากที่รายงาน

ผูจัดการตลาด
และพนักงาน
ธุรการ

ตองทําใหไดดี
เพื่อผลงานและตอ
สัญญาครั้งตอไป

อาจมีปญหาหากไมประสาน
แนวคิดกับ
เทศบาลใหดีกอน

ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการเปนบางสวน
เรื่อง
1. การจัดโซนพื้นที่ตลาดสด

2. การใหเชาแผงคาและเก็บ
คาเชา

3. การจัดระบบ
สาธารณูปโภค
(น้ํา ไฟฟา โทรศัพท)
4. การควบคุมดานสุขอนามัย

รายการที่ตองปฏิบตั ิ
1. จัดประชุมผูคา
เปาหมายและ
ผูเกี่ยวของ

ผูปฏิบัติ
ผูจัดการตลาด
(เทศบาล) และ
ตัวแทนผูรับ
จาง
1. กําหนดคาเชาแตละ เทศบาลและ
โซนและชนิดแผงคา
พนักงาน
2. รับสมัคร/ทํา
เทศบาล
ทะเบียน
3. เก็บคาเชา
1. จัดจาง
เทศบาลจาง
2. เก็บคาบริการราย
เอกชน
เดือนตามการใช
1. ออกกฎระเบียบ
เทศบาล
2. ตรวจตรา
3. ตักเตือน /ลงโทษ

ขอดี
มีการชวยเหลือ
ติดตามเรื่องและ
จัดทํารายละเอียด

ขอเสีย

เทศบาลควบคุมได

ตองจางพนักงานเพิ่ม

ลดงานประจํา

เงินเขาชา
ตองรอรวบรวมสง

ควบคุมไดสามารถ
แบงงานประจําใน
การตรวจตราให
เอกชนตรวจและ
รายงาน
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ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการเปนบางสวน (ตอ)
เรื่อง
5. การดูแลทําความสะอาด

6. การจัดการดานการจราจร

7. การประชาสัมพันธและ
รณรงคดานตาง ๆ

รายการที่ตองปฏิบตั ิ
1. แผงคา
2. ตัวอาคารตลาด
3. บริเวณ
4. หองน้ําสวม
5. จัดเก็บขยะ
1. ปาย
2. ทางเขาออก
3. การจอดรถ

ผูปฏิบัติ
ผูรับจางเอกชน

ขอดี
มีสัญญาควบคุม

ผูรับจางเอกชน

เพิ่มความพรอม
และทั่วถึง

1. วางแผนจัดทํา
ผูจัดการตลาด
และพนักงาน
กําหนดการ
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร ธุรการ
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม

กํากับดูแลไดตาม
นโยบาย

ขอเสีย
หากไมกํากับดูแล และสัญญา
ไมรัดกุม

ตองจางพนักงานและตั้ง
งบประมาณเพิ่ม

โดยสรุปจะเห็นวาในรูปแบบที่ 1 เทศบาลสามารถดําเนินการดานบริการจัดการเอง
ไดทั้งหมด หากตั้งผูจัดการตลาดที่มีความรูความเขาใจและมีความสามารถ และมีพนักงานเพิ่มอีก
จํานวนมาก รวมทั้งการตั้งงบประมาณไวดําเนินการ ตลอดจนการฝกอบรมพนักงานตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง แตการทํางานจะเปนไปในลักษณะการควบคุมทั้งหมด ซึ่งอาจจะไมไดรับความ
รวมมือ รวมรับผิดชอบจากผูคาและผูเกี่ยวของอยางจริงใจ และทิ้งเรื่องตาง ๆ ที่ควรจะใหความสําคัญ
และดูแลจัดการกันเองโดยถือวาเปนเรื่องของเทศบาลทั้งหมด
ในขณะเดี ยวกัน หากทําสัญ ญาใหเ อกชนดํ าเนิน การบริห ารจัด การทั้ ง หมดตาม
รูป แบบที่ 2 เอกชนก็จะตอ งกําหนดคาตอบแทนและรายรับไวสูง เพื่อ สง คืนตนเงินลงทุนตาม
ระยะเวลาโครงการที่กําหนด หรืออาจหาเอกชนที่มีความพรอมทุกดานมาลงทุนและจัดการใหไมได
แมจะมีก็จะสงผลถึงคาเชาแผงคาที่จะตองสูงขึ้นและการเก็บเงินคาบริการสูงขึ้น ความไมแนนอนก็จะ
เกิดขึ้นวาจะมีผูคาที่สนใจเพียงใด ตองกําหนดราคาสินคาเพิ่มขึ้นเพียงใด จึงไมสามารถรับประกัน
ความนาซื้อ และความยั่งยืนของตลาดสดได
การบริหารจัดการในปจจุบันหรืออนาคตอันใกลที่ระบบราชการ และภาคเอกชนยัง
ไมมีการพัฒนาไปไดมาก จึงควรดําเนินการโดยผสมผสานดานบริหารจัดการตลาดสดในรูปแบบที่ 3
โดยบทบาทของเทศบาลและภาคเอกชนรวมกัน ซึ่งเทศบาลควรจะลงทุนชั้นตน ตั้งวิสัยทัศนกํากับ
ดูแลตามนโยบายและกฎระเบียบตาง ๆ และพรอมที่จะศึกษาหาขอดีขอเสียระหวางการดําเนินการ
และออกขอกําหนดกฎเกณฑเพื่อแกไขปรับปรุงใหการดําเนินงานดานตลาดสด เปนไปอยางยั่งยืน
และมีการพัฒนายิ่งขึ้น แตละเทศบาลควรจะพิจารณาขีดความสามารถของตนเอง และทําหนาที่
ควบคุมกํากับดูแลเอกชนผูรับจางทํางานในสวนการบริหารจัดการที่เห็นวาเกินขีดความสามารถ เชน
การใหบริการดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยดานตาง ๆ ผลดีก็จะเกิดขึ้นทุกฝาย
โดยเทศบาลก็จะไมเพิ่มทั้งคาจางบุคลากรและคาใชจายจากงบประมาณมาก ภาคเอกชนก็
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จะมีงานทํา มีการจางงานเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งภาคเอกชนเองก็จะมีความคลองตัวมากกวาราชการ
ในการบริหารจัดการในเรื่องปกติ (Routine) และไมผูกพันกับกฎระเบียบขั้นตอนเล็ก ๆ นอย ๆ และ
งานหนังสือมากเกินไป ซึ่งผูคาจะใหความนิยมและรวมมือมากขึ้น ปจจุบันเทศบาลตาง ๆ มีการ
ดําเนินงานในลักษณะนี้อยูแลวในระดับมากนอยตาง ๆ กัน จึงควรจะมีการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลรวมทั้งระดับความพึงพอใจของผูคา และผูซื้อใหมากขึ้นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดสดนั้น
4.6 การบํารุงรักษาตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเทศบาลมีลัก ษณะเปนอาคารประเภทหนึ่ง เปนสถานที่ใหบ ริก ารตอ
สาธารณชน และเปนแหลงที่มีผูใชบริการมากแตละวัน โดยเฉพาะชวงเวลาเชา (6:00 – 9:00 น.)
และเวลาเย็น (16:00 – 19:00 น.) ประเภทตาง ๆ ของผูใชบริการจะประกอบดวย
4.6.1 ผูคา สวนใหญจะเปนผูคาปลีก และขายสงเปนบางราย ลักษณะการขนสง
สินคาจะมีเปนประจําทุกวัน โดยยานพาหนะสวนบุคคล หรือยานพาหนะรับจางเขาออกบริเวณตลาด
4.6.2 ผูซื้อ จะมีผูซื้อทุกฐานะทางการเงิน ซึ่งซื้อคราวละมาก ๆ หรือเล็ก ๆ นอย ๆ
แลวแตกรณียานพาหนะที่ใชจะมีทั้งรถยนตสวนบุคคล รถรับจาง และเดินเทาจากบริเวณใกลเคียง หรื
อาจจะมีนักทองเที่ยวเปนบางเวลา
4.6.3 ผูใหบริการสาธารณะ เชน ผูใหบริการรถรับจาง และขนสง (โดยปคอัพเปน
สวนใหญและรถบรรทุก 6 ลอ เปนบางสวน) จักรยานยนต สามลอและสองลอ (มอเตอรไซค )
นอกจากนี้ตลาดบางแหงยังมีผูใหบริการรถเข็นสินคา ผูดูแลหองน้ํา-สวม และผูดูแลสถานที่ เปนตน
4.6.4 พนักงาน ซึ่งรวมถึงพนักงานของเทศบาล และพนักงานของเอกชนผูรับจาง
ของเทศบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจตราดูแลเก็บเงินคาบริการ ประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวก
นอกจากนี้ ตลาดสดยังเปนที่รวมของสัตวเลี้ยงจรจัดตาง ๆ เชน สุนัข, แมว เปนตน ซึ่งหาของกินใน
เวลากลางวันและอาศัยนอนเวลากลางคืน ตลอดจนสัตวที่อยูอาศัยของพาหะนําโรคตาง ๆ เชน หนู,
แมลงสาบฯลฯ สภาพของการเปนที่สาธารณะ ตลอดจนความหลากหลายของผูใหบ ริก ารและ
ผูใชบริการจึงมีมากความเขาใจและวินัยในการใชตลาดตลอดจนสํานึกตาง ๆ จะแตกตางกันไปและ
ยากตอการควบคุม ตลาดสดจะเสื่อมโทรมไดเร็วมากหากไมมีการบํารุงรักษาที่ดีและสม่ําเสมอทุก ๆ
ดาน
การบํ า รุ ง รั ก ษาตลาดสดจึ ง จะต อ งมี ต ลอดเวลาทั้ง ตั ว อาคาร สถานที่
สาธารณูปโภค ความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งจะแบงได เปน
4.6.4.1 การบํารุงรักษาประจําวัน
4.6.4.2 การบํารุงรักษาประจําสัปดาห
4.6.4.3 การบํารุงรักษาประจําเดือน
4.6.4.4 การบํารุงรักษาเพื่อปรับปรุงสภาพตามโอกาส
นอกจากนี้ ควรจะมีการบํารุงรักษาทางดานนามธรรมในเรื่องซึ่งเสียงเกียรติ
คุณของตลาด เชน เรื่องกําหนดราคา ดูแลมารยาท อาหารปลอดภัย ฯลฯ เพื่อความยั่งยืนของตลาด
สดนั้น การบํารุงรักษาตลาดควรจะเปนหนาที่ของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ และเปนหนาที่โดยตรงของ
ผูที่ไดรับมอบหมายในสวนตาง ๆ การบํารุงรักษาตลาดที่เสนอแนะ ควรจะดําเนินการตามกําหนดเวลา
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ที่ประกาศใหรับทราบกันอยางทั่วถึง เพื่อความรวมมือของทุกฝายและใหผูมีหนาที่ไดตรวจตราทําใน
สวนที่ดําเนินการอยูใหดีขึ้น และเริ่มดําเนินการในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ และบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่องตอไป
ในปจจุบันการบํารุงรักษาตลาด จะตองดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่
4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในหมวดที่ 4 ซึ่งตลาดสด
เทศบาลเปนตลาดประเภทที่ 1 จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
4.6.5 บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟพัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
4.6.6 จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผงจัดใหมีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ
4.6.7 จัดใหมีก ารดูแลความสะอาดตลาดเปนประจําทุก วัน และลางตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4.6.8 จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูล
ฝอย บอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองไม
ทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ
ดังตอไปนี้
4.6.9 นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
4.6.10 สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปน
ที่เพาะพันธุสัตวนําโรค
4.6.11 ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
4.6.12 ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้นจนเปนเหตุใหเสื่อ มหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
4.6.13 กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
4.6.14 ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
4.6.15 กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดรําคาญแกผูอื่น
4.7 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล
ตารางที่ 5 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล
ลําดับ
เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล
1.
เปนตลาดสด ประเภท 1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และระยะรนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
2.
ประกอบดวยแผงคา อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และแผงคาเบ็ดเตล็ดอยางครบถวนและจัดเปนหมวดหมู
ไมปะปนกัน
3.
โครงสรางอาคารตลาดเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร โครงหลังคาเปนเหล็กหรืออาจเปนไม ใน
กรณีชวงกวาง (span) นอยกวา 6 เมตร หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ โครงสรางหลังคาอาคารหลังเดียวกันใหใชวัสดุชนิด
เดียวกัน พื้นและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรงรียบ และทําความสะอาดงาย
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ตารางที่ 5 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล (ตอ)
ลําดับ
เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล
4.
เปนอาคารโปรง ภายในตัวอาคารมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
5.
ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร รอบอาคารมีทางเดินกวางไมนอยกวา 2เมตร และมีทางลาด
สําหรับรถเข็นสินคา
6.
แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบและทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา 60
เซนติเมตร มีที่ติดปายชื่อแผง มีชองเก็บสินคาใตแผงคา ชองจัดเก็บมีประตูทําดวยวัสดุถาวรปดสนิทกันสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค ความกวางประตูไมนอยกวา 1 เมตร มีทอระบายน้ําพีวีซีขนาดไมเล็กกวา 2.50 เซนติเมตร ระบายน้ําจากแผงลง
รางระบายน้ําขางทางเดินในตลาดอยางนอย1 ดาน แผงจะตองยื่นออกมาไมนอยกวาความกวางของรางระบายน้ําขางแผง
7.
มีรางระบายน้ําขางทางเดินภายในตลาดทัง้ สองดาน ความกวางรางไมนอยกวา 15 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 10
เซนติเมตร เปนชนิดรางเปดและมีตะแกรงเหล็กปด และมีระบบรวบรวมน้ําที่ดี ไมใหน้ําขัง
8.
มีที่ดักขยะมูลฝอยและบอดักไขมัน กอนระบายน้ําเขาสูถังบําบัดน้ําเสียรวม
มีระบบบําบัดน้ําเสียมาตรฐาน ที่เพียงพอตอปริมาณน้ําเสียของตลาดที่เกิดขึ้น อยางนอย 2 วัน หรือมีระบบบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนที่บําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กอนสงไปบําบัดในระบบน้ําเสียรวมของทองถิ่น
9.
มีสาธารณูปโภค จุดเชื่อม และจุดใหบริการที่เพียงพอตอการใชงาน และการบริการของตลาด ไดแก น้ําประปา สําหรับ
การใชงานตลาดทั้งหมด และดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม ตูโทรศัพทสาธารณะ หรือเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ในบริเวณตลาด
โดยเทียบสวนอยางนอย50 แผงคา ตอ 1 ตู มีน้ําดื่มและน้ําสะอาดตามจุดตาง ๆ ไวบริการอยางเพียงพอ และใชงานได
ตลอดเวลา
10. มีอาคารหรือบริเวณรวบรวมและแยกขยะมูลฝอย และถังรับขยะสด ขยะแหง และขยะรีไซเคิล เชน(แกว, โลหะ) รอบ
อาคารหรือบริเวณรับขยะมีรั้วที่แข็งแรงกันสัตวเขาไปคุยเขี่ย และจัดใหมีที่รองรับขยะประจําแผงที่ไมขวางทางเดินภายใน
ตลาด
11. มีหองสวมหญิง และหองสวมชาย แยกกันภายในอาคารเดียวกัน หรือเปนอาคารแยก อาคารหองน้ํา-สวมแยกจากตัว
อาคารตลาดและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ตามหลักสถาปตยกรรมที่ดี และการระบายอากาศภายในหองสวมและภายใน
อาคารที่ดี ภายในหองน้ํา-สวมมีอุปกรณสุขาภิบาลอยางเพียงพอและใชงานไดดี
12. ใชระบบบอเกรอะ บอซึม สําหรับอาคารหองน้ํา-สวม หรือถังสําเร็จตามมาตรฐานของผูผลิตที่รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
13. มีถนนและที่จอดรถภายในบริเวณตลาดอยางเพียงพอ สําหรับรถยนตและจักรยานยนต และมีที่หยุดรับสงสินคาอยางนอย
2 ดานของตัวอาคารตลาด มีทางลาดสําหรับรถเข็นสินคาและคนพิการ
14. มีทางเขาและทางออกของตลาดแยกกัน ความกวางไมนอยกวา 5 เมตร กรณีทางเขาออกรวมตองไมนอยกวา 8 เมตร มี
ปายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนอยางครบถวนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหลัก หรือ
ตามการออกแบบเพื่อความสะดวกโดยเฉพาะ มีเครื่องกั้นทางเขาออกแบบยกขึ้นลงได (Lift Barrier) ที่มั่นคงแข็งแรง
สําหรับปดกั้นเวลาไมใชตลาด และปอม(Booth) สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยขนาดไมเล็กกวา 2 x 2 เมตร ยก
เคลื่อนที่ได
15. มีหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) มาตรฐานบนขอบถนนภายในบริเวณ ตั้งสลับกันโดยระยะสายถึงกันไมมากกวาจุดละ
30 เมตร
16. มีพื้นที่โดยเฉพาะจัดไวสําหรับกิจกรรมที่ใชรวมของตลาด ไดแก
พื้นที่ทําครัวปรุงอาหารรวม
พื้นที่ลางชามรวม
พื้นที่ตรวจสอบน้ําหนัก และสารปนเปอน
พื้นที่แนะนําการบริการ และการประชาสัมพันธ
17. มีหองเย็นสําหรับแชเนื้อสัตว หรือเตรียมพื้นที่ไว เพื่อการพัฒนาในอนาคต ตามความเหมาะสมและขนาดของตลาด
18. มีรั้วถาวร หรือกึ่งถาวร (รั้วลวดหนาม) ตามขนาดตลาด และความเจริญของพื้นที่โดยรอบ
19. มีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอในบริเวณตลาด
20. จัดภูมิสถาปตยภายในบริเวณตลาดอยางเรียบรอยสวยงาม รมรื่นตามความเหมาะสม
21. มีปายชื่อตลาด หรือสัญลักษณของตลาดอยางชัดเจน และไมมีที่บดบังในระยะอยางนอย 200เมตร
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หมายเหตุ: เปนเกณฑที่ศึกษา รวบรวมและเสนอแนะกับการออกแบบเทานั้น
4.8 เกณฑการเลือกที่ตั้งโครงการ14
ที่ตั้งโครงการสําหรับตลาดสดของเทศบาล ควรจะอยูในตําแหนงพื้นที่ และมีขนาดที่
เหมาะสมสามารถจัดหาพื้นที่ไดในเขตเทศบาล ในกรณีนี้จะพิจารณาถึงการเลือกพื้นที่ใหม ตามเกณฑ
การออกแบบตลาดสด
การวิเคราะหเพื่อเลือกพื้นที่มีวิธีพิจารณาเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.8.1 การสํารวจที่ตั้งโครงการ (Site Survey)
4.8.2 การกําหนดรายละเอียดที่ตงั้ โครงการ (Site Specification)
4.8.3 การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)
4.8.4 การวิเคราะหวางผังเปรียบเทียบระหวางที่ตงั้ โครงการกับองคประกอบหลัก
ของโครงการ
4.8.5 การวางตําแหนงองคประกอบทั้งหมดลงบนโครงการ เพื่อหาขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสม
อยางไรก็ดี ในหลักของการวิเคราะหทั่วไป และเปนสวนสําคัญสําหรับตลาดสด ก็คือ
ความพรอมของสาธารณูปโภค ระยะทาง และผลกระทบตอบริเวณใกลเคียง และโดยรวมเปนหลัก
4.9 การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาตลาดสดเทศบาล
การบริหารจัดการเปนหัวขอสําคัญ ที่จะทําใหตลาดสดเทศบาลสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีคุณภาพ ตอเนื่องและยั่ง ยืน การบริห ารจัดการสามารถทําไดหลายรูปแบบ กลาวคือ
เทศบาลบริหารจัดการเองทั้งหมดหรือจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด หรือจางเอกชนบริหารจัดการ
เปนบางสวน การบริหารจัดการนี้จะมีผลตอการบํารุงรักษาตลาดใหเปนตลาดที่สุขอนามัย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยเปนตลาดสดนาซื้อ และดํารงอยูไดอยางยั่งยืน เปนฐานใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง
ตอไป ผลการศึกษาไดแสดงไวในขอที่ 5
4.10 องคประกอบตาง ๆ ของตลาดสด15
ตลาดสดเทศบาลจัดเปนตลาดประเภท 1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งจะตองประกอบดวยตัวอาคารถาวร
และบริเวณที่สามารถใหบริการตอประชาชนไดอยางเพียงพอ สะดวก ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
ตลาดจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน โดยมีองคประกอบหลัก ดังนี้
4.10.1 องคประกอบอาคาร
4.10.2 องคประกอบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ไฟฟา, ประปา, โทรศัพท
4.10.3 องคประกอบทางดานปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบบําบัดน้ํา
เสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู

14

บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด, คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง
, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551).
15
เรื่องเดียวกัน
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4.10.4 องคประกอบของงานภายนอก ไดแก ถนน ที่จอดรถ ระบบระบายน้ํา และ
การจราจร และสวนประกอบอื่น ๆ เชน รั้วบริเวณและปายชื่อตลาด เปนตน
แตละองคประกอบจะมีมาตรฐานการออกแบบโดยเฉพาะและอาจจะมีทางเลือกรูปแบบไดหลายอยาง
ซึ่งสามารถนํามาประกอบกัน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายงานโดยรวมของตลาดสดตามเกณฑ
ที่กําหนด
การออกแบบองคประกอบจะยืนอยูในแนวคิดที่วาผูออกแบบรายละเอียด จะตอง
ทราบรายการองคประกอบทั้งหมดของตลาดสด และเลือกรูปแบบองคประกอบตาง ๆ ไปจัดวางเปน
ผังตลาดสดได ตามขนาดและทิศทางที่ตอ งการซึ่งผูออกแบบจะตอ งทําความเขาใจและพิจ ารณา
ประกอบกั บ แนวคิดการออกแบบ และสามารถกาวสูก ารออกแบบรายละเอียดตามหลั ก เกณฑ
มาตรฐานและรายละเอียดที่ไดใหไวตอไปรายละเอียดองคประกอบตาง ๆ ของตลาดสด มีดังตอไปนี้
4.10.5 องคประกอบดานสถาปตยกรรม การกําหนดองคประกอบทางดาน
สถาปตยกรรมไดพจิ ารณาถึงเกณฑการออกแบบ หลักเกณฑมาตรฐาน และแนวคิดตาง ๆ ในการ
ออกแบบเปนแนวทางในการจัดรูปแบบมาตรฐาน เพื่อใหสามารถเลือกใชหรือใชรวมกันได สําหรับ
ตลาดสดขนาดตาง ๆจะประกอบดวยองคประกอบของอาคารเปนหลักซึง่ องคประกอบของอาคาร
ประกอบดวย 5 สวนหลักคือ
4.10.5.1 สวนตลาด
4.10.5.2 สวนรานคา
4.10.5.3 สวนพื้นที่จอดรถ
4.10.5.4 สวนบริหาร
4.10.5.5 สวนบริการ
4.11 องคประกอบของอาคาร
ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบของอาคาร
ลําดับ

รายละเอียด

พื้นที่
(ตรม.)

จํานวน
ผูใช

วัสดุ
พื้น

ผนัง

ฝาเพดาน

1.

สวนตลาด
ตาม
1.1 บริเวณตลาดสด
แบบ
1.2 บริเวณอาหารแหง
1.3 เบ็ดเตล็ด

พื้นลาดเอียง
เล็กนอย ผิวไม
ลื่นทําความ
สะอาดงาย

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรงทนทาน

2.

สวนรานคา
2.1 บริเวณรานคา
2.2 บริเวณที่นั่ง
2.3 บริเวณลางจาน
รวม

พื้นผิวเรียบ ทํา
ความสะอาด
งายเชน พื้น
คสล.ผิวขัดมัน
,พื้นคสล.ปู
กระเบื้องเซรา
มิ

ผิวเรียบไมดูด
ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นแข็งแรง ความชื้น
ทนทาน
แข็งแรง
ทนทาน

ตาม
แบบ

หลังคา
แข็งแรง
ทนทาน
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได
แข็งแรง
ทนทาน
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได
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ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบของอาคาร (ตอ)
ลําดับ
3.

4.

5.

รายละเอียด
สวนบริการ
3.1 สํานักงาน
3.2 โถงพักคอย
3.3 หองน้ํา
3.4 หอง
ประชาสัมพันธ
3.5 หองตรวจสอบ
ความปลอดภัย
สวนบริการ
4.1 หองน้ําชาย- หญิง
4.2 เก็บขยะยอย
4.3 ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
สวนที่จอดรถ

พื้นที่
(ตรม.)

จํานวน
ผูใช

20
20
4
12

3
5-10
3
1

12

1-2

ขึ้นอยู
กับ
จํานวน
ที่จอด
รถ

วัสดุ
พื้น

ฝาเพดาน

หลังคา

พื้นผิวเรียบ ทํา ผิวเรียบไมดูด
ความสะอาด
ความชื้นแข็งแรง
งายเชน พื้นค ทนทาน
สล.ขัดมัน,พื้นค
สล.ปูกระเบื้อง
เซรามิก

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรง
ทนทาน

แข็งแรง
ทนทาน
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได

พื้นผิวเรียบ ทํา
ความสะอาด
งายเชน พื้นค
สล.ขัดมัน,พื้นค
สล.ปูกระเบื้อง
เซรามิก

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรง
ทนทาน

แข็งแรง
ทนทาน
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได

พื้นผิวเรียบ ไม
ลื่นทําความ
สะอาดงายเชน
พื้น คสล.ผิว
ปาดเรียบ

ผนัง

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นทํา
ความสะอาดงาย
เชนผนังกออิฐ
ฉาบปูนกรุ
กระเบื้องเซรา
มิก
ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นแข็งแรง
ทนทาน

4.12 สัดสวนพื้นที่แตละองคประกอบ
4.12.1 สวนตลาด

ภาพที่ 10 ขนาดแผงในองคประกอบของตลาดสด
4.12.2 วิธีจัดแผงสินคา
4.12.2.1 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 16 แผง

แข็งแรง
ทนทาน
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได
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ภาพที่ 11 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 16 แผง
4.12.2.2 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 20 แผง

ภาพที่ 12 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 20 แผง
4.12.2.3 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 4 แผง
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ภาพที่ 13 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 4 แผง
4.12.2.4 วิธีจัดแผงสินคา แบบระยะหางจํานวนแผงกับทางเดิน แบบทุก
8 แผง

ภาพที่ 14 แบบระยะหางจํานวนแผงกับทางเดิน แบบทุก 8 แผง
4.12.2.5 วิธีจัดแผงสินคา แบบทุก 10 แผง
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ภาพที่ 15 แบบระยะหางจํานวนแผงกับทางเดิน แบบทุก 10 แผง
4.12.3 สวนรานคา
4.12.3.1 ขนาดบริเวณรานคา

ภาพที่ 16 ขนาดบริเวณรานคา
4.12.3.2 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวยาว

ภาพที่ 17 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวยาว
4.12.3.3 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนคู
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ภาพที่ 18 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวคู
4.12.4 บริเวณที่นั่ง
4.12.4.1 ขนาดโตะ

ภาพที่ 19 ขนาดโตะ บริเวณที่นั่ง
4.12.4.2 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะยาว
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ภาพที่ 20 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะยาว
4.12.4.3 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะเล็ก

ภาพที่ 21 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะเล็ก
4.12.5 บริเวณลานจานรวม

ภาพที่ 22 ขนาดพื้นที่บริเวณลางจานรวม
4.12.6 วิธีการจัดทีจ่ อดรถ
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รถยนต
ภาพที่ 23 ขนาดพื้นที่จอดรถ

ภาพที่ 24 วิธีการจัดที่จอดรถแบบมาตรฐาน

ภาพที่ 25 วิธีการจัดที่จอดรถแบบทํามุม 30 องศา

รถจักรยานยนต

38
5. กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้เ ป น การศึ ก ษาหาแนวทางการนํ า ภู มิ ป ญ ญาการทํ า ซั้ ง ภู มิ ป ญ ญา
ชาวประมงพื้นบานแปรรูปสูงานออกแบบสภาพแวดลอมของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ดังนั้นจะ
ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการนํา คติ, แนวคิด ลักษณะทางเชิงนามธรรมและลักษณะเชิง
รูปธรรมของซั้งที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามาแลว มาใชเปนแนวคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ จึก
จําเปนที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงทั้งทางดานกิจกรรมและลักษณะการใช
งานของผูใชโครงการ เพื่อที่จะไดรูถึงปญญาในการจัดตั้งโครงการและสามารถนํารูปแบบที่ดีที่มีอยูใน
ตัวโครงการที่ตจะทําการศึกษานี้มาปรับใชกับตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย ใหตัวโครงการที่ผูวิจัยได
คิดขึ้นมาไมเ กิดอุปสรรคในกระบวนการจัดสรางโครงการและเพื่อ เปนแนวทางการออกแบบตัว
โครงการ
5.1 ตลาดทะเลไทย
สถานที่ตั้ง: ตลาดทะเลไทย 1/2 หมู 1 ถ.พระราม2 ต. ทาจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จํานวนแผงคา: 232 แผง
ปริมาณพื้นที:่ 150 ไร
เสนทางการเขาถึง: ติด ถ.พระราม2 จ.สมุทรสาคร ก.ม.30 ใกลสะพานทาจีน ฝงขา
เขากรุงเทพฯ ใชเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 45 นาที การคมนาคมสะดวก มีที่จอดรถ
กวางขวางมากมาย
เวลาการซื้อ-ขาย: กุง เวลา 24.00 - 06.00 น.
ปลา เวลา 04.00 น
ปลาฉลาม เวลา 06.00 น
ปลาหมึก เวลา 07.00 น.
บริหารงานโดย: นายปรีชา ศิริแสงอารําพี โทร 034-414191-5
ตลาดทะเลไท ศุนยกลางอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย” นี่คือคําขวัญประ
ทําตลาดทะเลไท ในชวงหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมสงออกอาหารทะเลไทยตองเผชิญกับแรงกดดัน
อยางหนักจากปญหาสารเคมีตกคางและจากการปนเปอนของเชื้อโรค อาทิ เชื้อซัลโมนัยลา เชื้ออหิวา
เปนตน สาเหตุของการเกิดปญหาดังกลาวมาจากกระบวนการและจัดการวัตถุดิบไมได คุณภาพและ
มาตรฐาน ตั้งแตเกษตรกรผูเลี้ยงจนถึงแพปลา และเมื่อหนวยงานดานสุขอนามัยของประเทศผูนําเขา
ผลิตภัณฑอาหารทะเลสงเจา หนาที่เขามาตรวจสอบอยางเขมงวดและบอยครั้งขึ้น ผูประกอบการ
ประมงจึงตัดสินใจรวมกันกอตั้งศูนยกลางการคาสัตวน้ําและ ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเลครบวงจร
ขึ้นในนาม ตลาดทะเลไทย
ตลาดทะเลไทย ตลาดแห ง นี้เ กิดจากการรวมตัวของผูป ระกอบการในธุร กิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ ประมงในจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่รูจักกันดีวา มหาชัย จํานวนกวา 232 ราย กอตั้ง
ศูนยกลางการคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ ที่สุดในประเทศไทย บน
เนื้อที่ 150 ไร ที่ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 30 ใกลกับสะพานทาจีนโดยจะแบงออกเปน 3 สวน
ไดแก
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สวนที่ 1 มีพื้นที่กวา 70 ไร จะเปนการรวมแพกุง และแพปลาที่ใหญที่สุดไวในที่
เดียวกัน โดยอาคารตลาดกุงมีเนื้อที่ 6.5 ไร มีแพขนาด 60 ตารางเมตร จํานวน 136 แพ มีความกวาง
29 เมตร อาคารตลาดปลา มีเนื้อที่ 5.8 ไรมีแพขนาด 60 ตารางเมตร จํานวน 120 แพ มีความกวาง
29 เมตร ยาว 320 เมตร ทั้งสองแพสามารถรองรับสินคาไดถึงวันละ 10,000 ตัน ซึ่งมีความสะอาด มี
ระบบระบายน้ําที่ดี รวมไปถึงความสะดวกในการขนสง มีการตั้งหองปฎิบัติการตรวจสารตกคางกอน
จําหนายใหลูกคา นับวาเปนตลาดที่ส ามารถยกระดับมาตรฐานสินคาอาหารทะเลไทยใหไดตาม
มาตรฐานสากล เพื่อโอกาสในการสงออกสินคาไปตางประเทศ โดยจะเริ่มเปดขายเวลา 24.00 น. ของ
ทุกวัน
สวนที่ 2 มีพื้นที่กวา 40 ไร จะเปดเปนศูนยกลางการคาสงกึ่งคาปลีกจากผูคาอาหาร
ทะเลแปรรูปที่ครบ วงจรไดแก ทั้งการแปรรูปเบื้องตน การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารแหง และการแปร
รูปผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป นอกจากนี้ไดมีการกันพื้นที่ไวอีก 10,000 เมตรสําหรับจัดสรรใหแผง
จําหนายสินคาสด และสินคาแหงจํานวน 480 แผง พรอมดวยอาคารพาณิชยสําหรับผูตองการใชพื้นที่
ขายสินคาและสํานักงานพรอม ที่จอดรถ 800 คัน
สวนที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร อยูบริเวณดานหนาโครงการติดถนนใหญจะทําเปน
ตลาดสด และเปนศูนยร วมภัตตาคารอาหารทะเล เพื่อใหเ ปนแหลงทอ งเที่ยวอีก แหงในจัง หวัด
สมุทรสาคร ซึ่งนักทองเที่ยวสมารถนั่งทานอาหารทะเลสด ๆ ได และบริเวณนี้มีที่จอดรถกวางขวาง
จอดรถไดประมาณ 700 คัน
ตลาดทะเลไทยถือวาเปนศูนยกลางอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในประเทศ ที่สําคัญยัง
ไดรับรางวัลตลาดสดนาซื้อจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2546 และรางวัลตลาดดีมีมาตรฐานตาม
โครงการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2548 รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
กระทรวงมหาดไทย ถือไดวาเปนนอกจากเปนแหลงรวมอาหารทะเลนานาชนิดแลวยังสะอาดและได
มาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค

ภาพที่ 26 บรรยากาศ โครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.
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ภาพที่ 27 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.

ภาพที่ 28 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.

ภาพที่ 29 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.
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ภาพที่ 30 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.

ภาพที่ 31 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.

ภาพที่ 32 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย
ที่ม า: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึง เมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึ งไดจ าก
http://9leang.com/?p=1935.
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5.2 วิเคราะห ขอดี-ขอเสีย โครงการตลาดทะเลไทย
จากการเรียนรูและศึกษาขอมูลในดานตาง ๆ ของตัวโครงการตลาดทะเลไทย ตัว
โครงการเองถือวามีประสิทธิภาพในเรื่องของเศรษฐกิจของตัวจังหวัด สมุทรสาครเปนอยางมากเพราะ
เปนตลาดสดอาหารทะเลที่เปดใหบริการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง สินคาอาหารทะเลมีความสดและ
สะอาดเพราะมาจากแพปลาโดยตรงและสินคาเขาใหมทุกวัน โดยมีฐานลูกคาที่สําคัญซึ่งเปนเจาของ
รานอาหารหรือผูประกอบการคาอาหารทะเลตามตลาดสดตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมาใชบริการ
อยางเนืองแนนทุกวัน ผูวิจัยจึงไดทําการสังเกตและวิเคราะหการใชงานตัวโครงการไดดังนี้
5.2.1 วิเคราะหขอดีของตัวโครงการตลาดทะเลไทย
5.2.1.1 มีพื้นที่ใชงานกวางขวาง
5.2.1.2 พื้นที่จอดรถสะดวกและเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน
5.2.1.3 จัดสรรโซนพื้นที่ขายของในตัวโครงการเปนสัดสวน, ชัดเจน
5.2.1.4 ภายในตัวโครงการมีความสะอาด และมีก ารทําความสะอาดตาม
ชวงเวลา
5.2.1.5 แบงแผงคาแตละแผงไดอยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อ
5.2.1.6 การเขาถึงโครงการสะดวกเนื่องจากพื้นที่ติดถนนพระราม 2
5.2.1.7 มีฐานผูซื้อและผูขายชัดเจน เนื่องดวยดครงการตั้งอยูในจังหวัดที่มี
ทาเรือทําประมงอาหารทะเลอยูแลว และตัวจังหวัดเองอยูใกลเมืองหลวง
5.2.2 วิเคราะหขอเสียของตัวโครงการตลาดทะเลไทย
5.2.2.1 ตอ งเขาใชง านตัวโครงการคอ นขางดึกมาก เนื่อ งจากสินค ามาสง
ในชวงนั้น
5.2.2.2 ชวงกลางคืนในเวลาที่สินคาเขาจะมีผูใชงานเยอะมาก ผูคนจึงแออัด
มาก
5.2.2.3 พื้นที่เสนทางในตัวโครงการการขับรถเขาใชงานจากถนนใหญเขาตัว
โครงการคอนขางซับซอน เนื่องจากมีพื้นที่เปนจํานวนมาก
5.2.2.4 ชวงเวลาสินคาเขาจะมีผูคนแออัด ตองควรระวังมิจฉาชีพ
5.2.2.3 หองน้ําสาธารณะของตัวโครงการมีจํานวนนอยเกินความตองการ
5.2.2.4 เนื่องจากโครงการเปนตลาดที่จําหนายอาหารทะเลเปนหลักจึงทําให
ตัวโครงการ มีกลิ่นที่ไมพึงประสงคอยูทั่วบริเวณโครงการ
5.2.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ
จากการวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ เห็นไดวาตัวโครงการมีประสิทธิภาพใน
หลายดานถือเปนตลาดอาหารทะเลที่สําคัญที่สุดในประทศไทย จึงสรุปความสําคัญในเชิงกายภาพของ
ตัวโครงการไดดังนี้
5.2.3.1 เปนแหลงกระจายสินคาอาหารทะเลที่ใหญทสี่ ุดในประเทศ
5.2.3.2 เนื่องดวยมีพื้นที่ของจังหวัดเปนอุตสาหกรรมการประมงอยูแลวจึงทํา
ใหตัวโครงการเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว
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5.2.3.3 ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถใชงานโครงการไดอยาง
สะดวกเพราะตัวดครงการตั้งอยูไมไกลจนเกินไป
5.2.3.4 เนื่องดวยเปนจุดรับสินคาอาหารทะเลทีส่ ําคัญทําใหมีสินคาอาหาร
ทะเลจากทั่วประเทศมาสงถึงตัวโครงการสดใหมทุกวัน
สรุปแลวตัวโครงการตลาดทะเลไทยเปนโครงการขายอาหารทะเลที่ใหญและ
มีพื้นที่เปนจํานวนมาก จึงเหมาะกับการเปนแหลงรวมอาหารทะเลจากผูผลิตทั่วประเทศกระจายสู
ผู บ ริ โ ภคทั่ ว ประเทศเช น กั น โครงการนี้ จึ ง เป น โครงการจํ า หน า ยอาหารทะเลขนาดใหย ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสําคัญเปนอยางมากเลยทีเดียว
5.3 ตลาดประมง ทาเรือพลี
สถานที่ตั้ง: ถนนทาเรือพลี-ศรีนิคม ตําบลมะขามหยง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เวลาทําการ: ทุกวันเสาร เวลา 16.00-22.00 น.
สินคา: อาหารทะเลสด ๆ ที่ชาวประมงนํามาขายมีแบบสด ๆ หรือนํามาปรุงสุกแลว
สามารถเลือกซื้อไดตามใจชอบ
การเขาถึงโครงการ: จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3)
หรือบางนา-ตราด แลวตรงเขาตัวเมืองชลบุรีมงุ หนาสูบางทราย ผานหนาคายทหารนวมินทราชินี ให
ชิดขวาเมื่อมาถึงสามแยกบางทรายใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนพิพธิ ตรงมาจนสุดถนนจะเปนสามแยก เลี้ยว
ขวาสังเกตซอยบางทราย 37 ทางดานซายมือ ตรงหัวมุมจะมีโรงพยาบาลตําบลบางทรายอยู เลี้ยวซาย
ไปตามซอยบางทราย 37 จะเปนถนนเลียบทะเล ประมาณ 2 กิโลเมตรจะเห็นตลาดประมงทาเรือพลี
อยูทางดานซายมือ
ตลาดประมงทาเรือพลีเดิมคือ ทาเรือพลี ในอดีตเปนทาเทียบเรือที่สําคัญของจังหวัด
ชลบุรี มีชาวประมง รวมทั้งเรือสินคา เรือสําเภาขนสงขนาดใหญมาจอดเทียบทา เพื่อขนถายสินคา
แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนทาเรือประมง โดยมีชาวประมงจับกุง หอย ปู ปลามาขึ้นที่ทาเรือดังกลาว
อีกทั้งเทศบาลเมืองชลบุรีไดฟนฟู ตลาดประมงทาเรือพลี เพื่อสงเสริมการคาอาหารทะเล กระตุน
เศรษฐกิจชุมชน สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนชาวเลใหเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาตลาดประมงให
กลับมาเปนตลาดอาหารทะเล ที่นิยมเหมือนในอดีตอีกครั้ง จึงจัดใหมีตลาดคาอาหารทะเลสด อาหาร
ทะเลแหง รวมถึงการออกรานขายอาหารทุกวันเสาร เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ณ บริเวณทาเทียบ
เรือปลายซอยทาเรือพลี โดยมีอาหารทะเลสด ๆ ใหม ๆ มาวางขายเปนจํานวนมาก ราคาสินคาไมแพง
จนเกินไปเพราะเปนสินคาที่มาจากชุมชนชาวประมงของพื้นที่เปนสวนใหญ
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ภาพที่ 33 ผังบริเวณตลาดประมงทาเรือพลี
ที่ ม า: chenyuye, ตลาดประมงท า เรื อ พลี , เข า ถึ ง เมื่ อ 18 กั น ยายน 2555, เข า ถึ ง ได จ าก
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444.
ขอสําคัญในการใชงานตลาดประมงทาเรือพลี
5.3.1 ตลาดประมงทาเรือพลี เปดบริการเฉพาะวันเสาร ตั้งแตเวลา 16.00-22.00
เทานั้น
5.3.2 ตัวโครงการมีอาหารทะเลสด ๆ และแบบปรุงสําเร็จใหเลือกอยางมากมาย
พรอมทั้งมีโตะสําหรับรับประทานไวคอยบริการ
5.3.3 แผงรานคาในตลาดประมงทาเรือพลีนั้น มีใหเลือกมากมายหลายราน อาหาร
สวนใหญก็จะมีรูป แบบที่คลายคลึง กันทั้งอาหารสดและอาหารแหง ผูขายจะขายตามขนาด และ
น้ําหนักเปนสวนใหญ
5.3.4 ราคาอาหารทะเลในตลาดทาเรือพลีนั้นตองตรวจสอบราคาใหชัดเจน เพราะ
ราคาไมไดถูกมากเนื่องจากมีบริการการปรุงดวย จึงควรสอบถามและตอรองใหดี

ภาพที่ 34 รูปภาพบรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี
ที่ ม า: chenyuye, ตลาดประมงท า เรื อ พลี , เข า ถึ ง เมื่ อ 18 กั น ยายน 2555, เข า ถึ ง ได จ าก
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444.
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ทางดานหลังของโครงการตลาดประมง ทาเรือพลี เปนพื้นที่ส ะพานปลาหรือทา
เทียบเรือเล็กของชาวประมงประจําทองถิ่นหรือกลุมชาวประมงพื้นบาน ซึ่งในการนําสินคาเขาขาย
ภายในตัวโครงการนั้นก็ไดนํามาจากดานหลังของตัวโครงการเอง อาหารทะเลจึงมีความสดใหม

ภาพที่ 35 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี
ที่ ม า: chenyuye, ตลาดประมงท า เรื อ พลี , เข า ถึ ง เมื่ อ 18 กั น ยายน 2555, เข า ถึ ง ได จ าก
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444.

ภาพที่ 36 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี
ที่ ม า: chenyuye, ตลาดประมงท า เรื อ พลี , เข า ถึ ง เมื่ อ 18 กั น ยายน 2555, เข า ถึ ง ได จ าก
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444.

ภาพที่ 37 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี
ที่มา: chenyuye, ตลาดประมงทาเรือพลี, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444
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5.4 วิเคราะห ขอดี-ขอเสีย ตลาดประมง ทาพลี
5.4.1 วิเคราะหขอดีของตลาดประมง ทาพลี
5.4.1.1 สถานที่ตั้งอยูใกลกรุงเทพ และสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด ชลบุรี
5.4.1.2 มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายใหเลือกบริโภค
5.4.1.3 การเดินเลือกซื้อสินคาภายในตลาด ดูงายและสะดวก
5.4.1.4 มีบริการรับปรุงทันทีทผี่ ูบริโภคเลือกซือ้
5.4.1.5 มีโตะบริการใหนั่งรับประทานไดทันทีทปี่ รุงเสร็จ
5.4.1.6 มีทาเรือชุมชนชาวประมงอยูขางหลัง ทําใหผบู ริโภคไดรูถึงที่มาที่ไป
ของสินคาตอรองราคาไดงาย เพราะเปนการขายสินคาโดยชาวประมงเอง
5.4.2 วิเคราะหขอเสียของตลาดประมง ทาพลี
5.4.2.1 มีการจํากัดเวลาในการเปด โดยเปดเฉพาะวันเสารเทานั้น
5.4.2.2 การจราจรบริเวณโครงการคอนขางติดขัดมาก
5.4.2.3 สถานที่จอดรถของตัวโครงการไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูใชงาน
5.4.2.4 จํานวนผูใชงานโครงการคอนขางมาก จึงทําใหโตะสําหรับนัง่
รับประทานอาหารมีไมเพียงพอ
5.4.2.5 สินคามีการตั้งราคาไวสูงเกินไปสักนิด ตองอาศัยวิธีการตอรอง
5.4.2.6 การควบคุมความสะอาดไมดเี ทาที่ควร บริเวณทีท่ ิ้งขยะดูสกปรก
5.4.2.7 ไมมีการจัดแผงรานคาใหเปนระเบียบเรียบรอย
5.4.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ
สําหรับตลาดประมงทาเรือพลี เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งของ
จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบอาหารทะเล เพราะที่นี่ไดรวบรวมอาหารทะเลไวมากมายเกิน
กวาจะกินไดครบในครั้งเดียว แถมที่ตั้งก็ไมไดไกลจากกรุงเทพมากนัก การเดินทางก็สะดวกสบาย
สําหรับชวงเย็นวันเสาร ถาอยากกินอาหารทะเลในบรรยากาศงาย ๆ รับลมทะเลเย็น ๆ ที่นี่ก็เปน
ตลาดอาหารทะเลอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภค
5.5 ตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน
สถานที่ตั้ง: ตั้งอยูในอําเภอสึกิจิ ในเขตชูโอ, โตเกียว ประเทศญี่ปุน
เวลาทําการ: ทุกวันตั้งแตเวลา 05.00 นาฬิกา
สินคา: เปนตลาดคาสงปลาและของทะเลที่ใหญทสี่ ุดในโลก
ประวัติ: ตลาดปลาแหงแรกในโตเกียวถูกจัดตั้งขึ้นโดย โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ปฐมโช
กุนแหงเอะโดะ เพื่อสะดวกตอการจัดหาวัตถุดิบเพื่อบริโภคในปราสาทเอะโดะ อิเอะยะซุไดเชิญชวน
ชาวประมงจากสึกุดะในโอซะกะ มาขายปลาที่นครเอะโดะ (โตเกียวในปจจุบัน) แตทั้งนี้ ปลาตาง ๆ
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ไมไดถูกนําไปขายตรงถึงปราสาท แตไปขายในบริเวณใกล ๆ กับ สะพานนิฮง ซึ่งที่นั่นถูกเรียกวา อุโอะ
งะชิ (ทาปลา) ซึ่งเปนหนึ่งในตลาดสําคัญของเอะโดะ16

ภาพที่ 38 บรรยากาศ ภายนอกตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 39 ผังรวมตลาดปลาซึกิจิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
ตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโตเกียวแหงนี้สามารถเดินทางไปไดโดยทางรถไฟฟาใตดิน
ของประเทศญี่ปุน การเดินทางไปสะดวกมากโดยซื้อตั๋วโดยสารไปลงที่สถานี Tsukiji Shijo ไดเลยและ
เมื่อขึ้นมาจากรถไฟฟาใตดินแลวนั้นตลาดปลาซึกิจิก็จะอยูฝงเดียวกับสถานี Tsukiji Shijo เริ่มตั้งแต 5
โมงเย็นเรื่อยไปจนถึงดึก เพื่อรับอาหารสดและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่ขนสงมาทั้งทางรถ,
เรือ และเครื่องบิน โดยรวมจากการศึกษาขอมูลตลาดปลาแหงนี้จะแบงออกเปน 3 สวนก็คือ
16

Siam naliga, พาเที่ย วตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18
พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาดtsukiji-ซึคิจิ
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5.5.1 สวนขายสง ในสวนนี้จะเปดราวตี 3 ผูคาจะเตรียมสินคาสําหรับการประมูล
โดยจะมีพอคาขายสงทําการตรวจคุณภาพและประเมินราคาสินคากอนตี5ครึ่ง ก็จะเริ่มเปดประมูล
สินคา ซึ่งผูประมูลสามารถรอรับสินคาไดภายในวันเดียวกันเลย

ภาพที่ 40 สวนขายสง ภายนอกตลาดปลาซึกิจิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
5.5.2 สวนขายปลีก ในสวนนี้จะเปดตั้งแตประมาณ 9 โมงเชาจนถึง 6 โมงเย็น เปน
สวนที่มีสินคาขายเปนจํานวนมากซี่งเปนสวนที่มีผูใชงานมากที่สุดเนื่อ งจากความหลากหลายของ
สินคา การจัดรานจะแบงออกเปนสัดสวน การเดินเลือกซื้อสินคาในสวนนี้จะมีความสะดวกสบายมาก
สินคาที่มีมากมายหลากหลายใหผูเขาใชงานเลือกซื้อทําใหผูใชรูสึกเพลิดเพลินในการจับจายสินคา
ความสะอาดและตัวตลาดที่ถูกสุขลักษณะของตัวตลาดแหงนี้จึงเปนจุดที่สําคัญอยางยิ่ง รานคาแตละ
รานจะจัดสินคาเปนสัดสวนใหผูซื้อไดเห็นอยางชัดเจน มีทั้งสินคาที่ยังสดใหมและแบบที่ชําแหละแลว
แบงขายใหผูซื้อไดตัดสินใจเลือกสินคาได ราคาของสินคาในสวนนี้อาจจะสูงสักนิดแตถาเทียบกับความ
สดแลวก็ถือวาคุมคาทีเดียว การเลือกซื้อสินคาในสวนนี้ยังสามารถใหมทางรานคาที่มีบริการปรุงสด
บริการปรุงอาหารใหรับประทานทันที

ภาพที่ 41 สวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
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ภาพที่ 42 สวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 43 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 44 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
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ภาพที่ 45 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 46 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
5.5.3 สวนรานอาหารตาง ๆ (รอบนอกตัวโครงการ)
รอบนอกของตัวโครงการตลาดปลาซึกิจินั้นโดนลอมไปดวยรานอาหารตาง ๆ
เปนจํานวนมากการจัดตั้งรานเปนรานติดกันหมดทั้งโซน ผูเขาใชงานสามารถเดินเลือกรานอาหารที่
สนใจไดเ องโดยสวนใหญ ในโซนรานอาหารจะเปนรานซูชิป ระมาณ 90 เปอรเ ซนต จุดขายของ
รานอาหารตาง ๆ ในสวนนี้คือความสดใหมของปลาดิบที่ไดจากตลาดปลาซึกิจิ
จากการศึก ษาพบวา โซนนี้ จ ะมีผูค นคับ คั่ ง มากยิ่ ง กวา ดานในตัวโครงการ
เนื่องจากวามีผูเขาใชงานเดินทางมารับประทานอาหารจากรานอาหารโดยเฉพาะ การเลือกรานอาหาร
ในโซนนี้นั้น ตอ งเลือ กดู รานที่ มีคนต อ คิวยาวเพราะว ารานที่มีคนตอ คิว ยาวนั้ นเปน รานอาหารที่
ทําอาหารไดรสชาติดีกวารานอาหารที่ไมมีคนตอคิวหนาราน แตอาจทําใหผูเขาใชบริการอาจตองรอคิว
เขาใชงานรานอาหารเปนเวลานาน การตอคิวเขาใชบริการในรานตางๆนั้นตัวโครงการตลาดปลาซึกิจิ
ไดวางแนวทางใหทางรานอาหาร นั่นก็คือทําแนวตอคิวหนารานเปนสัดสวนอยางชัดเจนโดยใชอุปกรณ
กันเสนทางหนารานใหผูคนตอกันอยางเปนสัดสวน และดวยความมีวินัยของผูเขาใชงานรานอาหาร
การตอคิวจะไมมีการบังหนารานอื่น โดยผูเขาใชงานจะเวนพื้นที่หนารานใหเห็นหนารานโดยไมบัง
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เมนูอาหารและปายรานซึ่งถือเปนมารยาทใหแกรานอาหารและผูเขาใชบริการสามารถเลือกรานและ
เขาดูเมนูอาหารไดเปนอยางดี

ภาพที่ 47 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซึกิจิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 48 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซึกิจิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ

ภาพที่ 49 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซึกิจิ
ที่มา: Siam naliga, พาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญี่ปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ
5.6 วิเคราะห ขอดี-ขอเสียตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji)
5.6.1 วิเคราะหขอดีของตลาดปลาซึกจิ ิ (Tsukiji)
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5.6.1.1 การเดินทางเขาถึงสะดวกเนื่องจากมีสถานีรถไฟฟาใตดินเขาถึงได
5.6.1.2 มีการแบงชวงเวลาเขาใชงานใหแก User ไดอยางชัดเจนในแตละสวน
5.6.1.3 แบงโซนตางๆ ไดอยางชัดเจนทําใหสะดวกแกการใชงาน
5.6.1.4 ตัวโครงการมีความสะอาดเปนอยางมาก
5.6.1.5 สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ
5.6.1.6 มีสถานที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในละแวกใหเลือกอยางมากมาย
5.6.1.7 ตัวโครงการมีระบบการจัดการทีเ่ หมาะสมใหแกผูคาและผูใชบริการ
ตัวโครงการ
5.6.2 วิเคราะหขอเสียของตลาดปลาซึกจิ ิ (Tsukiji)
5.6.2.1 การประมูลปลาจะตองมีใบอนุญาตเทานั้นจึงสามารถประมูลได
5.6.2.2 ตองตื่นแตเชามากหากตองการเขาดูการประมูลปลา
5.6.2.3 ตลาดมีขนาดกวางมากเนือ่ งจากเปนตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ
5.6.2.4 ตลาดขนาดใหญจงึ ทําใหบางสวนของตัวตลาดมีผูใชงานพียงเล็กนอย
5.6.2.5 ตัวโครงการมีรถวิ่งรับสงเปนจํานวนมาก จึงตองควรระมัดระวัง
5.6.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ
ตลาดปลาซึกิจินั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในทุก ๆ ดานของประเทศญี่ปุน
เนื่องจากการวางระบบการจัดการตัวโครงการที่ดี มีวิธีการดําเนินการที่มีขั้นตอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว
การอํานวยความสะดวกแกผูเขาใชงานและระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตัว
โครงการนั้นทําใหตลาดปลาซึกิจิแหงนี้เปนตลาดที่ติดอันดับโลกและเปนที่เลื่องชื่อใหแกประเทศญี่ปุน
ไดเปนอยางดีเลยทีเดียว
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสัดสวนตาง ๆ ในตลาดปลาซึกิจินั้น พบวา
ตลาดปลาแหง นี้มีความสําคัญ เปนอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของชาวญี่ปุน อีก ทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศเนื่องจากในแตละวันนั้นมีผูเขาใชบริการตัวตลาดเปนจํานวนมากทําใหเศรษฐกิจ
เจริ ญ เติบ โตควบคู กั น ไปได เ ปน อย า งดี สิ่ ง ตา ง ๆ เหล า นี้ถื อ เป นประโยชน ต อ ชาวประมงและ
นักทองเที่ยวยิ่งนัก ขณะที่ตัวตลาดปลาซึกิจิมีนักทองเที่ยวและผูเขาใชงานเพิ่มจํานวนขึ้นทุกวันแตตัว
โครงการเองยังรักษาความสะอาดของโครงการตลาดไดเปนอยางดี จะเห็นไดจากถนนซึ่งไมมีขยะและ
น้ําขังเลยทําใหเกิดความรูสึกที่ดีใหแกผูเขาใชงานโครงการเปนอยางมาก
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาและวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาองคประกอบของภูมิปญ ญาและวิธีก ารสรางซั้ง หรือ ปะการัง
เทียมพื้นบานที่มีมาตั้งแตอดีตกาล ผูวิจัยเสนอแนวความคิดที่จะจัดตั้งโครงการเพื่อที่จะนําภูมปิ ญ
 ญานี้
มาแปรรูปใหกับชาวประมงพื้นบานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดในชุมชนใหเปนไปอยางยั่งยืน
อีกทั้งยังเปนสถานที่เรียนรูวิธีการอนุรักษที่ถูกตอง ไมเฉพาะแตชาวประมงพื้นบานแถบนั้นแตยังรวม
ไปถึงบุคคลภายนอกผูที่สนใจจะเขามาศึกษาเรียนรูวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเล
อาวไทย การดําเนินงานวิจัยดังกลาวนี้อยูบนพื้นฐานและความรูจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
แบงเปน 2 สวนใหญคือ ภาคกระบวนการศึกษาวิจัยขอมูล และภาคงานออกแบบ
1. แนวทางและวิธีการวิจัย
โครงการตลาดรักษอาวไทย มีแนวทางดําเนินงานและวิธีการวิจัยแบงออกเปน 3 สวน
ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้ง ซึ่งเปนประเด็นหลักในการจัดสรางโครงการ เรียนรู
วิธีการนํากระบวนการสรางซั้งหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ไปจนถึงผลสําเร็จที่ไดจากการสรางซั้ง รวบรวม
ขอมูลและความสําคัญของสิ่งตางๆเหลานี้มาใชในการแปรรูปเปนแนวความคิดในการออกแบบตัว
โครงการตลาดรักษอาวไทย
1.2 ศึกษาระบบนิเวศบริเวณทองถิ่น เปนแนวทางการศึกษาระบบนิเวศในภาพรวมของ
ทองถิ่นซึ่งจะใชเปนสถานที่ตั้งของตัวโครงการ รวมไปถึงการศึกษาปญหาของระบบนิเวศบริเวณนั้น
เพื่อ ที่จ ะไดเ รียนรูถึงปญหาที่เ กิดขึ้นกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เปนการชวยใหแนวทางการจัดตั้งตัว
โครงการดําเนินการไปไดตรงตามเปาหมายและถูกวิธี
1.3 ศึก ษาการมีสวนรวมของประชากรในพื้นที่ เพื่อ ทราบถึง ความตองการและการ
ตอบสนองตอตัวโครงการของประชากรในพื้นที่ที่จะจัดตั้งตัวโครงการ ใหทราบถึงปญหาของประชากร
ในพื้นที่นั้น ๆ นําไปสูกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจและรายไดของประชากรในพื้นที่อยางถาวรสืบตอไป
2. ขอบเขตการศึกษาตัวแปรอิสระ
จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงองคความรูในกระบวนการสรางซั้งนั้น ทําใหผูวิจัยได
คนพบประเด็นที่มีความนาสนใจที่สามารถจะนําไปใชแสดงถึงความสําคัญในการจัดตั้งตัวโครงการ
ผูวิจัยไดทําการแยกกลุมขอมูลออกเปนเชิงรูปธรรมและนามธรรมเพื่อแสดงถึงแนวทางแผนที่ความคิด
(Mind Map) ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 แสดงแนวความคิด (Mind map)
3. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
3.1 การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลและองคความรู
ในดานการทําซั้งของชาวประมงพื้นบานที่ไดรับความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปญญานี้ในดานตาง ๆ
3.2 แนวทางในการออกแบบ และการแปรรูปแนวความคิด ไดจากการเก็บรวบรวมของ
มูลขางตนมาทําการแปรรูปแนวความคิดสูกระบวนการออกแบบโครงการ
3.3 การศึก ษาภาพรวมของพื้นที่ศึก ษา ศึก ษาลักษณะองคป ระกอบรวมของพื้นที่ตั้ง
โครงการเพื่อหาถึงความสําคัญของพื้นที่เชิงกายภาพ
3.4 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
3.5 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.7 การวิเคราะหขอมูล
3.8 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
4. ประชากรเปาหมาย
หลักการวิเคราะหและการเลือกประชากรเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีเกณฑการ
เลือกกลุมประชากรเปาหมายหลักเปนผูที่สามารถที่จะเขามาใชตัวโครงการหรือเขาถึงตัวโครงการได
งายและเปนกลุมที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบานเปนอยางดี โดยเปนกลุมที่
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ตรงตามเนื้อหากับวัตถุประสงคของตัวโครงการเอง ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดทั้งหมดนั้นมาสรุปผล
วิเคราะหและสังเคราะหใหสอดคลองกับทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอกลุมเปามาย
ไดแก กลุมประชากรชาวบาน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประกอบดวย ผูประกอบอาชีพ
ประมงริมชายฝงทะเลอาวไทย กลุมแมบานแปรรูปอาหารทะเล นักเรียน นักศึก ษาในพื้นที่ และ
นักทองเที่ยว
5. การสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในครั้งนี้เปนการเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster (Area) Random Sampling) เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการแบงประชากรออกเปนกลุมตามเขต
พื้นที่ (area) ซึ่งในแตละเขตพื้นที่จะมีประชากรที่มีคุณลักษณะที่ตองการกระจายกันอยู อยางเทา
เทียมกัน แลวสุมกลุมมาจํานวนหนึ่ง ดวยวิธีก ารสุมที่เ หมาะสมโดยเลือ กตามลัก ษณะวิถีชีวิต, การ
ประกอบอาชี พ และการสุ ม ตัว อยา งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือ เรียกอีก ชื่ อ ว า
Judgment Sampling เปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิเ คราะหจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง
ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 กลุม หลักดวยกัน
โดยแตละกลุมจะมีรูปแบบแตกตางกันดังตอไปนี้
5.1 ประชากรกลุมที่ 1 ชาวบานผูประกอบอาชีพการประมงพื้นบานในตําบลสะพลี และ
ตําบลใกลเคียงในรัศมี 10 กิโลเมตร
5.2 ประชากรกลุมที่ 2 กลุม อบต.ทองถิ่นผูสนับสนุนและใหความรูเรื่องการทําประมง
5.3 ประชากรกลุมที่ 3 หนวยงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ผูท ี่สนใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเลอาวไทย
5.4 ประชากรกลุมที่ 4 นักทองเที่ยวทีม่ าเยี่ยมชมธรรมชาติ และจับจายซื้อสินคาของ
หมูบานชาวประมง
6. เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูลขั้นปฐมภูมิและขอมูลขั้นทุติยภูมิ
6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลขั้นทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและรายงานการ
วิจัยโดยทําการคัดกรองแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามาวิเคราะหเนื้อหาเรื่อง
ของกระบวนการทําซั้ง ของชาวประมงพื้นบาน และแนวทางการออกแบบตลาดสด เพื่อสรางกรอบ
และประเด็นในการศึกษา การเลือกพื้นที่ตัวอยางในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
6.2 การเก็บขอมูลขั้นปฐมภูมิ การเก็บขอ มูลภาคสนาม ลงพื้นที่สํารวจขอคิดเห็นจาก
ชาวประมงพื้นบานและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลในแงมุมที่หลากหลายและเปนปจจุบัน ไดมา
ซึ่งขอมูลในองครวม หรือคนพบใหมในประเด็นที่นาสนใจเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนา
การสังเกต จดบันทึก และถายภาพ
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จากการเก็บ ขอมูลในขั้นตอนที่กลาวมานั้นนําไปสู การดําเนินการออกแบบ เพื่อใหได
รูปแบบของการจัดตั้งตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทยที่ถูกตองตรงตามขั้นตอนและตอบรับกับตัวผูใช
โครงการมากที่สุด โดยรวบรวมจากเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้
6.2.1 โปรแกรม Computer
6.2.1.1 แบบฟอรมกอนการออกแบบ
6.2.1.2 โปรแกรม Auto Cad สําหรับการเขียนแบบงานโครงสราง
6.2.1.3 โปรแกรม 3D max สําหรับงานทัศนียภาพ
6.2.1.4 โปรแกรม Photoshop
6.2.1.5 โปรแกรม Illustrator
6.2.1.6 โปรแกรม Microsoft Office
6.2.2 แบบสอบถาม
6.2.2.1 แบบสอบถามกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที่
6.2.2.2 แบบสอบถามจากผูเ ชี่ยวชาญชํานาญการดานการอนุรักษและการ
ประมงพื้นบาน
7. การวิเคราะหขอมูล
จากที่ไดศึก ษาถึง ประเด็นตาง ๆ ตามขั้นตอนของการศึก ษาที่ผูวิจัยไดทําการศึก ษา
สามารถที่จะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดเหลานั้นมาทําการวิเคราะหและสรุปผลได โดยนําขอมูลที่ไดและองค
ความรูไปใชในกระบวนการแปรรูป และการออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพื่อใหกรอบ
แนวความคิดสนับสนุนในการออกแบบโครงการดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 5 แสดงการวิเคราะหความสําคัญของซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบาน
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จากการวิ เ คราะห ห าความสํ า คั ญ ของซั้ ง จะเห็ น ถึ ง ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ใน
แนวความคิดหรือภูมิปญญาที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณซึ่งมีนัยยะสําคัญนั่นก็คือ
7.1 ชวยเหลือ เกื้อกูล แนวความคิดและวิธีการสรางซั้งในสมัยโบราณ มีแนวความคิด
หลักที่สําคัญก็คือการชวยเหลือพันธุสัตวน้ําวัยออนที่พึ่งเกิดในฤดูวางไข และเปนแหลงที่พักพิงอาศัย
ใหเ จริญ เติบ โตตอ ไป สิ่ ง นี้ถือ เปนแนวความคิด หลัก และมีความสําคัญ เปนอยางมากเพราะเป น
แนวความคิดที่ไมเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติหรือเขาไปทําลายเพียงอยางเดียว ตองรูจักชวยเหลือ
และสรางเสริมสิ่งเหลานั้นขึ้นมาใหมเพื่อบุคคลรุนตอไป
7.2 สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อไดการชวยเหลือเกื้อกูลแลวปจจัยที่ตามมานั่นก็คือ
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนหมูบานชาวประมงอีกดวย เพราะเมื่อเรียนรูวิธีการอนุรักษที่
ถูกตองแลวนั้นก็จะทําใหทรัพยากรในธรรมชาติไมหมดไป ถึงแมวาจะมีการนําออกมาใช แตเปนการใช
อยางถูกวิธีก็จะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนสามารถที่จะพัฒนาและมีทรัพยากรใชไปอยางไมสงผลกระทบ
ตอชาวประมงเอง และสิ่งนี้ถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอยางถาวร
8. กรอบแนวความคิดในการกําหนดตัวแปรตาม
โครงการออกแบบตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดกําหนดตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาดังตอไปนี้
8.1 ตัวแปรอิสระ คือ องคความรูเรื่องซั้ง
8.2 ตัวแปรควบคุม คือ กลุมผูใชงานโครงการและวิถีชีวิตของประชาการชุมชน
ชาวประมงพื้นบาน
8.3 ตัวแปรตาม คือ โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จากตัวแปรทั้ง 3 ขางตน สามารถแสดงความสัมพันธใหเห็นดังแผนภูมิดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 6 แสดงกรอบแนวความคิดในการกําหนดตัวแปรตาม
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จากการวิเคราะห สรุปไดวาหลักภูมิปญญาการสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบานที่มีมา
ตั้งแตสมัยโบราณแสดงใหเห็นถึงความมีคุณคาของซั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ จะตองเริ่มจากการรวมมือ
รวมใจในการชวยกันสรางซั้ง ถือเปนคุณคาของความรวมมือ และความสามัคคีของชาวประมงใน
หมูบานและเมื่อ นําไปใชในทะเลก็จ ะเพิ่มคุณคาใหแกทรัพ ยากรธรรมชาติ ใหเปนแหลงที่ สัตวน้ํา
สามารถเจริญเติบโตได อีกทั้งยังจัดวามีคุณคาในการเปนแหลงอาหารของสัตวน้ํา สวนผลที่ตามมาอีก
ประการนั่นก็คือการมีคุณคาในแงของเศรษฐกิจภายในชุมชน ทั้งหมดนี้ถือเปนคุณคาที่สําคัญเปนอยาง
มากและสามารถนํามาประยุกตเปนแนวความคิดของการจัดสรางโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว
จ.ชุม พร เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ของชุม ชนชาวประมงพื้นบาน และแนะแนวทางเรี ยนรูก าร
ประมงที่ถูกวิธี รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบริเวณริมชายฝงทะเลอาวไทยสืบตอไป
9. วิเคราะหกรณีศึกษานําแนวความคิดไปใชกับตัวโครงการ
การวิเคราะหกรณีศึกษาเปนการศึกษาและทบทวนองคความรูและวิธีการจัดตั้งตลาดสด
หรือตลาดในรูปแบบตางๆที่มีรูปแบบการดําเนินงานคลายคลึงกับตัวโครงการ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการแปรรูปสูง านออกแบบตลาดรัก ษอาวไทย โดยกําหนดแนวทางการวิเคราะหก รณีศึกษาไว
ดังตอไปนี้
9.1 แนวความคิดในการวางผังโครงการและสรางสภาพแวดลอมใหกับตัวโครงการ จาก
การศึกษาพบวาแนวความคิดวิธีการวางผังโครงการตลาดในปจจุบัน ไดคอย ๆ พัฒนารูปแบบเปนไป
ตามขั้น ตอนอย างช า ๆ และบางแห ง อาจไมต อบรับ กั บ เทคโนโลยี ยุคป จ จุ บัน เทา ที่ค วร จึง วาง
แนวความคิ ดที่ จ ะพัฒ นารูป แบบตั ว โครงการตลาดรั ก ษอ า วไทย ให ต อบรั บ กั บ ภู มิ ป ญ ญาและ
แนวความคิดสมัยโบราณผสมผสานกับเทคโนโลยีในสมัยใหมไดอยางลงตัว
9.2 นําแนวความคิดของการวางแปลนในรูปแบบตางๆมาผสมผสานจัดวางแบบแปลนให
ตอบรับกับผูใชงานซึ่งสามารถเขาถึงและใชงานโครงการไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รูปแบบบางสวนของตัว
โครงการมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมตอกับสภาพแวดลอมภายนอกได เพื่อเพิ่มความกลมกลืนกับธรรมชาติ
และทัศนวิสัยใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับผูที่เขามาใชโครงการ
9.3 การออกแบบอาคารใหเชื่อมโยงกับบริบทภายนอกเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ
ออกแบบตัวโครงการเอง รูปทรงของตัวอาคารไมวาจะถูกออกแบบมาเปนเชนไร เนื้อหา มุมมอง และ
รูปแบบ จะตองถูกถายทอดออกมาใหเขากับบริบทสภาพแวดลอมภายนอกของตัวโครงการ เพื่อที่จะ
ทําใหตัวโครงการที่จ ะจัดสรางนั้นกลมกลืนไปกับ สภาพแวดลอ มและเปนเอกลัก ษณซึ่ง สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ถือเปนการเพิ่มคุณคาความสวยงามใหกับสภาพแวดลอมของสถานที่ที่จะจัดตั้งตัวโครงการ
10. วิเคราะหความสําคัญของการจัดตั้ง ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จากความสําคัญและที่มาของปญหาและการทบทวนวรรณกรรม แสดงใหเห็นถึงการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเปนอยางมากในแตละป การคิดคนภูมิปญญาการชวยเหลือและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตก็คอย ๆ สูญหายไปทีละนอยเชนกัน การจัดตั้งตลาดรักษอาวไทยจึงถือ
เปนการจัดสรางโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่ง เนื่องจากตลาดเปนสถานที่ที่พัฒนาเศรษฐกิจของ
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ชุมชน ยังแฝงไวซึ่งความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพควบคูไปกับการอนุรักษ ซึ่งถือเปนการนําไปสู
การพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้ง ดานสถานที่ ชุมชน เศรษฐกิจ และรายไดของประชากรภายในชุมชน
พัฒ นาการเหลา นี้ถือ เป นสิ่ง ที่เ ปนประโยชนตอ ทุก ภาคสวนทั้ง ในปจ จุบั นและอนาคต ดัง นั้นตั ว
โครงการจะเปนแหลงใหความรูและการสงเสริมอาชีพจึงควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆดาน ทั้งในดานสาธารณสุขบริเวณรอบ ๆ และภายในตัวโครงการใหมีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยว นักอนุรักษ และประชาชนผูใชโครงการใหเขามาใช
บริการในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อพัฒนาเปนตลาดตนแบบในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริม
ชายฝงทะเลอาวไทย รวมไปถึงการใหความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพประมงทองถิ่นควบคูไป
กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหแกประชาชนอยางแทจริง
11. การนําเสนอขอมูลและสรุปผล
ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลและสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาเอกสารและทําการสํารวจ
สัมภาษณ ดังนี้
11.1 การอภิปรายสิ่งที่คนพบไดจากการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งหรือปะการังเทียม
พื้นบาน
11.2 สัง เคราะหขอ มูล และ สรุปผลที่ไดจากการศึกษาที่มีผ ลตอแนวความคิดในการ
ออกแบบตลาดรักษอาวไทย
11.3 นําเสนอขอมูลดวยเอกสาร ภาพประกอบ และแบบจําลอง
11.4 ขอเสนอแนะแบงเปน 2 ประเด็นดังตอไปนี้
11.4.1 ประเด็นการนําผลการศึกษาไปใชในการออกแบบภายใน
11.4.2 ประเด็นการนําผลของการศึกษาไปทําการศึกษาตอเนื่องในอนาคต

บทที่ 4
วิเคราะหองคความรูของซั้ง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้เ ป น การศึ ก ษาหาแนวทางการนํ า ภู มิ ป ญ ญาการทํ า ซั้ ง ภู มิ ป ญ ญา
ชาวประมงพื้นบานแปรรูปสูงานออกแบบสภาพแวดลอมของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ดังนั้นจะ
ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการนํา คติ, แนวคิด ลักษณะทางเชิงนามธรรมและลักษณะเชิง
รูป ธรรมของซั้ง ที่ผูวิจัยไดทําการศึก ษามาแลว กอ นที่จะนํามาประยุกต ใชเปนแนวคิดหลักในการ
ออกแบบตัวโครงการ ผูวิจัยไดแยกกระบวนการความคิดหาคําสําคัญไดดังตอไปนี้
1. วิเคราะหอัตลักษณของซั้ง
2. สังเคราะหขอคนพบจากการวิเคราะหเพื่อหาคําสําคัญ (Key Word) สรางแนวความ
คิดในการออกแบบ
3. นําคําสําคัญ (Key Word) ที่วิเ คราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ
โครงการ
4. กระบวนการเชื่อมแนวความคิดหลัก (Concept Design) สูเกณฑการเลือกโครงการ
ศึกษา
1. วิเคราะหอัตลักษณของซั้ง
“ซั้ง” หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือ
ดึงดูดสัตวน้ําใหมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการทําการประมง โดยการนําซั้ง
หรือทุนปะการังเทียมไปทิ้งไวในทะเลอาวไทยเพื่อใชเปนแหลงอาศัยและ แหลงอนุบาลสัตวน้ําขนาด
เล็ก โดยชาวบานสรางขึ้นจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่นที่สามารถยอยสลายในน้ําได กลาวคือ นําไมไผมา
ตัดเปนทอน แลวใชเถาวัลยผูกติดกับใบ หรือทางมะพราวทําเปนซั้ง
ซั้ง หมายถึง อุปกรณที่ทําใหปลามาอยูรวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยน้ําตางๆ โดยมี
ปลาเล็กปลานอยอาศัยรมเงาอยู และจะมีปลาขนาดใหญกวาติดตามหาอาหารไปดวย การวางซั้งก็จะ
เลียนแบบสิ่งของลอยน้ํา โดยใชวัสดุตางๆ มาผูกมัดรวมกัน เชน เศษอวน, เชือกเกา, ไมไผ และ
ทางมะพราว เหลานี้เปนตน เพียงแตซั้งจะถวงดวยกอนหิน หรือผูกติดกับโขดหินใตน้ํา ไมใหลอย
ออกไปจากจุดที่ตองการ1

1

แนวหนา, ทช.สงขลาหนุนชาวประมงทํา ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาชาวบาน,
เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php
?news_id=120985
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การจัดทําซั้งจะเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกสามารถจัดหาซื้อไดในทองถิ่น เชนลําไมไผ ใบ
มะพราว เชือก กระสอบ กิ่งไม เปนตนมาประกอบกันเปนซั้งแลวนําไปวางบริเวณชายฝงทะเลที่เปน
แหลงทําการ ประมงหรือบริเวณแหลงอาศัยของสัตวทะเลโดยรูปแบบของการทําซั้งจะแตกตางกัน
ตามภูมิปญญาของแตละชุมชน สวนประกอบของซั้งประกอบดวย ลําไมไผ 1 ลํา ยาว 7-10 เมตร ซึ่ง
สั้นกวาลําไมไผที่ใชในที่อื่นๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 นิ้ว ใชใบมะพราว เพียง4 ใบ ขนาดยาว
1.5-2.5 เมตร กิ่งเสม็ดจํานวน 3-4 กิ่ง แทนใบมะพราวบริเวณตอนลางของเชือกซึ่งอยูใกลกับกระสอบ
ทราย ใชเชือกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร และกระสอบ1ถุงตอซั้ง 1 ชุด เปนตน
1.1 ลักษณะเฉพาะของซั้ง
ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือ
ดึงดูดสัตวน้ําใหมาอาศัยอยูรวมกัน จํานวนมาก เพื่อความสะดวกตอการทําการประมงของชาวประมง
พื้นบานชายฝง โดยสรางขึ้นดวยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถยอยสลายในน้ําได
รูปแบบของการทําซั้ง จะแตกตางกันตามภูมปิ ญญาแตละชุมชน สวนประกอบของ
ซั้ง ประกอบดวย
1.1.1 ไมไผ จํานวน 9 ทอนยาวทอนละ 1 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 นิ้ว
1.1.2 เถาวัลย หรือเชือก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร
1.1.3 ทางมะพราว หรือ กิ่งเสม็ด ขนาดยาว 1.5-2.5 เมตร จํานวน 3-4 กิ่ง
วิธีการทําซั้ง คือนําไมไผมาตัดเปนทอนแลวผูกดวยเถาวัลย หรือเชือก ผูกติดกับ
ทางมะพราวทําเปนซัง้
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ภาพที่ 51 ซั้งที่ทําสําเร็จแลวของชุมชนชาวประมงพื้นบาน
1.2 คุณประโยชนของซั้ง
จากการที่ผูวิจัยไดทําการสัง เกตุลัก ษณะเฉพาะของซั้ง ในแตล ะพื้นที่ของชุม ชน
ชาวประมงพื้นบานซึ่งมีวิถีชีวิตที่คลายกันในดานการประกอบอาชีพประมง จึงไดคนพบคุณคาและ
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมกระบวนการการทําซั้งในแตละชุมชน ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน
ดังตอไปนี้
1.2.1 ดานกายภาพ ประโยชนของซั้งในดานกายภาพนั้นชาวประมงพื้นบานถือวาซั้ง
มีประโยชนที่สําคัญในดานการปองกันเรือประมงขนาดใหญ เชน เรืออวนลาก มาทําการประมงในเขต
นานน้ําหวงหามได และมีความเชื่อวาการวางซั้งยังมีประโยชนทางออมในการปองกันคลื้นซัดเขาชาย
ฝงได โดยมีซั้งเปนตัวตานและลดแรงกระทบของคลื่นไดบางสวน
1.2.2 ดานคุณคา ซั้ง มีความหมายสําคัญเปนอยางมากในดานคุณคาเชิงอนุรัก ษ
ทรัพยากรทางทะเล ซั้งเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะชวยฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหสัตว
น้ําไดเขามาอยูอาศัย เพาะพันธุ วางไข กอนที่จะเจริญเติบโต ตอไปซั้งในลักษณะภูมิปญญาชาวบานนี้
ไมสรางมลภาวะใหแกทะเล เพราะสามารถยอยสลายไดเองที่ผานมาซั้งไดรับการยอมรับจากชาวบาน
แถบชายทะเลเปนอยางดี เพราะทําใหปริมาณสัตวน้ําเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดชาวบานไมตองออกไปทํา
อาชีพประมงในพื้นที่ไกลๆ
1.3 รูปแบบลักษณะการจัดวางซั้งในทะเลของชาวประมงพื้นบาน
วิธีการวางซั้งนั้นจากการสอบถามชาวประมงพื้นบานภายในทอ งถิ่นจึง ไดคนพบ
ขอมูลวา ชาวประมงพื้นบานนั้นมีวิธีการจัดวางซั้งโดยใชรูปแบบคลายคลึงกันกับการวางปะการังเทียม
(ซึ่งชาวประมงพื้นบานเชื่อกันวาวิธีการวางประการังเทียมไดนําเอารูปแบบของการวางซั้งไปใช) โดยมี
วิธีการคือ
1.3.1 การสํารวจพื้นที่เสนทางการดําน้ําทางทะเล การสํารวจพืนที่เสนทางดําน้ําท
ทางทะเลนั้นชาวประมงพื้นบานจะกําหนดเสนทางโดยใหหางจากชายฝงประมาณ 3 กิโลเมตรโดยวาง
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เสนทางการดําน้ําเปนรูปวงกลม ใชวิธีการกําหนดจุดศูนยกลางของพื้นที่ที่จะทําการวางซั้งเปนจุดหลัก
แลวทําการดําน้ําสํารวจเปนรูปวงกลมจากจุด A ไปจุด B เมื่อสํารวจไดรอบระยะทางประมาณ 54
เมตรจึงถือเปนจุดการวางซั้ง 1 กลุม และการวางซั้งจะมีกี่กลุมนั้นก็ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ไดจากการทําการ
สํารวจ

ภาพที่ 52 การวางแผนการสํารวจเสนทางดําน้ําสําหรับการวางซั้ง
1.3.2 ความสําคัญในการวางแผนการสํารวจเสนทางการดําน้ําเพื่อวางซัง้
1.3.2.1 เปนการสํารวจความหนาแนนของประชากรสัตวน้ําในแตละพื้นที่
1.3.2.2 ดูความเหมาะสมของพื้นที่ทจี่ ะทําการวางซัง้
1.3.2.3 กําหนดจุดในการวางซั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 3 ขอที่กลาวมาคือ ความสําคัญในการวางแผนการสํารวจนั้นถือไดวาเปน
การสํ ารวจจํานวนประชาการสัตว น้ําที่อ าศัยอยูในแตล ะพื้ นที่ดว ย เพื่ อ ดูถึง ความหนาแนนของ
ประชากรสัตวน้ําในแตละพื้นที่ซึ่งการดําน้ําสํารวจนี้จะทําใหทราบไดถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะ
ทําการจัดวางซั้งเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดวางซั้งในแตละครั้ง
1.3.3 วิเคราะหแนวเสนทางของสัตวน้ําที่เขาใชงานซั้ง ภายหลังจากการดําน้ําสํารวจ
พื้นที่การวางซั้งไดแลวชาวประมงพื้นบานจึงนําซั้งที่ทําเสร็จแลวลงเรือมาวางตามกลุมที่กําหนด โดย
คํานวณจากเสนวงกลมเดิมและหาแนวเสนทางน้ําขึ้น-น้ําลง แลวนําซั้งไปวางเปนกลุม ๆ รอบจุด
ศูนยกลางที่กําหนดไว เมื่อถึงเวลาฤดูที่สัตวน้ําวางไขสัตวเหลานั้นก็วายจะเขาตามกลุมซั้งแตละกลุม
เพื่ออาศัยสืบพันธุตอไป
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ภาพที่ 53 วิเคราะหแนวเสนทางของสัตวน้ําที่เขาใชงานซั้ง
จากภาพจะเห็นไดวาสัตวน้ําที่เ ขาใชงานซั้งนั้นมีแนวเสนทางการเขาใชงาน
สลับคดเคี้ยวตามแนวของจุดที่กําหนด จากการวิเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยไดแนวเสนทางการเขาใช
งานของประชากรสัตวน้ําลักษณะนี้แลวจึงนําผลการวิเคราะหที่เกิดขึ้นจากแนวเสนทางการวายของ
สัตวน้ําเหลานี้นํามามาแปรรูปเปนแนวทางการออกแบบตัวโครงการตลาดอนุรักษอาวไทยตอไป
1.3.4 วิเคราะหหาลักษณะการดํารงชีวิตอยูในซั้งของประชากรสัตวน้ํา การวิเคราะห
หาระดับที่อยูอาศัยการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวน้ํานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลที่ไดรับมา
จากชาวประมงทองถิ่นในพื้นที่พบวาการเขาอาศัยของสัตวน้ําที่เขามาใชงานซั้งนั้นไดมีการแบงพื้นที่
เปนระดับความลึกตามที่ชาวประมงทองถื่นไดพบเห็นซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับไดดังตอไปนี้
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ภาพที่ 54 แสดงลักษณะการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวน้ํา
1.3.4.1 ระดับความลึกดานบนผิวน้ํา ระดับนี้เปนระดับที่อยูปลายซั้งดานบน
จะมองเห็นทุนลอยและลําไมไผโผลขึ้นเหนือผิวน้ํา ในระดับนี้จะมีแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตยสาด
เขามาถึงได สวนดานบนของทางมะพราวจึงเปนสถานที่เกาะของไขสัตวน้ําบางชนิดที่จะวางไขติดกับ
ทางมะพราวรอการฟกและเจริญเติบโตตอไป
1.3.4.2 ระดับความลึกกลางน้ํา ระดับนี้เปนระดับที่มีประชากรสัตวน้ําอาศัย
อยูหนาแนนมากที่สุดโดยเฉพาะประชากรสัตวน้ําขนาดเล็กและขนาดใหญ ประชากรสัตวน้ําขนาดเล็ก
จะใชทางมะพราวเพื่ อ อาศัยดํารงชีวิตเปนสถานที่ห ลบภัยและแหลงอาหารเพื่อ เจริญ เติบ โต เมื่อ
ประชากรสัตวเล็กมีจํานวนมากก็จะมีสัตวน้ําขนาดใหญเขามาหาอาหารในระดับนี้เปนจํานวนมาก
เชนกัน จึกทําใหระดับนี้เปนระดับที่นักตกปลาและนักดําน้ําชอบมาก
1.3.4.3 ระดั บ ความลึ ก ต่ํ า สุ ด ของซั้ ง ระดั บ นี้ จ ะเป น ส ว นโคนไม ไ ผ แ ละ
ทางมะพราวเปนแหลงอาศัยของประชากรสัตวน้ําจะพวกหอย, กุงและปูชนิดตางๆ สัตวน้ําเหลานี้จะ
มาอาศัยซั้งโดยใชวิธีเกาะติดหาอาหารใตผิวน้ําซึ่งในระดับความลึกนี้จะมีแสงสวางสองถึงไดนอยที่สุด
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ภาพที่ 55 แสดงลักษณะของซั้งกอนนําไปวางในทะเล
ที่มา: ASTVผูจัดการออนไลน, อนุรักษวิถีพุทธหนึ่งเดียวในโลก“บวชทะเล” บานทองตมใหญ,
เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www2.manager.co.th/travel/
ViewNews.aspx?NewsID=9550000061837.
จากการวิเ คราะหหาขอมูล ของการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวน้ําชนิด
ตางๆ แลวนั้นจะเห็นไดวาการเขาใชงานจะแบงออกเปน 3 สวนที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงไดทําการใชขอสรุป
ที่คนพบนี้นํามาเปนแนวทางการแบง Zoning ภายในโครงการสําหรับใชออกแบบตัวโครงการตลาด
รักษอาวไทย ตอไป
1.3.5 สรุปขอคนพบในการศึกษาซั้งสูก ระบวนการหาคําสําคัญ จากการศึกษามา
ทั้งหมดนั้นผูวิจัยไดทําการสรุปไดวา ซั้ง เปนปะการังเทียมแบบพื้นบาน ทําจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยูใน
ชุมชน เชน ทางมะพราว ไมไผ เชือกและกระสอบทราย ซึ่งมีหนาที่ชวยในการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
วัยออน ทําหนาที่เปนเครื่องลอเพื่อใหสัตวน้ํามาอาศัยอยูรวมกัน
ในดานของขอคนพบในการทําซั้งผูวิจัยจึงวิเคราะหวา การจัดทําซั้งปะการัง
เทียมแบบพื้นบานเปนรูปแบบหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง ระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชน ที่
กําหนดใหผูใชทะเลมีสวนในการทําใหทะเลมีความอุดมสมบูรณดวย ไมใชเปนแตเพียงผูใชทะเลแต
เพียงอยางเดียวนอกจากนี้การทําซั้งยังไดสะทอนใหเห็นถึงระบบการจัดการความขัดแยงในการทําการ
ประมงของชุมชน ทั้งนี้เพราะทรัพยากรประมงมีอยูอยางจํากัด การเขาถึงทรัพยากรประมงเหลานี้
ยอมจะนําไปสูการเกิดความขัดแยงกันได โดยผูวิจัยไดแบงเปนขอสาระสําคัญของความหมายทางวิถี
ของธรรมชาติและวิถีของการดํารงชีวิตไดดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 7 ขอสรุปความสําคัญของซั้ง
จากคําสําคัญ ความหมายสําคัญ และความหมายแฝงตางๆที่ไดแสดงใหเห็น
ในขางตนนั้น ผูวิจัยไดคนพบกระบวนการตางๆหลากหลายรูปแบบ ผูวิจัยจึงทําการคัดกรองขอมูลและ
แยกออกเปนความหมายองครวมของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานซึ่งผูวิจัยสรุปความหมายของซั้งใน
เรื่องของการดํารงชีวิตและเรื่องของวิถีธรรมชาติไดดังนี้คือ “การพัฒนาดานการรักษาความสมดุลใน
ทรัพยากรธรรมชาติ + การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนชาวประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลอาว
ไทย”
2. สังเคราะหขอคนพบจากการวิเคราะหเพื่อหาคําสําคัญ (Key Word) สรางแนวความคิดในการ
ออกแบบ
จากการวิ เ คราะห นํ า ไปสู ก ารพัฒ นาแนวความคิด สู ก ารออกแบบ ทุ ก ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยตามแบบขั้นตอนที่ไดศึกษามานั้น เปนขั้นตอนที่นํากระบวนการที่ไดศึกษามาแปรรูปสู
การออกแบบหาคําสําคัญ (Key Word) โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหอัตลักษณของซั้ง ผูวิจัยได
คัดเลือกประเด็นสําคัญที่มีความนาสนใจจากการวิเคราะหซั้ง โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นสําคัญนั้น
ออกเปน 2 สวน ในเชิงนามธรรม และเชิงรูปธรรม สังเคราะหขอมูลใน 2 สวนนี้ ทั้งดานสาระสําคัญ
ภูมิปญญา และความหมายแฝงในองคความรูของซั้ง เพื่อทําการหาคําสําคัญ (Key Word) ในการ
ออกแบบดังนี้
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แผนภูมิที่ 8 การวิเคราะหความสําคัญ ในนามธรรมและรูปธรรม
การวิเคราะหในนามธรรมและรูปธรรมนั้น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหาความหมายสําคัญ
จากคําที่คนพบในตารางแสดงการวิเคราะห จนสรุปไดใจความและความสําคัญคือ ภูมิปญญาการทํา
ซั้ง ของชาวประมงพื้นบานนั้น “เปนวิถีชีวิตที่กําลัง พัฒ นารูป แบบการอยูรวมกัน พัฒ นาการไปสู
คุณภาพชีวิตครอบครัว, คุณภาพของสวนรวมในชุมชนและการประกอบอาชีพหลักของชุมชน โดย
ทั้งหมดที่กลาวมานั้นไดพัฒนาควบคูไปกับการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเลอาว
ไทยซึ่งกระบวนการตางๆนั้นผูวิจัยไดแยกใหเห็นเปน diagram แสดงความเชื่อมโยงของความสําคัญ
ซั้งกับชาวประมงพื้นบานดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 9 การเชื่อมโยงความสําคัญของซัง้ กับชาวประมงพื้นบาน
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จาก Diagram แสดงความเชื่อมโยงความสําคัญของซั้งกับชาวประมงพื้นบาน ผูวิจัยจึงได
คําสําคัญ (Key Word) จากกระบวนการดังกลาวคือ ซั้งมีประโยชนตอชาวประมงพื้นบานคือ
“สามัคคี, ชวยเหลือ, พัฒนา, อนุรักษ”
เมื่อผูวิจัยไดคําสําคัญ เหลานี้แลวจึงเขาสูก ระบวนการนําคําสําคัญ (Key Word) ที่
วิเคราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบโครงการตลาดรักษอาวไทย
3. นําคําสําคัญ(Key Word) ที่วิเคราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบโครงการ
การนํ า คํา สํ าคั ญ ที่ผู วิ จัย ไดทํ า การวิเ คราะห ไ ดม าแล ว พัฒ นาสู แ นวความคิด ในการ
ออกแบบ (Concept Design) ตัวโครงการ ผูวิจัยจึงคนหาความหมายของคําสําคัญ (Key Word) ที่
ไดมาดังกลาวซึ่งมีความหมายดังนี้คือ
สามัคคี แปลวา ความพรอมเพรียงกัน, ความปรองดอง
ชวยเหลือ แปลวา ชวยกิจการของเขาเพื่อใหพรอมมูลขึ้น
พัฒนา แปลวา ทําใหเจริญ
อนุรักษ แปลวา รักษา, สงวน
ในการบวนการของชาวประมงพื้นบานในการทําซั้งนั้น ผูวิจัยจึงไดนําคําสําคัญที่คนพบใน
การจัดทําซั้งปะการังเทียมแบบพื้นบานมาปรับ ใชเพื่อสรางแหลงเศรษฐกิจ ของชุมชนชาวประมง
พื้นบานควบคูไปกับการอนุรักษ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุสัตวน้ําในทองทะเล แนวทางการจัดตั้งโครงการ
และภูมิปญญาในการทําซั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้ง
ยังเปนสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเขาใจซึ่ง
กันและกันไดเปนอยางดี จึงนําคําสําคัญ (Key Word) เหลานี้มาวิเคราะหรวมกับขอสรุปที่ไดคนพบ
จากแนวทางการหาความหมายองครวมและความสําคัญของซั้ง เพื่อวิเคราะหหาแนวความคิดหลักใน
การออกแบบตัวโครงการโดยแบงเปน 2 สวนดังตอไปนี้
1. ดานการรักษาความสมดุลในธรรมชาติ
2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบาน

แผนภูมิที่ 10 การหาแนวความคิดหลัก (Concept Design) ในการออกแบบ
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แผนภูมิที่ 11 วิเคราะหขอมูลการหาแนวความคิดหลัก (Concept Design) ในการออกแบบ
จากแผนภูมิที่ 11 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห, สังเคราะหขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่ผูวิจัยได
ทําการศึกษามาทั้งหมดเพื่อเขาสูกระบวนการหาแนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ ซึ่งตรง
กับคํากลาวของชาวประมงพื้นบานอาวุโสรายหนึ่งที่ไดกลาวเอาไววา “ซั้งเปนทั้งเครื่องลอปลา และ
เครื่องลอคนใหมารวมกัน” ซึ่งจะเห็นไดวาวิธีคิดในการกาวพนความขัดแยงในการใชทรัพยากรประมง
เหลานี้ก็คือ การสรางเสริมจิตสาธารณะในกลุมชาวประมงพื้นบานดวยกันเอง โดยคํานึงถึงเปาหมาย
สูงสุดที่ชาวประมงพื้นบานทุกชุมชนและทุกเชื้อชาติศาสนา ตองการใหทรัพยากรประมงมีการฟนตัว
มีความอุดมสมบูรณขึ้นเปนแหลงทํามาหากินของชุมชนชาวประมงพื้นบานอยางยั่ง ยืนจากรุนสูรุน
ตอไป
การนํ า แนวความคิ ด หลั ก มาเป น ตั ว เชื่ อ มในการออกแบบตั ว โครงการที่ ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาโดยศึกษาจากที่ม าและความสําคัญของปญ หาและองคความรูตางๆ ซึ่ง สงผลตอ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งการออกแบบตัวโครงการมี
เปาหมายเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรัก ษ, สง เสริม , สืบสานเศรษฐกิจของชุม ชนและภูมิปญ ญา
ชาวประมงพื้นบานทําใหผูวิจัยไดทําการคิดหารูปแบบความสําคัญของภูมิปญญาจากการวิเคราะหหา
แนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ จึงใชคําวา เอื้อเฟอ2, เกื้อกูล3 เปน Concept Design
ของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
2

อุดหนุน เจือ จาน แสดงนํ้าใจดีตอ ผูอื่น บางทีใชเขาคูกับคําอื่น เชน เอื้อเฟอเผื่อแผ
เอื้อเฟอเกื้อกูล เอื้อเฟอเกื้อหนุน ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระพจนานุกรม, พจนานุกรม
แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคชั่น, 2546).

71
4. กระบวนการเชื่อมแนวความคิดหลัก (Concept Design) สูเกณฑการเลือกโครงการศึกษา
ความสําคัญของซั้ง และแนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ ผูวิจัยไดนํามาใช
เปนเกณฑในการเลือกโครงการศึกษาใหมีความสอดคลองกับกระบวนการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามา
ทั้งหมดโดยกําหนดเกณฑในการเลือกศึกษาดังนี้
1. ตัวโครงการ
2. สถานที่ตั้งของโครงการ
3. ประโยชนของโครงการ
4. กลุมผูใชโครงการ
โดยเกณฑในการเลือกดังกลาวนั้นจะตองสอดคลองกับคําสําคัญ (Key Word) และ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ (Concept Design) ดังตอไปนี้
4.1 ตัวโครงการ (Organization)
หนวยงานที่ดูแลโครงการจะตองเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาโครงการและตอง
ใสใจคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งใสใจในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 สถานที่ตั้งของตัวโครงการ (Location)
สถานที่ตังของตัวโครงการจะตองเปนจุดศูนยกลางของชุมชน เปนพื้นที่ที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวก
4.3 ประโยชนของโครงการ (Project Benefit)
ตัวโครงการจะตองเปนโครงการที่เกิดประโยชนแกชุมชนเหมาะสําหรับเปนพื้นที่ที่
สามารถจะพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาไปได
4.4 กลุมผูใชโครงการ (User)
กลุมผูใชโครงการเปนกลุมผูคนทุกเพศทุกวัยผูซึ่งสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่
เปนสถานที่ตั้งของตัวโครงการ รวมไปถึงกลุมชาวประมงพื้นบานบริเวณรอบ ๆ โครงการ
ผูวิจัยจึงนําสิ่งตาง ๆ มาแบงกระบวนการที่ไดศึกษาขางตนไวดังตอไปนี้

3

เกื้อหนุน,ชวยเหลือ,เกื้อกูล,ชวยเหลือเกื้อกูล ดูรายละเอียดจากเรื่องเดียวกัน
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แผนภูมิที่ 12 กระบวนการเชื่อมแนวความคิดหลักและคําสําคัญในการเลือกโครงการศึกษา
เมื่อพิจารณาเกณฑการเลือกโครงการแลว ตัวแปรสําคัญคือปญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต
ของชุมชนชาวประมงพื้นบานและปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูวิจัย
ไดนํามาพิจรณาในการเลือโครงการ โดยใชวิธีการออกแบบสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในเปน
แนวทางหลักใหตัวโครงการสามารถแกปญหาที่คนพบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
5. รูปแบบการเชื่อมโยงขอคนพบสูกระบวนการเลือกโครงการศึกษา
การเชื่ อ มโยงข อ ค น พบต า งๆที่ ผู วิ จั ย ได ค น พบจากการรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห
สัง เคราะห ข อ มู ล ที่ ผู วิ จั ย ไดทํ า การศึก ษาซั้ ง มาเป น อย างดี แ ล ว นั้น ผู วิ จั ย จึง สามารถแยกเป น
กระบวนการเชื่อมโยงใหเห็นรูปแบบ การเชื่อมขอสรุป คําสําคัญ (Key Word) และ แนวความคิดใน
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การออกแบบ (Concept Design) เปนกระบวนการตาง ๆ สูการออกแบบโครงการตลาดอนุรักษอาว
ไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 13 กระบวนการเชื่อมแนวความคิดหลักและคําสําคัญในการเลือกโครงการศึกษา

บทที่ 5
การศึกษารายละเอียดของโครงการสูการออกแบบ
ทางโครงการไดเลือกสถานที่ตั้งโครงการซึ่งเลือกจาก การศึกษาขอมูลจาก บทที่ 2 การ
เลือกพื้นที่ตั้งโครงการ รวมไปถึงนโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรบริหารสวน
ตําบลที่มีความสอดคลองกับแนวทางและวัตถุประสงคในการจัดตั้งโครงการ โดยมีวิธีการทํางานรวม
ไปกับวิถีก ารดํารงชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบานที่จัดไดวากําลัง มีก ารพัฒ นาไปในทางที่ดีเปน
ชุมชนที่ไมใหญจนเกินไป มีก ารซื้อ ขายอาหารทะเลสดริมทาเทียบเรือและตามบานของครอบครัว
ชาวประมง ซึ่ง พรอ มที่จ ะใหความรวมมือ กับ ตัวโครงการตลาดรัก ษอาวไทย จึง เลือ กสถานที่ตั้ ง
ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ (Site Surrounding)
1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ตั้งโครงการ1
1.1.1 ประวัติ
อบต.สะพลี เดิมเปนสภาตําบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองคการ
บริการววนตําบล พ.ศ.2537 ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539
1.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
อบต.สะพลี ตั้งอยูในเขตททองที่ของอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยูทางทิศใต
ของอําเภอปะทิว มีระยะหางจากที่วาการอําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละหางจากจังหวัดชุมพร
ไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ตําบลสะพลี มีพื้นทีป่ ระมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร
แบงเปน พื้นที่อยูอาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทําการเกษตร ประมาณ 54.17 ตาราง
กิโลเมตร
1

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปะทิว, รายงานการพัฒนาตําบล ตําบลสะพลี อําเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากhttp://203.114.112.233/TDR/
PDF/860303.pdf
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1.1.3 ภูมิประเทศ
ตําบลสะพลีพื้นที่สวนใหญใหเ ปนที่ร าบลุม และที่ ร าบเชิง เขาไมสูง ชันนั ก
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเชน ทําสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน ทางทิศตะวันออกติด
ชายฝงทะเลอาวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประชาชนที่อาศัยตามชายฝงมีอาชีพประมงชายฝง และ
ชายหาดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทุงวัวแลน
1.1.4 เขตการปกครอง
จํานวนหมูบ านในเขต อบต.เต็ม จํานวน 7 ไดแก หมูที่ 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
จํานวนหมูบ านในเขต อบต.บางสวน จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1, 4, 9
ประชากรในเขต อบต.สะพลี จํานวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบงเปน ชาย 2,723 คน และหญิง
2,903 คน

ภาพที่ 56 เสนทางเขาสูตัวตําบลสะพลี จากถนนเพชรเกษม
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของตําบล
1.2.1 การประกอบอาชีพ2
อาชีพเกษตรกรรม เชน ทําสวน อาชีพประมง อาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว
อาชีพรับจาง หรืออื่น ๆ
2

เรื่องเดียวกัน
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนหนวยธุรกิจภายใน ตําบลสะพลี
หนวยธุรกิจในเขต อบต.
1.รานคาปลีก / สะดวกดื่ม
2.รานอาหาร / เครื่องดืม่
3.โรงแรม / รีสอรท
4.รานเสริมสวย / ตัดผม
5.โรงงานอุตสาหกรรม
6.จําหนายโทรศัพทมือถือ
7.จําหนายน้ําดื่ม
8.อื่นๆ

จํานวน
32
21
10
5
3
2
2
21

หนวย
ราน
แหง
ราน
ราน
แหง
แหง
แหง
แหง

1.3 สภาพสังคมของตําบล
การศึกษา โรงเรียนทีส่ อนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จํานวน 4 แหง
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนโรงเรียนภายใน ตําบลสะพลี
ที่
1
2
3
4

โรงเรียน / ที่ตั้ง
โรงเรียนวัดปากดาน หมูที่ 2
โรงเรียนอนุบาลบานเนินสําลี หมูที่ 4
โรงเรียนบานสะพลี หมูที่ 7
โรงเรียนบานทุงวัวแลน หมูที่ 8

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนภายใน ตําบลสะพลี
ที่
1
2

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปายาง หมูท ี่ 4
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาลูกลาง หมูท ี่ 10

ศูนยการตามอัธยาศัยตําบลสะพลี (กศน.) จํานวน 1 แหง และศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง
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1.4 ศาสนา
วัด จํานวน 6 แหง และสํานักสงฆ จํานวน 3 แหง
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนวัดภายใน ตําบลสะพลี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ วัด / สํานักสงฆ
สํานักสงฆพรเทพประสิทธิ์ หมูที่ 1
วัดปากดาน
หมูที่ 2
วัดปายาง
หมูที่ 4
วัดพรุใหญ
หมูที่ 6
สํานักสงฆเขาสามเจยดี หมูที่ 7
วัดทุงไทรทอง
หมูที่ 8
วัดถ้ําเขาปุก
หมูที่ 10
สํานักสงฆเขาลูกกลาง หมูที่ 10
วัดราษฎรคงคาราม
หมูท ี่ 11

1.5 หนวยบริการสารธารณสุข
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนหนวยบริการสาธารณสุขภายใน ตําบลสะพลี
ที่
1
2

โรงพยาบาล / ที่ตั้ง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตําบลสะพลี หมูที่ 5 (เขตเทศบาล)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานพรุใหญ หมูท ี่ 6 (เขต อบต.)

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติทสี่ ําคัญ ไดแก หวยและลํา
คลอง 17 แหง แหลงน้ําทีส่ รางขึ้น ไดแก
สระน้ํา/จํานวน
15
แหง
ฝาย/จํานวน
6
แหง
บอน้ําตื้น/จํานวน
26
แหง
บอโยก/จํานวน
30
แหง
ทํานบกั้นน้ํา/จํานวน
5
แหง
เหมือง/จํานวน
2
แหง
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อางเก็บน้ํา/ จํานวน
1
แหง
ทรัพยากรทางทะเลสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตําบลพะพลี และจังหวัดชุมพร
ดังนี้
1.6.1 หาดทุงวัวแลน เปนหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
มีโรงแรม รีสอรท บานพัก บังกะโลใหเชา และรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่งแตละปจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
1.6.2 เกาะจระเข เปนรูปรางคลายจระเข ใชเวลาเดินทางจากชายฝงประมาณ 45
นาที รอบ ๆ เกาะมีปะการังน้ําตื้นทีส่ วยงามมาก ปากทะเล และดอกไมทะเลหลายชนิด และเหมาะที่
จะเปนแหลงดําน้ําสําหรับผูที่ชื่นชอบดําน้ําชมปะการังใตทะเล
1.7 การเมืองการบริหาร
การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จํานวน 10 หมูบ าน ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงการบริหารการปกครองภายใน ตําบลสะพลี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมูบาน / ชุมชน
บานหนองปลาไหล
บานปากดาน
บานดอนคา
บานควน (เนินสําลี)
บานพรุใหญ
บานคลองใหญ
บานทุงวัวแลน
บานหวยตาออน
บานฝายเขา (เขาลูกลาง)
บานพรุปริง

ผูปกครอง
นายอดิสรณ ศรีสงคราม
นายธงชัย พฤษการ
นายวัชระ แกวสุวรรณ
นายวิรัตน นุมนอย
นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ
นายจารึก ผลจันทร
นายอนุพันธ ล.ตระกูล
นายฉัตรชัย โลพิศ
นายมงคล สุดรอด
นายสมพงษ ธนสาร

ตําแหนง
ผูใหญบาน หมูท ี่ 1
ผูใหญบาน หมูท ี่ 2
ผูใหญบาน หมูท ี่ 3
ผูใหญบาน หมูท ี่ 4
ผูใหญบานหมูที่ 6
กํานันตําบลสะพลี
ผูใหญบาน หมูท ี่ 8
ผูใหญบาน หมูท ี่ 9
ผูใหญบาน หมูท ี่ 10
ผูใหญบาน หมูท ี่ 11
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แผนภูมิที่ 14 แสดงหนวยบริหารงาน อบต.สะพลี
ที่ม า: สํานักงานสงเสริม การปกครองทองถิ่นจังหวัดชุม พร, บุคลากรทองถิ่น , เขาถึงเมื่อ 22
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.cpnlocal.go.th/center/website/management
/website_dragdrop/index.php?site=580&page_id=580

แผนภูมิที่ 15 แสดงหนวยบริหารงาน อบต. สะพลี
ที่ม า: สํานักงานสงเสริม การปกครองทองถิ่นจังหวัดชุม พร, บุคลากรทองถิ่น , เขาถึงเมื่อ 22
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.cpnlocal.go.th/center/website/management
/website_dragdrop/index.php?site=580&page_id=580
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1.8 พันธกิจในการพัฒนา3
1.8.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการ
1.8.2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี
1.8.3 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนารายไดของประชาชน
1.8.4 สง เสริ ม ใหป ระชาชนประกอบอาชีพ สุ จ ริ ตมี ความปลอดภั ย ในชีวิ ตและ
ทรัพยสินและมีความรูความเขาใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย
1.8.5 รณรงค สงเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดลอม
1.8.6 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
1.8.7 ปรับปรุงและประชาสัมพันธแหลง ทองเที่ยวและสงเสริมการเลนกีฬา ออก
กําลังกาย
1.8.8 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ใ ห ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว
2. วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่โดยรอบ ตําบลสะพลี
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ตั้งของตัวโครงการ ไดพบวา ตัว
ตําบล สะพลี นั้น เปนจุดที่มีนโยบายเรงพัฒนาในองคก รหลายสวน และนโยบายการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลเองนั้น มีความสอดคลองกับจุดประสงคแนวทางการจัดตั้งโครงการในหลาย
ภาคสวน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายเหลานี้ จึงเลือกพื้นที่ตั้งของโครงการตลาดรักษ
อาวไทย เปนโครงการที่จัดตั้งอยูใน ตําบล สะพลี โดยวิเคราะหจากองคประกอบหลักที่ไดศึกษาสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ตัว ตําบลสะพลี ที่มีองคประกอบเหมาะสมครบถวนเหมาะสําหรับเปนพื้นที่ที่มีโอกาส
พัฒนาตอไป
ผูวิจัยจึงเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่มีแนวทาง
สอดคลองกับตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพื่อแสดงถึงแนวทางสอดคลองกันดังนี้

3

เทศบาลตําบลปะทิว, แผนพัฒนาทองถิ่น, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2555, เขาถึงได
จากhttp://www.pathiocity.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539144087
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แผนภูมิที่ 16 วิเคราะหเชื่อมโยงนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลสูโครงการตลาดรักษอาวไทย
2.1 วิเคราะหบริบทพื้นที่โดยรอบโครงการ (Site Analysis)
ตัวโครงการตลาดรักษอาวไทยนั้น ผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการจากขอมูลที่
ไดทําการวิเคราะหมา โดยตัวโครงการตองตั้งอยูในบริบทพื้นที่ที่ใกลเคียงชุมชน งายตอการเขาถึงตัว
โครงการและอยูบริเวณของกลุมเปาหมาย (User) และสถานที่ทองเที่ยว ทาเทียบเรือประมง ซึ่งพื้นที่
ดังกลาวจะตองมีศักยภาพในการดึงดูดประชาชนที่สัญจรไปสะดวกตอการเขาถึงตัวโครงการ
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ภาพที่ 57 บริบทพื้นที่ตงั้ โครงการ และพื้นทีบ่ ริเวณรอบที่ตั้งโครงการ
จากภาพบริบทพื้นที่ตั้งโครงการ ผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการอยูบนพื้นที่ที่
มีการทําประมงและบริบทโดยรอบเปนบริเวณชุมชนของ ตําบล สะพลี เปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงและ
สามารถมองเห็นไดงายเพราะตั้งอยูริมถนนหลักของตําบล โดยรอบพื้นที่จะมีจุดสําคัญเชน ตลาดเกา
สะพลี ทาเทียบเรือพานิชญ ทาเทียบเรือ ประมง ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการทําประมงใน
บริเวณนั้น มีสะพานปลาเกา และสะพานปลาที่สรางขึ้นใหมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกชาวประมง
ในบริเวณพื้นที่นั่นๆ ริมถนนตลอดเสนทางจะรานขายอาหารและรานขายสินคาประมงพื้นบานทั้งสด
และแปรรูปแลวอยูตลอดเสนทาง
2.2 วิเคราะหการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย (Access Analysis)
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมายนั้น สามารถเขาถึงเสนทางไดดวยรถยนตสวน
บุคคล รถจักรยานยนต เรือ หรือรถโดยสารที่มาเปนหมูคณะ โดยผูวิจัยไดแยกเสนทางหลักออกเปน 7
เสนทางที่สามารถเขาถึงตัวโครงการไดสะดวกก็คือ
เสนทางที่ 1 ทางหลวงชนบท 3201 จาก สี่แยกตนมะขาม ตําบลสะพลี – อําเภอ
ปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร
เสนทางที่ 2 ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุงวัวแลน 4.750 กิโลเมตร
เสนทางที่ 3 ทางหลวงแผนดิน3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ทาแชะ ระยะทาง 25
กิโลเมตร
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เสนทางที่ 4 ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ – เนินศิริ ระยะทาง 10
กิโลเมตร
เสนทางที่ 5 ทางหลวงทองถิ่น สายฝายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร
เสนทางที่ 6 ทางรถไฟมีเสนทางตัดรถไฟหมูที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยูท ี่ หมูที่
10 ลงสถานีรถไฟ สะพลี
เสนทางที่ 7 ทางเรือลงทาเทียบเรือประจําตําบล สะพลี
จากการเฝาสังเกตและวิเคราะหการเขาใชงานของกลุม เปาหมายบริเวณตลาดเกา
ของตําบลสะพลี ภายใน 1 สัปดาหในชวงเวลา 07.00 – 19.00 ในวันจันทรถึงวันศุกร และวันเสารวัน
อาทิตย
วันจันทร-วันศุกร
ชวงเชา: กลุมเปาหมายเปนกลุม ชาวประมงพื้นบานที่เขาใชงานตัวตลาดเกา มาขาย
สินคาและกลุมประชาชนในพื้นทีม่ าจับจายซือ้ สินคาอยางหนาแนน โดยมีนักทองเที่ยวที่ตองการสินคา
อาหารทะเลสด ๆ ปะปนเล็กนอย
ชวงบาย: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนภายในพื้นที่มาจับจายซื้อสินคา
คอนขางบางตา
ชวงเย็น: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน เปนชวง
ที่หนาแนนทีส่ ุด
วันเสาร-วันอาทิตย
ชวงเชา: กลุมเปาหมายเปนกลุม ชาวประมงพื้นบานที่เขาใชงานตัวตลาดเกา มาขาย
สินคาและกลุมประชาชนในพื้นทีม่ าจับจายซือ้ สินคาอยางหนาแนน โดยมีนักทองเที่ยวที่ตองการสินคา
อาหารทะเลสดๆปะปนเล็กนอย
ชวงบาย: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุม ประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน
ชวงเย็น: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน
2.3 วิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)
สถานที่ตั้งของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ตังอยูริมถนนหลักใน ตําบล สะพลี
นั้นไดเลือกสถานที่ที่กําลังมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและอยูใกลกับชุมชนและหมูบานและเปน
แหลงเศรษฐกิจหลัก โดยเลือกจากพื้นฐานขอมูลทําเลที่ตั้งที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา สามารถ
เชื่อมตอจากจุดสําคัญของบริเวณ ตําบล สะพลี ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ กลุมรานคา หมูบาน ประจําตําบล
ทิศใต
ติดกับ หมูบาน ประจําตําบล
ทิศตะวันออก ติดกับ เสนทางสัญจรหลักประจําตําบล
ทิศตะวันตก ติดกับ คลองสะพลี
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ภาพที่ 58 แหลงเศรษฐกิจหลัก บริเวณรอบที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 59 บรรยากาศพื้นที่ตั้งตัวโครงการ
2.4 วิเคราะหความหนาแนนของประชาชนทีเ่ ขาสูพื้นทีบ่ ริเวณจุดสําคัญรอบโครงการ
การวิเคราะหความหนาแนนของประชากรที่เขาใชงานพื้นที่บริเวณรอบโครงการ เพื่อนํามาใชปรับปรุง
เสนทางสัญจรภายใน (Circulation) ตัวโครงการ
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ภาพที่ 60 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นทีบ่ ริเวณรอบโครงการ (ชวงเชา)

ภาพที่ 61 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นที่บริเวณรอบโครงการ (ชวงบาย)

ภาพที่ 62 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นที่บริเวณรอบโครงการ (ชวงเย็น)
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จากการเฝาสังเกต จะเห็นไดวามีประชาชนในตําบล เปนจํานวนมากเขาใชง านพื้นที่
บริเวณรอบๆโครงการตางกันออกไปตามชวงเวลาโดย เวลาที่มีผูเขาใชงานบริเวณพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวงเวลาเย็น ซึ่งเปนการมาจับ จายใชสอย ทองเที่ยว หลังจากเลิกจากการปฎิบัติห นาที่ของแตล ะ
บุคคล

ภาพที่ 63 ตลาดสดสะพลี ในชวงเชา

ภาพที่ 64 ดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเชา
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ภาพที่ 65 บริเวณดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเย็น

ภาพที่ 66 บริเวณดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเย็น
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ภาพที่ 67 บริเวณสะพานปลาสะพลี ในชวงเชา

ภาพที่ 68 บริเวณสะพานปลาสะพลี ในชวงเชา
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ภาพที่ 69 บริเวณทางเขาสะพานปลาสะพลี ในชวงเย็น

ภาพที่ 70 บริเวณทางเขาสะพานปลาสะพลี ในชวงเย็น
จากการเฝาสังเกตจํานวนประชากรทีเ่ ขาใชงานพื้นที่บริเวณรอบโครงการเห็นวามีผเู ขาใช
งานพื้นที่บริเวณรอบ ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะชวงเวลาเย็นจะมีผูเขาใชงานมากที่สุดอยางเห็นไดชัด
3. วิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งโครงการ
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณรอบตัวโครงการนั้น ผูวิจัย
พบวาแนวทิศทางลมและแสงธรรมชาติ มีสวนสําคัญและเปนปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอตัวโครงการ
เนื่องดวยโครงการตั้งอยูใกลบริเวณชายฝงทะเล ปจจัยตางๆเหลานี้จึงสงผลกับโดยตรง
3.1 วิเคราะหทิศทางลมและแสงธรรมชาติบริเวณสถานที่ตงั้ ของตัวโครงการ
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ในหลักการวิเคราะหทิศทางลมนั้น ชาวประมงพื้นบานมีหลักวิเคราะหทิศทางลมริม
ชายฝงจําแนกอยูทั้งหมด 2 แบบ คือ ลมบกและลมทะเล4 ซึ่งมีความหมายสําคัญดังตอไปนี้ ลมบก
และลมทะเล เกิดจากความรอนซึ่งแตกตางกันระหวางบริเวณทะเลและพื้นดิน ตามชายฝงในตอนเชา
และตอนบาย เวลากลางวันผืนแผนดินตามชายฝงไดรับรังสี จากดวงอาทิตย ทําใหมีอุณหภูมิสูงกวา
บริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผนดิน จึงมีความแนนนอยกวา และความกดก็ลดลงดวยจึง
ลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็น ตาม บริเวณทะเลจะพัดเขามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกวา "ลม
ทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอน บายและเย็น นอกจากตามชายฝงทะเลแลว ลักษณะคลายลม
ทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญๆ ก็ได สวนมากลมบก (land breeze) นั้นเกิดขึ้นในทิศ
ตรงกันขามกับทะเล และมีกําลัง แรงนอยกวาเกา คือในตอนกลางคืนพื้นน้ํามีอุณหภูมิสูง กวาผืน
แผนดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแนนนอยกวาจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็น ในบริเวณ
แผนดินจะพัดออกไปแทนที่จากความรูเ รื่อ งลมบกลมทะเลนี้ชาวประมงได อาศัยกําลังของ ลม
ดังกลาวเปนเครื่องชวยในการแลนเรือ เขาหรือ ออกจากฝง ไดดีในการดําเนินอาชีพหาปลาของเขา
สรุป ลมบกและลมทะเลคือ ลมบกเกิดในเวลากลางคืนและลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน
3.1.1 ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินรับความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ํา ทําใหอากาศ
เหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นน้ํา อากาศเหนือพื้นน้ําหรืออากาศเหนือพื้นน้ํามีความกด
อากาศสูงกวาอากาศเหนือพื้นดิน เปนผลใหอากาศเหนือพื้นน้ํามีความกดอากาศสูงกวาเคลื่อนที่เขา
เขาหาบริเวณพื้นดินที่มีความกดอากาศต่ํากวาหรือเกิดลมพัดจากทะเลเขาหาฝงในเวลากลางวัน

ภาพที่ 71 การเกิดลมทะเล
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/
contents/p02.html

4

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณล มฟาอากาศ, เขาถึง เมื่อ 13 เมษายน
2556, เขาถึงไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1
/science03/16/contents/p02.html
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3.1.2 ลมบก ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายไดเร็วกวาพื้นน้ํา ทําใหอากาศเหนือพื้นดิน
มีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศเหนือพื้นน้ํา หรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกวาอากาศเหนือพื้น
น้ํา เปนผลใหอากาศเหนือพื้นดินที่มีความกดอากาศสูงกวาเคลื่อนที่เขาหาพื้นน้ําที่มีความกดอากาศต่าํ
กวาหรือเกิดลมพัดจากบกออกสูฝงทะเลในเวลากลางคืน

ภาพที่ 72 การเกิดลมบก
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/
contents/p02.html
ประโยชนของลมบกและลมทะเล เรือประมงขนาดเล็กจะออกสูทองทะเลเพือ่
หาปลาในเวลากลางคืนโดยอาศัย ลมบก ที่พัดจากฝงออกสูทะเล ในตอนกลางคืนพอรุงสางเรือเหลานี้
ก็จะอาศัย ลมทะเล ที่พัดจากทะเลเขาฝงในเวลากลางวันแลนกลับเขาสูฝงอีกครั้งนั้นเอง

ภาพที่ 73 แสดงการหมุนเวียนของลมบกและลมทะเล ในชวงเวลากลางวันและกลางคืน
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/
contents/p02.html
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3.1.3 วิเคราะหหาแนวทางการวางตัวอาคารใหตอบรับกับแสงและลมในธรรมชาติ
แนวทางการวางตัวอาคารนั้นผูวิจัยไดวิเคาะหหาทิศทางการวางตัวอาคารของ
โครงการใหมีพื้นที่รับ แสงสวางจากธรรมชาติไดอ ยางเต็ม ที่เ พื่อเปนการประหยัดพลัง งานและให
ความรูสึกปรอดโปรง แกตัวอาคาร เนื่องจากสถานที่ตั้ง ของตัวโครงการนั้นมีแสงสวางและลมจาก
ธรรมชาติเขาถึงไดตลอดวัน จึงไดออกแบบแนวทางการจัดวางแนวทิศทางรับแสงหลักของตัวอาคาร
ใหหันหนาไปทางทิศเหนือ โดยใชการวางแนวอาคารอาคารหันไปทางทิศเหนือและมีพื้นที่ตอเนื่องไป
ทางทิศใต
ทิศเหนือเปนทิศที่มีแสงสวางตามธรรมชาติโดยไมมีแสงแดดเขา มาตลอดทั้ง
วัน ทําใหเวลากลางวันมีแสงสวางโดยไมตองเปดไฟ และการเปดรับแสงธรรมชาติ สามารถลดแนวโนม
ภาวะการสะสมของเชื้อโรคในตัวโครงการไดอีกดวย นอกจากนั้นการออกแบบพื้นที่เชื่อมตอไปทาง
ทิ ศ ใต เ พื่ อ ให ไ ด รั บ ลมประจํ า จากทั้ ง 2 ทิ ศ ทาง (ช ว งฤดู ห นาวมี ล มประจํ า ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงฤดูรอนมีลมประจําทางทิศตะวันตกเฉียงใต) และกลางวันและกลางคืนตัว
โครงการก็จะไดรับลมอีก 2 ทิศทางจากลมบกและลมทะเลที่กลาวมาขางตน
สถานที่ตั้ง ตัวโครงการจะได รับ แสงสวางจากธรรมชาติ ไดอ ยา งเต็ม ที่ ตั ว
ดานหนาโครงการนั้นไดกําหนดใหหันหนาไปทางทิศตะวันออกจึงทําใหพื้นที่ดานขางตัวโครงการจาก
ทิศตะวันออกไปสูทิศเหนือที่มีแสงสวางตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังทําใหดานหนาของตัวโครงการมีความ
สวยงามแสดงใหแกผูที่เขาใชงานโครงการไดเห็นความสวยงามของตัวอาคารไดอยางครบถวน
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ภาพที่ 74 ทิศทางวิเคราะหการสาดขาวของแสงธรรมชาติสตู ัวโครงการ
การวิเ คราะหทิศทางลมที่พัดเขาสูตัวโครงการนั้น ตัวโครงการจะไดรับลม
ทะเลพัดเปนในชวงกลางวันเปนหลักและในชวงเวลากลางคืนก็จะมีลมบกพัดออกสูทะเล ลักษณะการ
วางรูปแบบตัวโครงการในแนวที่กลาวมานี้ทําใหตัวโครงการซึ่งเปนตลาดสดที่อาจเกิดกลิ่นอับจาก
สินคาที่ขายในตัวโครงการไดมีการระบายกลิ่นไดตลอดวัน ทําใหตัวโครงการไมเกิดการสะสมของกลิ่น
และเชื้อโรคเหมือนตลาดสดทั่วไป อากาศที่ปลอดโปรงนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
ทําใหผูที่มีความสนใจที่จะเขาใชงานตัวโครงการนั้นมีความรูสึกที่ดีกับการเขาใชงานตัวโครงการ อีกทัง้
ในชวงฤดูแตละฤดูก็จะมีลมประจําฤดูเขาตามทิศ ทําใหตัวโครงการมีความปลอดโปรงมากขึ้นอีกดวย
โดยแบงทิศทางลมที่เขาสูบริเวณรอบตัวโครงการได 2 แบบคือ ลมบก ลมทะเล และลมประจําฤดู
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ภาพที่ 75 ทิศทางวิเคราะหการพัดของทิศทางลมสูตัวโครงการ
4. แนวทางการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน ของตัวโครงการ (Swot Analysis)
จากหลักการวิเ คราะหขางตน เปนการนําขอ มูลในดานตางๆในบริบ ทของพื้นที่ตัว
โครงการที่ไดสํารวจแลวนํามาหาขอมูลเพื่อแสดงถึงความสําคัญ ในเรื่องของจุดเดนและจุดดอยของตัว
โครงการหลักการวิเคราะหนี้จะสามารถทําใหคนพบขอมูลในสวนตางๆ ที่สามารถอางอิงในการจัดตั้ง
ตัวโครงการเพื่อเปนประโยชนตอสาธารณะ จึงวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหหา SWOT Analysis
หัวขอ
S
Strangths
(จุดแข็ง)

รายละเอียด
1. ตัวโครงการตั้งอยูใจกลางจุดสําคัญของตําบล สะพลี
2. มีทาเทียบเรือที่สําคัญอยูบริเวณใกลเคียงโครงการ
3. อยูติดกับบริเวณชุมชนหมูบานชาวประมง
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงการวิเคราะหหา SWOT Analysis (ตอ)
หัวขอ

W
Weaknesses
(จุดออน)
O
Opportunities
(โอกาส)

T
Threats
(อุปสรรค)

รายละเอียด
4. ตัวโครงการตั้งอยูใกลเคียงกับสะพานปลา ซึ่งถือเปนทาขึ้น
ปลาหลักประจําตําบล
5. บริเ วณรอบตัวโครงการจะมีผูคนเขาใชง านพื้นที่คอนขาง
หนาแนนตามชวงเวลา
6. โครงการตั้งอยูใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวัด
1. การขยายตัวโครงการในอนาคตอาจทําไดยากเนื่อ งจากมี
ชุมชนเล็กๆขนาบขางทั้ง 2 ดานของโครงการ
2. ตัวโครงการอยูใกลเคียงกับ ทะเล ซึ่ง อาจเกิดภัยภิบัติท าง
ธรรมชาติไดตลอดเวลา
1. โอกาสพัฒ นาของตัวโครงการ มีโ อกาสพัฒ นาเปนตลาด
อาหารทะเลชุม ชนประมงพื้น บา นขนาดกลาง ที่ส ามารถมี
ผูสนใจเขาใชงานไดเปนอยางมาก
2. เนื่ อ งด ว ยตั ว โครงการอยู ใ กล เ คี ย งกั บ บริ เ วณสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ จึงมีโอกาสพัฒนาใหตัวโครงการเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดไดในอนาคต
3. ถาโครงการสามารถพัฒนาเปนตลาดสดอาหารทะเลชุมชน
ประมงพื้นบานขนาดกลางได โครงการตลาดรักษอาวไทย อาจ
ขยายสาขาไปจั ด ตั้ง โครงการในจัง หวัดอื่ นๆ ที่มีพื้ นที่ชุม ชน
ประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลอาวไทย ตอไป
1. สถานที่ตั้งของตัวโครงการอยูไกลจากถนนหลัก (ถนน เพชร
เกษม)เสนทางลงสูภาคใต
2. การเขาถึงตัวโครงการไมมีรถประจําทางเขาถึงเลย

บทที่ 6
บทสรุปและผลงานการออกแบบ
จากขั้นตอนการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม องคความรู ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับซั้ง
หรือปะการังเทียมพื้นบาน ผูวิจัยไดมาถึงผลของการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ
เหลานั้นตามประเด็นและกระบวนการศึกษา สูการนําสาระสําคัญตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดพบ นําองคความรู
เหลานั้นมาพัฒนาสูกระบวนการออกแบบ โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยสรุป
ความสําคัญและแนวความคิดในการออกแบบ
1. แนวความคิดในการออกแบบ
จากการรวบรวมขอมูลที่ผานมาทั้งหมดในสวนของวิธีการศึกษาและดําเนินการวิจัยนั้น
ไดแนวความคิดหลักในการออกแบบตลาดรักษอาวไทย เกิดขึ้นมาจากการศึกษาและรวบรวมขอมูล
จากภูมิปญญาการจัดทําซั้งของชาวประมงพื้นบานและในสวนของการศึกษามาตรฐานการออกแบบ
ตลาดสด ซึ่งทั้งสองสวนถือวาเปนประเด็นหลักที่มีความสําคัญในการแปรรูปสูการออกแบบ ผูวิจัยได
วางแนวทางการออกแบบจากการศึกษาภูมิปญญาดังกลาวไวดัง Bubble Diagram ที่แสดงตอไปนี้

แผนภูมิที่ 17 Bubble Diagram การวางแนวทางการออกแบบโครงการ
1.1 คติ, ความเชื่อ
ชาวประมงพื้นบานใชภูมิปญญาการสรางซั้งขึ้นมาโดยมีความเชื่อที่วา เปนเครื่องมือ
ที่สามารถใชลอสัตวน้ําใหมาอยูรวมกัน โดยจริง ๆ แลวนั้นผูวิจัยพบวาการวางซั้งในทะเเปรียบเสมือน
กับการสรางบานใหประชากรสัตวน้ํา เมื่อประชากรสัตวน้ําเห็นการตั้งของซั้งก็จะเขาไปหลบ, อาศัย
และแพรพันธุทําใหทรัพยากรรรมชาติมีความสมบูรณ โดยการเขาใชอาศัยของประชากรสัตวน้ํานั้นได
แบง ออกเปน 3 ระดับดวยกัน แนวทางที่คนพบนี้ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนองคป ระกอบในการจัดวาง
Programming และ Zonning ของตัวโครงการ
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1.2 รูปทรง, วัสดุ, สีสัน
รูปทรงของซั้งนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบ แตจากการศึกษาจะเห็นไดวาโดยหลัก
แลวนั้นซั่ง จะถูก นําไปวางหรือ ทิ้ง ตัว ในแนวดิ่ง เปนสวนใหญ โดยโครงสรางจะออกไปในรูป ทรง
สามเหลี่ยม และองคประกอบในการจัดทําซั้งนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของวัสดุที่นํามาใช
ในการจัดทํา ซึ่งวัสดุเหลานั้นจะตองเปนสิ่งที่สามารถหาไดงายภายในทองถิ่นและพื้นที่ของชาวประมง
พื้นบานเอง ซึ่งสามารถพบเห็นไดตามทองถิ่นทั่วไป เปนวัสดุที่เรียบงายแตมีสีสันและเอกลักษณเฉพาะ
เปนของตัวเองอีกทั้งยังนิยมนํามาใชงาน องคความรูเหลานี้จึงนํามาใชในการ Design ตัวโครงการ
ในดานของการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบตัวตลาดสดนั้น ผูวิจัยไดศึกษา
แนวความคิดในการออกแบบตลาดสดในกระบวนการทบทวนวรรณกรรม และไดนําคําสําคัญ(Key
Word) และ Concept Design มาวิเคราะหหาแนวทางในการวางแผนการออกแบบใหกับตัวโครงการ
ดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 18 Bubble Diagram แนวทางการวางแผนออกแบบตัวโครงการ
และจากการศึกษาขอมูลในบทที่ 2 ในเรื่องของการออกแบบตลาดสด ไดกําหนด
แนวคิดตาง ๆ ทุกดานทั้งดานสถาปตยกรรม, ภูมิสถาปตย, และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไวและ
หยิบยกแนวคิดแตละดานมาปรับใชได แนวคิดเหลานี้จะประกอบดวย
1.3 แนวคิดของอาคารและองคประกอบยอยของอาคารเชน ทิศทางของอาคาร, รูปแบบ
อาคารรวมทั้งแนวคิดองคประกอบของอาคาร
1.4 แนวคิดของการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา ซึ่งจะมีผลตอการออกแบบพื้นที่
และการใชสอยทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร
1.5 แนวคิดดานระบบสาธารณูปโภค เชน พลังงาน ไฟฟาแสงสวาง การระบายอากาศ
ระบบน้ําประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
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รายละเอียดของแนวคิดตาง ๆ ผูวิจัยจะนํามาใชในการออกแบบ ทั้งองคประกอบและ
แบบแนวคิดการออกแบบ ตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
2. แบบแนวคิดการออกแบบองคประกอบตลาดสด
แบบแนวคิดองคประกอบตลาดสดถือวาเปนหัวใจสําคัญในการนําผลการศึกษาวิเคราะห
และความรูความเขาใจทั้งหมดมาแปลงเปนรูปแบบที่เหมาะสม และครบถวนสมบูรณตามหนาทีใ่ ชงาน
2.1 วิสัยทัศน ที่จะใหตลาดสดเทศบาล เปนตลาดสดที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน สามารถยืนหยัดและแขงขันกับตลาดสดของภาคเอกชนที่จะมีในอนาคตไดทั้ง
ดานอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหาร และราคาสินคา
2.2 ความตองการของเทศบาลตาง ๆ กําลังงบประมาณ และการบริหารจัดการ
2.3 ทําเลที่ตั้ง และรูปพื้นที่ที่เหมาะสม
2.4 รูปลักษณและเอกลักษณของอาคาร และเอกลักษณความเปนระเบียบเรียบรอย
2.5 การเชื่อมโยงหนาที่การใชงานของพื้นที่ตาง ๆ ในอาคาร และนอกอาคาร
2.6 ความถูกตองตามกฎระเบียบ, หลักวิชา และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด
2.7 ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง และความคลองตัวของการจราจรในบริเวณ
2.8 เหมาะสมกับประเภทสินคาทองถิ่น รวมถึงจํานวนแผงคา และขนาดแผงคาแตละ
ประเภท
2.9 มีตําแหนงการรับสงสินคา และการพักสินคาที่เพียงพอและเหมาะสม
2.10 มีสาธารณูปโภคที่พอเพียง สามารถใชงานไดตลอดและจัดวางอยางเหมาะสม
2.11 เลือกใชและจัดวางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลในตําแหนง ที่
เหมาะสม
2.12 มีการปองกันสัตว และพาหนะนําโรคตาง ๆ
2.13 มีสวนบริการ ประชาสัมพันธ ไวเพื่อชวยเหลือ บอกกลาว และแจงขาวตาง ๆ
2.14 มีแนวทางสําหรับการขยาย และการพัฒนาในโอกาสตอไป โดยเฉพาะจุดตอเชื่อม
สาธารณูปโภค1
3. การกําหนดองคประกอบของตัวโครงการ
จากขอมูลที่ไดทําการศึกษามานั้น ผูวิจัยเลือกพิจารณาถึงเกณฑการวางองคประกอบที่
เหมาะสมเพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานและแนวความคิดที่ไดทําการคนความา แบงออกเปนสัดสวนซึ่ง
แบงองคประกอบของตัวโครงการซึ่งประกอบดวย 4 สวนหลักที่สําคัญคือ สวนตลาด, สวนปรุงอาหาร
สวนพื้นที่บริการ, สวนพื้นที่จอดรถ

1

บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด, คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง
, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551).
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แผนภูมิที่ 19 แสดงการแบงสัดสวนและกําหนดองคประกอบตางๆ ภายในตัวโครงการ
3.1 สวนตลาด กําหนดเปนพื้นที่หลักของตัวโครงการ สําหรับแผงขายสินคาอาหารสด
ของชุมชนชาวประมงพื้นบานชนิดตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในลักษณะรูปแบบของสินคาแตละชนิด
ที่ผูคานํามาวางขายในตัวโครงการ วิธีก ารจัดจึง จัดแบง เปนกลุม และมีท างเดินที่ส ะดวกต อ ผูซื้อ
ลักษณะแผงจะเปนแผงที่ดูสะอาดมีการระบายน้ําที่ดีและมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการ
ซื้อขายสินคา
3.2 สวนปรุงอาหาร เปนพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร หรือFood Court กําหนดใหมีพื้นที่
นั่งรับประทานอาหารที่ผูซื้อไดนํามาจากการซื้อสินคาในสวนตลาดสดแลวนํามาใหรานที่ผูซื้อตองการ
ปรุงใหรับประทานได โดยทางรานอาหารไมตองเก็บสินคาสดไวเลย ผูซื้อจะซื้อในสวนตลาดมาเอง ถือ
เปนการเอื้อเฟอ, เกื้อกูล กันเองจากแนวความคิด (Concept Design) ตามแบบที่โครงการไดวางไว
3.3 สวนพื้นที่บริการ เปนสวนบริการผูเขามาใชงานตลาด มีหองน้ําซึ่งแบงใหเพียงพอตอ
ความตองการของผูซื้อและผูขาย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริเวณที่พักขยะและสวนสาธารณูปโภค เชน
น้ําใชและน้ําทิ้งหรือบอบําบัดน้ําเสีย และงานระบบของตัวโครงการ อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่เอนกประสงค
ใหแกผูเขาใชงานโครงการ ในชวงฤดูวางไขของสัตวน้ําทางโครงการอาจกิจกรรมเรียนรูใหแกผูเขาใช
งาน หรือ เปนพื้นที่ที่ทาง เทศบาล อบต. หรือหนวยงานราชการ สามารจัดการประชุม ใหกับกลุม
ชาวประมงพื้นบานซึ่งมีการจัดประชุมวางแผนแนวทางกันทุก ๆ เดือน
3.4 สวนพื้นที่จอดรถ พื้นที่จอดรถเปนสวนสําคัญของตัวโครงการตลาด แมตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารอาจตองการพื้นที่จอดรถเปนจํานวนไมมากนัก แตปจจุบันผูใชบริการมีพฤติกรรมการใช
รถมาจับ จายซื้อ สินคามากขึ้น อีก ทั้ง ตัวโครงการเองก็ถูก กําหนดใหกึ่ง เปนสถานที่ทอ งเที่ยว จึง
จําเปนตองมีที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตเพียงพอ รวมไปถึงพื้นที่ Load สินคาและจุดจอดรถ
รับ-สงสินคา รวมไปถึงรถเทศบาลที่เขามาเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฎิกูลภายในตัวโครงการ
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3.5 แนวทางการกําหนดรูปแบบงานระบบถายเทของเสียตางๆภายในตัวโครงการ การ
นํารูปแบบของการออกแบบงานระบบภายในตัวโครงการ ผูวิจัยไดทําการกําหนดแนวทางการวางงาน
ระบบใหตอบรับกับนัยยะสําคัญในการวางซั้ง ก็คือซั้งไมเปนมลพิษตอธรรมชาติ เพราะสามารถยอย
สลายไดเองเมื่อหมดอายุการใชงาน ประเด็นนี้มีความสําคัญซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรภายในชุมชน อีกทั้งการออกแบบตัวโครงการมีเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ, สงเสริม, เศรษฐกิจของชุมชนและภูมิปญญาชาวประมงพื้นบานทําใหผูวิจัยได
ทําการคิดหารูปแบบความสําคัญของภูมิปญญา เพื่อนํานัยยะความหมายที่แฝงอยูในภูมิปญญานี้มาทํา
การเชื่อมกับการออกแบบงานระบบของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย

ภาพที่ 76 แสดงแนวทางการวิเคราะหหานัยยะสําคัญ เพื่อวางแนวทางงานระบบ
จากการวิเคราะหวางแนวทางการออกแบบงานระบบของตัวโครงการนั้นผูวิจัยไดทําการ
คิดวางแนวทางการออกแบบใหมีความสมบูร ณและครบถวนในดานตางๆ ของตัวโครงการ จึง มี
แนวความคิ ด ที่ จ ะวางงานระบบของตั ว โครงการให ต อบรั บ กั บ กระบวนการนํ า กลั บ มาใช ใ หม
(Recycle) การนํา พลั ง งานต า งๆกลับ มาแปรรูป แล ว นํ ากลั บ มาใชใ หม ยั ง ถือ เป น การ เป น การ
ปรับเปลี่ยนตัวเองแลวนํากลับมาใชใหม รูปแบบงานระบบจึงไดแนวคิดนี้มาจากซั้ง ซึ่งปรับเปลี่ยน
ตนเองใหเกิดประโยชนตามชวงเวลา

ภาพที่ 77 แสดงแนวความคิดการวางงานระบบภายในตัวโครงการ

100
หลักการทําใหงานระบบตาง ๆ ภายในตัวโครงการมีการ “หมุนเวียน” หรือเปนการ
รีไซเคิล (นํากลับมาใชใหม) ในงานระบบตาง ๆ จะทําใหตัวโครงการเองเปนโครงการที่ชวยประหยัด
พลังงานและรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติไดเปนอยางดี แนวทางการวางแผนงานระบบตางๆของตัว
โครงการนี้ จะชวยพัฒนาตัวโครงการใหตอบรับกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางสมบูรณ ซึง่
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหโครงการตลาดรักษอาวไทย มีมาตรฐานถูกตองตามหลักสาธารณสุข รวมไป
จนถึงการวางแผนพัฒ นาในอนาคต อีกทั้ง แนวทางอนุรักษนี้จะชวยใหวิถีชีวิตความเปนอยูภายใน
ชุมชนชาวประมงมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

ภาพที่ 78 แสดงแนวความคิดการวางงานระบบภายในตัวโครงการ
3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียของตัวโครงการ
ในกรณีที่พื้นที่ตั้งโครงการไมมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ดังนั้นทางโครงการ
จําเปนตองกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นมาเอง ซึ่งการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแตละแหงจะมี
ความแตกตางกันไปตามระบบที่จะเลือกไว ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตางๆ ซึ่งนิยมใชกันอยูในปจจุบัน
และคาดวาจะมีความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาไดแก ระบบบอผึ่งหรือบอปรับเสถียร (Oxidation or
Stabilization Pond)2
ระบบบอผึ่ง เปนระบบที่อาศัยการอยูรวมกันระหวางสาหรายและแบคทีเรียชนิดใช
ออกซิเจนในสภาพอิสระ ลักษณะจะเปนบอดินลึก 1.0-1.5 เมตร มีพื้นที่ผิวน้ํามากแสงแดดจะสองลง
ไปใตผิวน้ําไดไมเกิน 0.5-0.6 เมตร ในชวงที่แสงแดดสองถึงนี้สาหรายจะเกิดและเจริญเติบโตอยางมาก
น้ําจะเปนสีเขียว สาหรายจะสังเคราะหแสงผลิตออกซิเจนขึ้นมาขณะเดียวกันแบคทีเรียใชออกซิเจนใน
2

วีระ ชานวิทิตกุล , ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),
เขาถึงเมื่อ17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen
.php?article_id=34&hit=1
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สภาพอิส ระ (Aerobic Bacteria) จะใชออกซิเ จนเหลานี้ในการยอ ยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย
ปฏิกิริยาการยอยสลายจะเกิดคารบอนไดออกไซด (ซึ่งสาหรายตองการใชในการสังเคราะหแสง) น้ํา
พลังงาน และ End Products อื่นๆ ที่อยูตัว
สําหรับบริเวณกนบอ ที่แสงแดดสองไมถึง จะไมมีออกซิเ จนอยู แบคทีเรียชนิดไมใช
ออกซิเจนก็จะยอยสลายสารอินทรียหรือเกิดการเนากนบอ แตแกสหรือผลผลิตจากการเนาตาง ๆ จะ
ถูกปรับสภาพเมื่อผานชั้นน้ําดานบนที่มีออกซิเจน ระบบนี้จึงไมมีกลิ่นเหม็น Inert Materials ที่เหลือ
จากการเนาหรือเซลแบคทีเรียและเซลสาหรายจะตกตะกอนทับถมอยูกนบอ เมื่อใชงานไปนาน ๆ
10-20 ป ก็ตองขุดลอกกากตะกอนเหลานี้ออกทิ้งระบบบอผึ่งนี้จะใชพื้นที่คอนขางมาก แตควบคุมการ
ทํางานงายจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีที่ดินราคาถูก
ระบบบอผึ่งนี้จะมุงในการบําบัดสารอินทรีย ขณะเดียวกันกลุมเชื้อโรคที่แพรทางน้ํา
ตาง ๆ อาทิ โรคทองรวง อหิวาตกโรค บิด ไขไทฟอยด เปนตน ที่อาจมีปะปนอยูในน้ําเสียก็จะตายไป
ดวย แตไมสมบูรณ จะตองมีบอตอทายอีกกลุมหนึ่ง เรียก บอฆาเชื้อ (Maturation Pond) เปนบอลึก
1.0-1.5เมตร น้ําเสียที่เขามาจะมีสารอินทรียอยูนอย สภาพในบอหมักจะมีออกซิเจนทั่วทั้งบอ เวลา
เก็บกักที่นานมากขึ้นและปฏิกิริยาจากแสงแดดจะฆาเชื้อโรคจนอยูในระดับที่ระบายน้ําทิ้งไปไดโดยไม
เกิดปญหาโรคระบาดอีก
สรุปแลวผูวิจัยเลือกระบบนี้เนื่องจากในกรณีที่มีที่ดินราคาถูกหรือมีที่สาธารณะอยูมาก
การพิจารณาการใชระบบบอผึ่ง (Facultative Pond) จะเหมาะสมที่สุด เพราะควบคุมการทํางานงาย
และมีคาใชจายในการเดินระบบต่ํา

ภาพที่ 79 กลไกในการทางานของบอปรับเสถียร
ที่มา: วีระ ชานวิทิตกุล, ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond), เขาถึงเมื่อ
17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen
.php?article_id=34&hit=1
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ภาพที่ 80 องคประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง
ที่มา: วีระ ชานวิทิตกุล, ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond), เขาถึงเมื่อ
17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen
.php?article_id=34&hit=1
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งนี้ หลังจากที่ไดบําบัดเรียบรอยแลวน้ําเสียที่บําบัดไดจะ
กลายเปนน้ําทิ้งตามมาตรฐานของสาธารณะ แตทางโครงการตองการนําน้ําทิ้งเหลานี้กลับมาใชใหม
ภายในโครงการในสวนของการใชทําความสะอาดพื้นโครงการ หรือลางสิ่งปฎิกูลภายในโครงการที่ไม
เกี่ยวของกับน้ําที่ใชเ พื่อการบริโภค ผูวิจัยจึงวางระบบบําบัดน้ําอีกหนึ่งระบบ เพื่อใหน้ําทิ้ง เหลานี้
สามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางปลอดภัยและถูกตองตามมารตฐาน ไดแก
3.7 ถังบําบัดน้ําเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank)3
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ มีโครงสรางที่แข็งแรงคงทน ผลิตจากโพลิ
เอทธีลีนลวน โดยออกแบบใหมีความหนาเปนพิเศษ ฝาปดทําดวยเอบีเอส (ABS COVER) ล็อกได
ปลอดภัย หรือเหล็กหลอ (CAST IRON) ใหเลือก จึงมีอายุการ ใชงานยาวนาน วัสดุและโครงสรางถัง
รุน SAT และ AT ตัวถังทําดวยพลาสติกชนิดพิเศษ LLDPE มอก.816 - 2538 ฝาปดตัวถังทําดวย
เหล็กหลอ (CAST IRON) หรือ ABS เครื่องเติมอากาศ: SAN-AIR BOLWER
เปนถังบําบัดน้ําเสียแบบรวมขั้นตอนการเกรอะ (Septic) และเติมอากาศ
(Aeration) บําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและไรกลิ่นเหม็นรบกวน

3

แซน โพรดัก ส, ถังบําบัดน้ําเสีย SAN-PAC แบบเติม อากาศ (Aeration Tank),
เขาถึงเมื่อ 17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจากhttp://www.sanproducts.co.th/ viewdetail.
php?products=4
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ภาพที่ 81 ถังบําบัดน้ําเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank)
ที่มา: แซน โพรดักส, ถังบําบัดน้ําเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank), เขาถึงเมือ่ 17
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.sanproducts.co.th/viewdetail.php?products=4
4. รูปแบบการวางผังโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โดยปกติแลว อาคารรูปทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะประหยัดเนื้อที่ผนังกวาอาคาร
รูปทรงอื่น ๆ ทําใหประหยัดวัสดุกอสรางและทําใหมีเนื้อที่ของผนังและหนาตางที่รับแดดนอย แต
เนื่องจากมีปจจัยอื่นมาเกี่ยวของ เชน ทางโคจรของดวงอาทิตยและทิศทางลมประจําทองถิ่น แตจาก
การที่ผูวิจัยไดทําการศึกษานั้นตัวโครงการตลาดสดสวนใหญจะจัดวางรูปแบบอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
จะทําใหโครงการประหยัดพลังงานมากกวา และบวกกับการออกแบบใหโครงการมีหลังคาทรงสูง ชวย
ในการระบายอากาศไดดี รวมถึงการมีชายคายาวรอบอาคารชวยในการกรองความรอนกอนเขาอาคาร
ทางผูวิจัยจึงออกแบบใหตัวอาคารของโครงการตลาดรักษอาวไทย เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ใหตอบรับกับแนวความคิด องคความรูและกระบวนการที่ไดทําการศึกษามา

ภาพที่ 82 แนวทางการระบายอากาศของโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
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4.1 ทิศทางของอาคาร (Orientation)
การวางอาคารใหถูกทิศทาง มีความสําคัญ กับ การเพิ่มหรือ ลดความรอ นภายใน
อาคาร โดยทั่วไปในประเทศไทย แบบอาคารที่เหมาะสมคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผูวิจัยกําหนดการวางตัว
อาคารโดยหันดานยาวของอาคารไปทางตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อรับแสงธรรมชาติไดอยาง
เต็มที่และสามารถทําใหตัวโครงการปราศจากสิ่งสกปรกสะสม ปราศจากกลิ่นอับ และหันดานแคบไป
ทางทิศเหนือและทิศใต เพื่อลมประจําฤดูและมีความสวางตลอดวัน มีแนวทางการวางตัวอาคารดังนี้

ภาพที่ 83 แนวการวางตัวอาคารของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4.2 Zoning การวาง Zoning ภายในตัวโครงการนั้นไดแบงออกเปน 4 สวนหลัก แบง
พื้นที่เปนสัดสวนตางๆ ดังตอไปนี้
4.2.1 สวนบริเวณพื้นที่ตลาดสด พื้นที่ประมาณ 1,832 ตร.ม. เทากับ 38%
4.2.2 สวนรานอาหาร พื้นที่ประมาณ
803 ตร.ม. เทากับ 16%
4.2.3 สวนบริกา รพื้นที่ประมาณ 640 ตร.ม. เทากับ 13%
4.2.4 สวนจอดรถของตัวโครงการ พื้นที่ประมาณ 1,624 ตร.ม. เทากับ 33%
รวมพื้นที่ 3 สวนหลัก ภายในตัวโครงการประมาณ 4,899 ตร.ม.
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ภาพที่ 84 แนวการวาง Zoning ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
สวนจอดรถ: จัดใหพื้นที่เพียงพอตอความตองการของผูเขามาใชงานโครงการตาม
เกณฑตลาดสดมาตรฐาน
สวนตลาดสด: สวนนี้ถือเปนจุดหลักของตัวโครงการเพราะมีการใชงานมากที่สุดใน
โครงการ เปนการนําสินคาของชาวประมงพื้นบานที่จับไดมาขายในสวนนี้
สวนรานอาหาร: ในสวนนี้เปนสวนที่นักทองเที่ยวสามารถนั่งรับประทานอาหารได
โดยทางโครงการจะจัดใหมีรานคาหรือรานอาหารเปนสัดสวน รานคาเหลานี้จัดสําหรับกลุมแมบาน
ชาวประมงพื้นบานที่มีความตองการจะเปดเปนรานอาหารถาวร
สวนบริการ: เปนสวนของงานระบบตาง ๆ ภายในตัวโครงการ รวมไปถึงพื้นที่จัด
กิจกรรมของโครงการ
4.3 Planning
การออกแบบ Planning ของตัวโครงการนั้น ผูวิจัยนําองคความรูจากการศึกษาซั้ง
และศึกษาเรื่องการออกแบบตลาดสดมาใชในการออแบบ Planing ของตัวโครงการ โดยตองการใหมี
พื้นที่เชื่อมตอของจุดสําคัญตางๆของโครงการอยางเปนระเบียบตามกระบวนการและองคความรูที่ได
ทําการศึกษา มี Bubble Diagram แสดงการเชื่อมตอของพื้นที่ดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 20 Bubble Diagram แสดงการเชื่อมตอของพื้นที่ภายในตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย
การเชื่อมตอของพื้นที่ภายในตัวโครงการตามตารางที่ 6.4 นั้นแสดงใหเห็นถึงการ
เชื่อมตอของพื้นที่ตัวโครงการแตละพื้นที่ โดยแบงเปนพื้นที่ Public Area, Semi-Public Area และ
Private Area ของแตละพื้นที่ในตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
5. แบบ Planning ตัวโครงการ
หลักการออกแบบ Planing ของตัวโครงการนั้นผูวิจัยไดกระบวนการนําองคความรูที่ได
ทําการศึกษาวิจัยมาใชในการออกแบบตัวโครงการ โดยยึดแนวทางหลักการศึกษาการออกแบบตลาด
สดมาใชในการออกแบบ บวกกับ นําองคความรูจ ากการศึก ษาเรื่อ งซั้ง มาใชในการ Design และ
Decoration ตัวโครงการ
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ภาพที่ 85 Master Plan ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จากรูปภาพที่ 85 ตัวอาคารของโครงการตลาดรักษอาวไทยนั้น จะแบงออกเปน 3 สวน
หลักดังตอไปนี้
5.1 อาคาร Building1 (B1)
อาคารหลักของโครงการในสวนตลาดสด เปนจุดขายสินคาอาหารทะเลของกลุม
ชาวประมงพื้นบาน ตัวอาคารนี้จ ะเปนอาคารที่ขายของสดชนิดตาง ๆ ดานหนาทางเขาจะมีจุด
ประชาสัมพันธอีกทั้งยังเปนสวน พื้นที่ของเจาหนาที่ผูควบคุมโครงการ
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ภาพที่ 86 Planing B1 ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ภายในอาคาร B1 นี้จะแบงออกเปน 4 สวน สําหรับขายสินคาหลัก ซึ่งกําหนดแบง
ออกเปนหมวดหมูใหผูเขาใชงานโครงการสามารถเลือ กจับ จายสินคาไดส ะดวกมากขึ้น มี Office
สํานักงานและประชาสัมพันธอยูในสวนดานหนาสําหรับใหบริการผูเขาใชงาน ดานขางเปนทางเชื่อม
สําหรับเดินไปในสวนตัวอาคาร B2
ภายในอาคาร B1 แบงสัดสวนการวางสินคาดังนี้
5.1.1 บริเวณขายอาหาร ประเภทปลาชนิดตางๆ
5.1.2 จุดตาชั่งกลางของตัวตลาด และวางขายผลไมพื้นบาน
5.1.3 บริเวณขายอาหาร ประเภทกุง ปู และหอย
5.1.4 บริเวณขายอาหารทะเลแปรรูป
5.2 อาคาร Building2 (B2)
อาคารสําหรับนั่งรับประทานอาหาร อาคารนี้จะเปนอาคารตอเนื่องจากอาคาร B1
เมื่อผูเขาใชงานโครงการซื้อสินคาเสร็จแลว นําสินคามาในสวนของอาคารนี้จะมีรานคาคอยใหบริการ
ปรุงอาหารที่ซื้อมาแบบสด ๆ ตัวอาคารจัดพื้นที่ใหผูเขาใชงานสามารถนั่งรอปรุงสินคาและรัปประทาน
ไดทันที เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาใชงานโครงการ ตลาดรักษอาวไทย
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ภาพที่ 87 Planing B2 ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ภายในอาคาร B2 นี้จะแบงสวนหลักออกเปน 2 สวน ดานนอกของตัวอาคารจะติด
กับหองน้ําของโครงการ ซึ่งตัวอาคาร B2 นี้สามารถเดินเชื่อมไปถึงสวนของศาลาเอนกประสงคที่เปน
สวนจัดกิจกรรมตางๆของตัวโครงการ ดานนอกของตัวอาคาร B2 จัดเปน Open Space สําหรับเปน
พักผอนและถายรูปใหแกผูเขาใชงานโครงการ ภายในอาคาร B2 แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
5.2.1 สวนบริเวณรับประทานอาหาร
5.2.2 สวนครัวปรุงอาหาร
ดานขางของตัวอาคาร B2 เปนสวนของหองน้ําตัวโครงการ ซึ่งในดานหลังของจุดนี้
จะเปนงานระบบตางๆและจุดเก็บขยะสิ่งปฎิกูลของตัวโครงการ มีรายการดังตอไปนี้
5.3 สวนงานระบบของตัวโครงการ
จากที่ ผู วิ จั ย ได ก ล า วไว ใ นเรื่ อ งของงานระบบต า งๆของตั ว โครงการ และได
ทําการศึก ษากระบวนการตางๆ ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการวางงานระบบของตัวโครงการที่
สอดคลองกับกระบวนการที่ไดทําการศึกษามามีดังตอไปนี้
5.3.1 หอง Main Electric Room สําหรับควบคุมไฟฟาของตัวโครงการ
5.3.2 บริเวณบําบัดน้ําเสียของตัวโครงการ ประกอบดวย ถังบําบัดน้ําเสีย 2 ถัง
5.3.3 บริเวณแนวบอบําบัดน้ําเสียของตัวโครงการ
5.3.4 บริเวณรองรับขยะสิง่ ปฎิกลู และบริเวณที่จอดรถเก็บขยะ
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5.3.5 หองเครื่องสูบน้ํา 1 และ 2 ของตัวโครงการ
5.3.6 บริเวณถังเก็บน้ํา จายน้ํา สําหรับใชในโครงการ

ภาพที่ 88 พื้นที่งานระบบของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
6. แนวทางการกําหนดรูปลักษณ ของโครงการ (Sketch Design)
หลังจากไดทําการออกแบบ Planing ของตัวโครงการแลวนั้น ผูวิจัยจึงทําการกําหนด
รูปลักษณของตัวโครงการใหตอบรับกับของมูลตางๆที่ไดทําการคนควาศึกษา การออกแบบผูวิจัยได
คํานึงถึงแนวทางการทําซั้งของชาวประมงพื้นบานที่มีแนวทางการเลือกใชวัสดุที่หางายภายในทองถิ่น
การกําหนดรูปลัก ษณ (Sketch Design) ของตัวโครงการจึงได กําหนดแนวทางการออกแบบจาก
ภายนอกสูภายในตัวโครงการ เลือกนํารูปแบบอัตลักษณและขอคนพบของซั้งมาใชและเลือกวัสดุที่หา
งายและคงทนนํามาเปนสวนในการ Design ใหกับตัวโครงการ มีแนวทางดังรูปภาพที่ 89 และ 90
6.1 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2)
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ภาพที่ 89 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2)

ภาพที่ 90 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2)
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6.2 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค)

ภาพที่ 91 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค)

ภาพที่ 92 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค)
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ภาพที่ 93 Isometric การเชื่อมโยงสวนตางๆของตัวโครงการ

6.3 Isometric การเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของตัวโครงการ จากการที่ไดทําการ Sketch
Design รูปแบบอาคารในสวนตาง ๆ ของตัวโครงการแลวนั้น ผูวิจัยจึง ไดทําการกําหนดรูป แบบ
Isometric แสดงสวนตาง ๆ ของตัวโครงการใหชัดเจนยิ่งขึ้นมีรูปแบบดังตอไปนี้
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7. รูปดานของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย (Elevation)
การกําหนดรูปแบบการออกแบบรูปดานของตัวโครงการนั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการ
ใชวัสดุที่คลายคลึงกับรูปแบบวัสดุของชาวประมงพื้นบานที่ไดมาจากการทําซั้ง รูปแบบที่จะนํามาใช
ตองตอ งคํานึง ถึง ความสอดคลองกับ กระบวนการแนวความคิดที่ไดวางไวในขางตน โดยไดทําการ
ออกแบบจากรูปทรงแนวตั้งซึ่งเปนรูปทรงที่คลายคลึงกับซั้งซึ่งมีรูปทรงในลักษณะนี้ รวมไปถึงการใช
วัสดุและสีสันที่สื่อถึงรูปแบบของซั้งไดชัดเจน
การออกแบบมองจากรูปดานของตัวโครงการ จะคํานึงถึงการระบายอากาศและการรับ
แสงธรรมชาติภายในโครงการเปนหลักสําคัญ ความชัดเจนในการเลือกใชโทนสีและวัสดุที่แสดงถึง
รูปแบบของซั้งจะเห็นวาผูวิจัยตองการสื่อถึงเสนสาย รูปทรง สีสัน และวัสดุ สามารถมองจากรูปดาน
ของตัวโครงการ

ภาพที่ 94 Elevation อาคาร B1
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ภาพที่ 95 Elevation อาคาร B1
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ภาพที่ 96 Elevation อาคาร B1
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ภาพที่ 97 Elevation อาคาร B1
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ภาพที่ 98 Elevation ศาลาเอนกประสงค
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ภาพที่ 99 Section ของตัวอาคาร B1 และ B2
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8. แบบ Furniture Detail
จากการศึกษาคนควาขอมูล การออกแบบแผงสินคาไปถึงแนวความคิดลักษณะ, วัสดุที่ใช
ในการทําแผงสินคาภายในโครงการสามารถสรุปแนวทางการออกแบบ รวมทั้งวัสดุที่ใชและอุปกรณที่
เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 14 แสดงลักษณะ, วัสดุและรูปแบบแผงสินคาภายในโครงการ
ลักษณะแผง
วัสดุที่ใช
1. มีผูนั่งขายดานบน
ปูนเปลือย และอลูมิเนียม
2. มีพื้นที่สําหรับเก็บของดานลาง และ เนื่องจากสามารถทําความ
ดานขาง
สะอาดไดงายและคงทน
3. เปนพื้นที่คอนขางที่จะเปยกอยูตลอด
จึงเลือกใชวัสดุที่ ทนน้ําและทนสนิม

อุปกรณที่เกี่ยวของ
1. ถังน้ํา
2. เบาะรองนั่ง
3. เขียง, มีด
4. ถังแชสินคา
5. อื่นๆ

ตัวแผงขายสินคานั้น มีโ ครงสรางดานบนสําหรับ ติดปายชื่อของรานคาแตล ะราน ซึ่ง
กําหนดใหมีแนวทางที่เหมือนกันคือ ใช LED Light Box ดานในของกลองดานบนนอกจากจะเปน
พื้นที่ติดปายรานคาแลว ยังเปนที่ซอนของงานระบบไฟของแตละแผงไปในตัว
โครงสรางดานบนเชื่อมติดกับโครงหลังคาของตัวโครงการ ลักษณะการวางแผงแบงเปน
ชุดตามแบบแปลนของตัวโครงการ มีทั้งหมด 3 แบบ คือ set 10 แผง, set 6 แผง และ set 5 แผง

ภาพที่ 100 ลักษณะการวางแผงสินคาภายในตัวโครงการ set 10 แผง
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ภาพที่ 101 ลักษณะแผงสินคาและรูปตัดของแผงสินคาภายในตัวโครงการ
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ภาพที่ 102 ลักษณะแบบ furniture ที่ใชในสวนรับประทานอาหารของตัวโครงการ
9. ภาพทัศนียภาพของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ภาพที
ภาพที
่ 103่ 99
Perspective
Section ของตั
ภายนอกของตั
วอาคาร B1วโครงการ
และ B2
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ภาพที่ 104 Perspective ภายนอกของตัวโครงการ
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ภาพที่ 105 Perspective ศาลาเอนกประสงค
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ภาพที่ 106 Perspective สวนทางเขาดานหนาภายในโครงการ ในสวนตลาดสด

ภาพที่ 107 Perspective สวนทางเขาดานขางภายในโครงการ ในสวนตลาดสด
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ภาพที่ 108 Perspective สวนทางเชื่อมของตัวโครงการ

ภาพที่ 109 Perspective สวนทางเชื่อมของตัวโครงการ
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ภาพที่ 110 Perspective อาคาร B2 สวนรับประทานอาหาร

ภาพที่ 111 Perspective อาคาร B2 สวนรับประทานอาหาร
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ภาพที่ 112 Perspective อาคารศาลาเอนกประสงค
จากภาพ Perspective ของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร นั้น การ
ออกแบบไดคํานึงถึงกระบวนการการศึกษาที่ไดคนควาวิจัย ทําใหการออกแบบตัวโครงการมีความ
กลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ตั้งของตัวโครงการและสื่อถึงภูมิปญญาประมงพื้นบาน อีกทั้งยังคํานึงถึง
การเขาของแสงและลมจากธรรมชาติ ควบคูไปกับงานระบบประหยัดพลังงานซึ่งสามารถทําใหตัว
โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร เปนโครงการที่ประหยัดพลังงานตอบรับกับการอนุรักษ
โลกของเราในทุกวันนี้อีกดวย

บทที่ 7
สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลของการศึกษา
ในการดํารงชีวิตของประชาชนภายในชุมชนตางๆ นั้น ขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญอยางหนึ่งซึ่งถือ
เปนปจจัยและตัวแปรที่สงผลตอความเปนอยูภายในชุมชนนั่นก็คือ เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ถือเปนกระบวนการที่มีผลเปนอยางมากในการประกอบอาชีพ การใชชีวิตของ
ประชากรภายในชุมชน ชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีก็จะเปนชุมชนที่มีประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเชนกัน
ทางภาคใตของประเทศไทยนั้นนอกจากอาชีพเกษตรกรรมแลว ประชากรในถอ งถิ่น
ตางๆ ยังนิยมที่จะประกอบอาชีพประมง เนื่องจากภาคใตเปนภาคที่มีแนวอาณาเขตติดกับทะเลเปน
สวนใหญ หมูบานที่ตั้งอยูตามแนวริมชายฝงจึงเปนหมูบานที่มีการทําการประมงพื้นบานเปนอาชีพ
หลัก แตทรัพยากรในทุกวันนี้ทําใหอาชีพประมงพื้นบานมีรายไดที่ต่ํา สืบเนื่องจากพืชพันธุสัตวน้ําที่
เปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพประมงไดลดจํานวนลงไปเปนอยางมาก จนบางชนิดถึงกับเกือบ
สูญพันธุเพราะฝมือการทําลายของมนุษย จึงทําใหผูประกอบอาชีพประมงพื้นบานไมมีอาชีพที่จะทํา
กิน สงผลไปถึงการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภายในชุม ชนทําใหห ยุดชะงัก และชะลอการเติบ โตไม
สามารถพัฒนาตอไปในอนาคต
ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน ถือเปนภูมิปญญาที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อจะอนุรักษ
พันธุสัตวน้ําในฤดูวางไขใหโอกาสไดเจริญเติบโตตอไปในอนาคต ซึ่งภูมิปญญานี้ถือเปนสวนสําคัญใน
การประกอบอาชีพประมงมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานทําใหชาวประมงพื้นบานประกอบอาชีพการทํา
ประมงไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังแฝงไวดวยการแสดงออกถึงความรวมมือ และความสามัคคีในหมูชุมชน
ขณะที่รวมกันสรางซั้งขึ้นมาอีกดวย
แหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชนแตละชุมชนนั่นก็คือ ตลาด เพราะเปนแหลงรวมผูคน
ทุกเพศทุกวัย ทําใหผูคนภายในชุมชนออกมาจับจายซื้อของเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของชุมชนแต
ละชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนจะสามารถพัฒนาไดดีจําเปนตองมีแหลงเศรษฐกิจที่ดีเปนจุดศูนยกลาง
ในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมตางๆ ของประชากรภายในชุมชน
การออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย โดยใชภูมิปญญาประมงพื้นบานสมัยโบราณ
จึงเปนโครงการที่เสนอแนวทางการสงเสริมการและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนประมง
พื้น บา น โดยใช ภูมิ ป ญ ญาการสรา งซั้ ง มาเป นสื่ อ ถึง การแสดงความร วมมือ ชว ยเหลื อ อนุรั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งตางๆเหลานี้จะสงผลไปถึงการประกอบอาชีพ เมื่อชุมชนมีการประกอบอาชีพที่
มั่นคงอยางยั่งยืนแลว เศรษฐกิจของชุมชนก็จะสามารถเจริญเติบโตและกาวหนาตอไปในทางที่ดีใน
อนาคตตอไป
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ภาพที่ 113 ตลาดแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
2. ขอคนพบ
2.1 ในการศึกษาภูมิปญญาและแนวความคิดในการทําซั้งนั้น ในปจจุบันการใชภูมิปญญา
พื้นบานในการจัดทําไดมีชาวประมงพื้นบานใชภูมิปญ ญานี้นอ ยมาก เหลือแคเ ฉพาะกลุมเทานั้น
เนื่องจากมีกระบวนการที่วุนวายและวิธีการหลายขั้นตอน ทุกวันนี้จึงมีการทําประการังเทียมจากวัสดุ
อื่นๆ แลวนําไปวางทิ้งในทะเลเปนจํานวนมาก เมื่อเวลาลวงเลยไปวัสดุเหลานั้นก็จะกลายไปเปนขยะ
ทะเลอูในทะเลยายนานไปเปนสิบป การกระทําเชนนี้ในความเชื่อของชาวประมงบางกลุม ถือเปนการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางออม แตกตางจากภูมิปญญาประมงพื้นบานที่มีมาแตโบราณ ซั้งนั้นทํา
ขึ้นมาจากวัสดุในธรรมชาติ สามารถยอยสลายไดไปตามอายุการใชงาน เมื่อหมดอายุแลวก็จะยอ ย
สลายไปไดเองตามวิถีธรรมชาติ ไมเปนมลพิษและมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ตอบรับกับนโยบายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
2.2 ซั้ง นอกจากจะเปนเครื่องมือดึงดูดสัตวน้ําแลว ผูวิจัยไดคนพบวายังเปนอุป กรณ
ดึงดูดมนุษย ซั้งยังสามารถทําใหชาวประมงพื้นบานหรือผูที่สนใจศึกษาเรียนรูวิธีการใหมารวมกัน รวม
แรงรวมใจ สมานสามัคคี ชวยกันจัดสรางขึ้นมาตั้ง แตเ ริ่ม จนจบ กลาวไดวา ซั้ง นอกจากจะเป น
เครื่องมือดึงดูดสัตวน้ําแลวยังเปนเครื่องมือดึงดูดคนอีกดวย
2.3 จากการศึ ก ษางานออกแบบตลาดสด ผูวิ จัย ได นํา ประเด็น หัว ขอ สํา คัญ ในการ
ออกแบบตลาดสดบวกกับ ซั้งภูมิปญญาประมงพื้นบาน มาออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย
สามารถทําใหพื้นที่ตางๆ เชื่อมโยงถึงกันไดและทําใหออกแบบไดตรงกับ Concept Design โซนแตละ
โซนมีความเชื่อ มโยงถึง กันอยางตอ เนื่อ งในแตล ะพื้นที่ อีก ทั้ง ยัง สามารถนําแนวทางการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติเขามาชวยในตัวโครงการดวยแลว ทําใหตัวโครงการตลาดรักษอาวไทยสมบูรณ
ตรงกับมาตรฐานของตลาดสดที่ไดกําหนดไวเปนอยางดี
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3. ขอเสนอแนะ
3.1 จากการสัม ภาษณในกลุม องคกรณบริห ารสวนตําบล ถึง เรื่อ งแนวทางการจัดตั้ง
โครงการ เนื่องดวยตัวโครงการเปนตลาดสดเกี่ยวกับอาหารทะเลเพียงอยางเดียว สินคาอาหารบริโภค
ประเภทอื่นจึงไมมีพื้นที่แผงสินคาภายในตลาด เนื่องจากจํานวนแผงที่ตัวโครงการจัดขึ้นมานั้น อางอิง
จากจํานวนกลุมประมงพื้นบานในพื้นที่ที่ไดทําการสํารวจ กลุมองคการบริหารสวนตําบลจึงเสนอพื้นที่
บริเวณโครงการใหมีพื้นที่เปนตลาดสดครบวงจรณในอนาคต หากมีความตองการแผงสินคาของกลุม
ผูคามากเพียงพอ
3.2 พื้นที่ตลาดเกาซึ่ง อยูใกลเคียงกันควรที่จะทําการ Renovation ใหกลับมามีความ
คลายคลึงกับตัวโครงการ หากสามารถทําไดจะเปนแนวทางที่ดีมากเนื่องจากจะทําใหตัวโครงการแบง
หมวดหมูสินคาไดอยางชัดเจนของแตละโครงการ
3.3 กลุมชาวประมงพื้นบานเสนอแนวความตองการพื้นที่แนวชายฝงทะเลเพื่อการวางซั้ง
เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากบริเ วณซั้ ง นั้ นจะมีป ระชากรสั ตว น้ําเขา มาอาศั ยอยูเ ปนจํ านวนมาก ซั้ ง ทํ าให
ทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มขึ้นไดอยางชัดเจนในระบะเวลาอันสั้น จึงอยากเสนอแนวทางเพิ่มพื้นที่การวางซัง้
ริมชายฝงทะเล

ภาพที่ 114 การจัดวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน
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กฎระเบียบ หลักเกณฑและมาตรฐานที่ใชในการออกแบบตลาดสด1
1. กฎระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ
ในการศึกษา ออกแบบและจัดทําคูมือการออกแบบตลาดสด ที่ปรึกษาจะไดพิจารณา
ความตองการตาง ๆ ตามเกณฑที่แนะนําตามสัญญาอยางครบถวน และศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐาน ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวคิดตลาดสดนาซื้อ และปอาหารปลอดภัย เปนหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของและหลักเกณฑตามประกาศของหนวยงานที่ใหแนวทาง และแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับตลาดสด มีดังตอไปนี้
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (ดูมาตรา 8(11))
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับ น้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสรางดัดแปลง หรือ ซอ มแซมอาคาร และการรับน้ําหนัก ความ
ตานทาน และความคงทนของอาคาร หรือ พื้นดินที่รองรับอาคาร (ดูมาตรา 8(2) และ (3)) (มีการ
แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540))
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ และประเภทของอาคารที่ตองมี
ที่จอดรถ (ดูมาตรา 79) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479)
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต
การตอใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง และการออก
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (ดูมาตรา 8(12) และมาตรา 39 วรรค 2) (มีการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 29(พ.ศ.2538) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2538))
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดโครงสราง และอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารสูง และ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (ดูมาตรา 8(1) (4) (6) (7) และ (8)) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540))
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
1

บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด. คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551.
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แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบจาย
พลังงานไฟฟาสํารอง สําหรับกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 8(4) (5) และ(6))
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะ และขนาดของที่จอดรถ รวมทั้งการกําหนดลักษณะ
ของอาคารจอดรถ รวมทั้งการกําหนดลักษณะของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวาง
ชั้นของอาคารดวยลิฟตหรือระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล (ดูมาตรา 8(1) และ (9))
(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดู
มาตรา 8(6)) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51(พ.ศ. 2541))
(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2528) (ดูมาตรา 8(12))
(10) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ อัคคีภยั
ของอาคาร (ดูมาตรา 46 วรรคหนึ่ง)
(11) กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางของอาคารและกระจกที่ใชในการกอสราง (ดูมาตรา 8(2) และ
(3))
(12) กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนักความตานทาน และความคงทนของอาคารหรือ
พื้นดินที่รองรับอาคารสําหรับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (ดู
มาตรา 8(3))
(13) กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) กําหนดประเภทและ
ลักษณะอาคารที่ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้ง (ดูมาตรา 8(6))
(14) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับเนื้อ
ที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขต
ที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนน ทางเทา หรือที่สาธารณะ
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง สุขลักษณะตลาด
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3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535
4) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
5) พระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
6) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
7) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
ประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแ หลงน้าํ สาธารณะ
หรือออกสูสิ่งแวดลอม
8) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
(1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวน อาคาร
และจํานวนหองของอาคารหรือกลุมอาคาร วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ความถี่และระยะเวลาในการเก็บ
ตัวอยางน้ํา
9) เกณฑการพัฒนาและยกระดับ ตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ (ดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 โดยพิจารณาผลการประเมินดังนี้ ระดับดีจะตอง
ผานเกณฑขอ 1-17 ระดับดีมากจะตองผานเกณฑขอ 18-40 อีกอยางนอย 18 ขอ
10) แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร โครงการความปลอดภัยดานอาหาร
(Food safety)กระทรวงสาธารณสุขจากขอ มูล ที่ไดทํา การศึก ษาทั้ง หมดที่ ป รึก ษาไดเ สนอเป น
หลักเกณฑในการออกแบบตลาดสด ที่รวบรวมไวในคูมือการออกแบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2
ตารางที่ 3.1-1 เกณฑการพัฒนาและยกระดับตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ
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ตารางที่ 3.1-1 เกณฑการพัฒนาและยกระดับตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ (ตอ)

ตารางที่ 3.1-2 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล
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ตารางที่ 3.1-2 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล (ตอ)

2. แนวความคิดการกําหนดขนาดของตลาดสด
2.1 ตลาดสดเขาขาย อาคารประเภท ก. (2,500 ตารางเมตรขึ้นไป)
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป จัดเปนอาคารประเภท ก. มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งตองมีคาดังตอไปนี้
- ความเปนกรด-ดางตองมีคาระหวาง 5-9
- บีโอดีตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
- ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
- สารที่ละลายไดทั้งหมดตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติไม
เกิน 500มิลลิกรัม/ลิตร
- ตะกอนหนักตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
- น้ํามันและไขมันตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญจะเปนตลาดสดของเทศบาลนครทั้งหมด
โดยเทศบาลนครดังกลาวมีจํานวนประชากรคอนขางมากมีประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไปหรือมี
ความหนาแนน 3,000 คน ตอ 1ตารางกิโลเมตร สภาพเศรษฐกิจมีการแขงขันสูงและเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญของประเทศ จะมีตลาดกระจายอยูหลายจุดในเทศบาล ทั้งของเอกชนและเทศบาล
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เพื่ออํานวยความสะดวกและการเขาถึงตลาดไดงาย โดยทั่วไปจะมีจํานวนแผงประมาณ 350-400 แผง
พื้นที่ประมาณ 2,500-4,000 ตารางเมตร
2.2 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ข. (ระหวาง 1,500 – 2,500 ตารางเมตร)
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ข.
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตองมีคาดังตอไปนี้
- บีโอดีตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัม /ลิตร
- สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดของเทศบาลเมืองเปนสวน
ใหญ มีประชากรไมเกิน 10,000 คน ความหนาแนน 3,000 คน/ ตารางกิโลเมตร จะมีตลาดกระจาย
อยูตามแหลงชุมชนที่หนาแนนของเทศบาล โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 200 – 250 แผง
2.3 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ค. (ระหวาง 1,000 – 1,500 ตารางเมตร)
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ค.
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตองมีคาดังตอไปนี้
- บีโอดีตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม /ลิตร
- สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม / ลิตร
- ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 3 มิลลิกรัม / ลิตร
- ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดของเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตําบลบางแหง มีประชากรไมเกิน 10,000 คน โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 100 – 200
แผง
2.4 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ง. (ระหวาง 500 – 1,000 ตารางเมตร)
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ง.
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตองมีคาดังตอไปนี้
- บีโอดีตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม /ลิตร
- สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม / ลิตร
- ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 4 มิลลิกรัม / ลิตร
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- ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดระดับเทศบาลตําบลเกือบ
ทั้งหมด โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 50 – 100 แผง
3. แนวความคิดการออกแบบดานอนามัยสิ่งแวดลอม
มาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคลของตลาดสด สามารถอางอิง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สําหรับตลาดสดประเภทที่ 1 โดยครอบคลุมทั้งตลาดประเภท ก ข ค และ ง กลาวคือ
(1) จะตองจัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน
มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาด และอยูในพื้นที่ที่รถเขา
ออกไดสะดวก ทั้งนี้โดยกําหนดใหหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยนําไปกําจัด
ดําเนินการเปนประจําทุกวันไมใหเหลือตกคางหลังจากนั้นใหลางทําความสะอาดทันที และระบายน้ํา
เสียที่เกิดขึ้นลงสูระบบทอรวบรวมน้ําเสีย
(2) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึมและมีฝาปดประจําทุกแผง
(3) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวม
ใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(4) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(5) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอ
ดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย ใหใชการไดดีตลอดเวลา
(6) หามกระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ การระบาดของโรคติดตอ
ดังตอไปนี้
1) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
2) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปนที่
เพาะพันธุสัตวนําโรค
3) ถายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูล
ฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
4) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเปนสาเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
5) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอน หรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
6) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
7) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
(7) จัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมู
สินคาการดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การ
ฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ
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(8) กําหนดใหผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตอ งมีสุขลัก ษณะสวนบุคคล
ดังตอไปนี้
4. แนวความคิดการออกแบบดานระบบสาธารณูปโภค
4.1 ระบบไฟฟากําลัง และระบบสื่อสาร
มาตรฐานและขอกําหนด
1) มาตรฐานที่ใชในการออกแบบและติดตั้งใหปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานและ
กฎดังตอไปนี้
- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยของ “วสท.”
- การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
- การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
- กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟา
- กฎขอบังคับขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งวิธีก ารที่ดีในการผลิตอาหารวาดวย
สุขลักษณะทั่วไป(GMP)
- International Electro-Technical Commission (IEC)
- National Electric Code (NEC)
- National Fire Protection Association (NFPA)
- Illumination Engineering Society of North America (IES)
- Committee of Illumination Engineers (CIE)
- American National Standard Institute (ANSI)
2) มาตรฐานของผลิตภัณฑที่นํามาใชติดตั้งในโครงการตอ งไดรับ การรับ รองจาก
มาตรฐานดังตอไปนี้
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- International Electro-Technical Commission (IEC)
- Underwriters Laboratories Inc. (UL)
- National Electric Code (NEC)
- Deutsche Industrienorm (DIN)
- American Society of Testing Material (ASTM)
- Japanese Industrial Standard (JIS)
- National Electrical Manufaciturers’ Association (NEMA)
4.2 ระบบสุขาภิบาล
4.2.1 ระบบทอประปา
ระบบทอประปาภายในอาคาร ไมเพียงตองใหไดน้ําประปาที่อยูในระบบทอมี
ขนาดความดันพอเหมาะ และมีปริมาณน้ําประปาที่เพียงพอตลอดเวลา ยังตองการน้ําประปาที่สะอาด
ปราศจากกลิ่นและรสที่ไมพึงปรารถนา สําหรับเครื่องสุขภัณฑตางๆ ที่มีใชอยูในหองน้ําจําเปนตองมี
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อัตราไหลและความดันของน้ําที่เหมาะสมกับเครื่องสุขภัณฑนั้น ๆ เพื่อสามารถใชเครื่องสุขภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพ และไมทําใหเกิดเสียงดังขึ้น
หลักเกณฑในการออกแบบระบบทอประปา
มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ
1) มาตรฐานการเดินทอภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (E.I.T. STANDARD) หมายเลข 1004-16
2) มาตรฐานของการประปานครหลวง
3) มาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค
4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
5) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL)
6) NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AND ASSOCIATION)
7) UL (UNDERWRITERS DLABORATORIES INC)
8) FM (FACTORY MUTUAL RESEARCH CORPORATION)
9) DIN (NORMANN DUTCHER NORM)
10) JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)
11) ANSI (AMERICANATIONAL STANDARD INSTITUTE)
แนวคิดในการออกแบบ
1) ตลาดสดควรมีน้ําใชที่สะอาด และแรงดันอยางเพียงพอ
2) น้ําประปารับมาจากการประปาภูมิภาค
3) ในกรณีแรงดันน้ําไมเพียงพอใชระบบจายน้ําประปาจากหอถังสูง ซึ่ง มี
ปริมาตรไมนอยกวาความตองการน้ําภายใน 1 วัน ความสูงของถังไมต่ํากวา 20 เมตร
4) แรงดันน้ําทุกจุดในตลาดสด ตองไมนอยกวา 1.5 บาร
5) อัตราการจายน้ําเขาระบบน้ําประปาสูงสุด จะตองไมนอยกวาคาความ
ตองการใชน้ําตอชั่วโมงสูงสุด (2.5 เทาของคาเฉลี่ยความตองการน้ําใชตอวันหารดวย 8 ชั่วโมง)
6) ความเร็วน้ําในเสนทอจายน้ํา ไมเกิน 1.8 เมตรตอวินาที
7) ทอที่ใชเปนทอเหล็กอาบสังกะสี หรือ PVC Class 13.5
4.2.2 ระบบสุขาภิบาล
ระบบสุขาภิบาลประกอบดวย ระบบทอน้ําทิ้ง ทอน้ําฝนและทออากาศ น้ําที่
ปลอยใหไหลทิ้งออกจากอาคาร โดยมากจะไหลลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ หรือลงสูระบบบําบัดน้ํา
เสีย กอนที่จะไหลทิ้งลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หลักเกณฑในการออกแบบระบบสุขาภิบาล
มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ
1) มาตรฐานการเดินทอภายในอาคารของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (E.I.T STANDARD) หมายเลข 1004-16
2) มาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค
3) มาตรฐานการประปานครหลวง
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4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
5) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL)
แนวคิดในการออกแบบ
1) ออกแบบทอน้ําเสียแยกจากทอน้ําฝน
2) น้ําเสียจากตลาดจะถูกรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3) ออกแบบใหเปนลักษณะ Gravity Flow มากที่สุด
4) น้ําเสียจากหองน้ําระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
5) ทอที่ใชเปน PVC Class 8.5
4.2.3 ระบบปองกันอัคคีภัย
ระบบปองกันอัคคีภัยภายในอาคารมีอยูหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะการใช
สอยของอาคาร และวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง ซึ่งอาศัยองคประกอบ 3 ประการ ที่ทําใหเกิดการลุกไหมขึ้น
คือ เชื้อเพลิง ความรอน และออกซิเจน ดังนั้นในการดับไฟควรทําการกําจัดองคประกอบดังกลาว
ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง
หลักเกณฑในการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย
มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ
1) มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
2) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
3) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL)
4) NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AND ASSOCIATION)
5) UL (UNDER WRITERS LABORATORIES INC.)
6) FM (FACTORY MUTUAL RESEARCH CORPORATION)
แนวคิดในการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย
1) ระบบดับเพลิงที่ใชจะเปนระบบชนิดทอแหง
2) มีหัวรับน้ําดับเพลิงอยูในบริเวณที่เขาถึงไดงาย
3) ตูฉีดน้ําดับเพลิงอยูหางกันไมเกิน 64 เมตร
4) ถังดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัม
4.3 ระบบการจัดการดานมลภาวะ
4.3.1 ระบบบําบัดน้ําเสีย
(1) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแบงประเภทของตลาดออกเปน 3 ประเภท คือ
a. ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด
b. ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนิน
กิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด
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c. ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนิน
กิจการเปนชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนดและมีลักษณะตามที่กําหนดในคูมือนี้จะ
พิจารณาเฉพาะตลาดประเภทที่ 1 เทานั้น โดยในประเด็น เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียของตลาดใน
กฎกระทรวงนี้ไดระบุในขอ 5(12) ใหตลาดตองมีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ํา
ภายในตลาดตองเปนแบบเปด สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยู และมีตะแกรงปดที่
สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียง ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน
และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งจะตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
เวนแตจ ะไดจั ดสง น้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสี ยรวมของราชการสวนทอ งถิ่นโดยไดเ สี ย
คาบริการตามอัตราของราชการทองถิ่นนั้น จึงกลาวไดวาในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสามารถ
ทําไดทั้ง 2 กรณี คือ
1) ในกรณีที่หากเทศบาลใดมีระบบบําบัดน้ําเสียของสวนกลางที่สามารถ
รองรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ กิจการตลาดสดสามารถสงน้ําเสียที่เกิดขึ้นไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลได โดยไมจําเปนตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกิจการตลาดเอง แต
น้ําเสียที่สงเขาบําบัดตองไมเกินคาการออกแบบของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลที่จะรองรับได ซึ่งจะมี
ผลใหตลาดสดมีองคประกอบของหนวยการบําบัดน้ําเสียนอยลง กลาวคือ ทางตลาดสดจะตองทําการ
บําบัดน้ําเสียเบื้องตน ซึ่งประกอบดวย ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมันและบอพักน้ําเสียรวม กอน
ปลอยลงสูระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเพื่อนําไปบําบัดตอไป และ
2) ในกรณีที่เทศบาลยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง กิจการตลาดสด
มีความจําเปนตองมีระบบบําบัดน้ําเสียเต็มรูปแบบเพื่อบําบัดน้ําเสียจนมีคุณภาพเปนไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม1/ เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4
กุมภาพันธ 2537)และกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอางอิงตามขนาดพื้นที่ใชสอย (ดังแสดงใน ตารางที่
5.4.3.1-1)
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ตารางที่ 5.4.3.1-1 คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําทิ้งจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association
และ WPCF : Water Pollution Control Federation รวมกันกําหนดไว
*=เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ
ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537

(2) แนวคิดในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
1) ปริมาณน้ําเสีย
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามพบวาปริมาณน้ําใชของแผงจําหนาย
สินคา แตละประเภทมีความแตกตางของขอมูลคอนขางมากในแตละภูมิภาค ซึ่งมีความเปนไปไดวา
พฤติกรรมการบริโภคในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งปจจัยทางดานรายได ความนิยมในการ
เขามาใชบริการ ประเภทและคุณภาพของสินคา มาตรฐานการบริหารจัดการของเทศบาลแตละแหง
อยางไรก็ตามในคูมือเลมนี้ไดเสนอปริมาณน้ําใชเปนคาเฉลี่ยและคิดปริมาณน้ําเสียที่รอยละ 80 ของ
ปริมาณน้ําใชดังตารางที่ 5.4.3.1-2 เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการออกแบบ แตใหขอสังเกตวาใน
การออกแบบรายละเอียดจะตองศึกษารายละเอียดใหสอดคลองกับแตละเมืองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งน้ําเสีย
จากตลาดสดจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ น้ําเสียจากหองสวมและน้ําเสียจากกิจกรรมใน
ตลาด ไดแก น้ําเสียจากการทําความสะอาดแผง การทําความสะอาดอาคารพักขยะ การประกอบ
อาหาร การซักลาง ฯลฯ ในการออกแบบไดทําการแยกน้ําเสียจากหองสวมออกจากระบบบําบัดน้ํา
เสียสวนกลาง เพื่อเปนการลดขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางและทําใหประหยัดคาใชจาย
ดําเนินการ เนื่องจากน้ําเสียจากหองสวมมีปริมาณน้ําเสียมากและจะมีสิ่งปฏิกูลที่เปนของแข็งปนอยู
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ทําใหระบบที่จะรองรับน้ําเสียในสวนนี้มีขนาดใหญ จึงตองแยกน้ําเสียจากสวนนี้เขาระบบบอเกรอะบอซึม สวนน้ําเสียจากกิจกรรมในตลาดจะถูกรวบรวมจากรางระบายน้ําเสียแบบเปดเขาบอพักน้ําเสีย
เพื่อทําการบําบัดตอไป
ตารางที่ 5.4.3.1-2 ขอมูลปริมาณใชและอัตราการเกิดน้ําเสียของโครงการ

2) ลักษณะสมบัติน้ําเสีย
(ก) ลักษณะน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
จะพิจ ารณาใชขอ มูล ที่ไดจ ากการสํารวจขอ มูล ภาคสนามจาก
ตลาดสดและอางอิงจากเอกสารทางวิชาการของธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ ซึ่งเปนขอมูลที่รวมคา
ความปลอดภัย (Safety factor) ไวแลว ดังแสดงในตารางที่ 5.4.3.1-3
ตารางที่ 5.4.3.1-3 ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากตลาดสดกอนการบําบัด
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล

นายนภนันท วัลลภา

ที่อยู

86/158 ซอยอินทามระ25 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบตกแตงภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549 - 2552
พ.ศ. 2552 - 2556
พ.ศ. 2556 - 2557

บริษัท index Design Center. จํากัด มหาชน
มัณฑนากรอิสระ
aoTearoa Resort.

