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The Art of Thai Agriculture Crafted is a skilled craft which holds an important place
traditionally in Thai culture. Typically associated with the rural Thai natives, this knowledge has
typically been passed down from generation to generation and is powerful and symbolic in its
representation of the skillful weaving of simple native materials, to form the most elaborate
ornaments to simple everyday objects.
This powerful imagery informs the concept of the Recreation Center for the Elderly.
This design of the center is informed by traditional craft techniques, specifically for a generation
who are familiar with the long established principles of Thai craft. The graceful weaving
associated with Thai Agriculture Crafted is symbolic of the design approach to combine
traditional Thai craft with elements of Chinese culture, affording a sense of place for the Center.
For the user, this persuasive symbology offers familiarity to its surroundings whilst the use of
prevalent cultural motifs evokes feelings of comfort and acceptance.
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บทที่ 1
บทนํา
1 ความนํา
จากสภาพสังคมปั จจุบนั นั้น ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตุวา่ งานเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยและ
งานศิลปะจากเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยนับวันจะลดน้อยลง ซึ่งแต่เดิมงานจักสานของคนไทย
นั้นเป็ นความรู ้พ้ืนบ้านพื้นเมือง สื บต่อกันมาช้านานโดยวิธีการถ่ายทอดให้กนั ในครอบครัว ชนิดพ่อ
สอนลูก โดยมิได้มีการรํ่าเรี ยนกันอย่างจริ งจัง และไม่มีการจดบันทึกเป็ นตําราแต่อย่างใด แต่เป็ น
การถ่ายทอดสื บต่อกันมาจาก บรรพบุรุษจากชัว่ ชีวิตคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งบางอย่างอาจคง
รู ปลักษณะและลวดลายเดิมไว้ แต่บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนรู ปทรงและลวดลายไปบ้าง โดยความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มกั จะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ชนิดค่อยเป็ นค่อยไป (กองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 2544)
ปั จจุบนั งานจักสาน กลายเป็ นหัตถกรรมประยุกต์ โดยมีผนู ้ าํ ความคิดใหม่มาดัดแปลง
ของเดิมให้กา้ วหน้าขึ้นตามกาลสมัย งานจักสานที่เคยเป็ นศิลปหัตถกรรมในครัวเรื อนก็กลายเป็ น
การประดิษฐ์ เครื่ องจักสานรุ่ นใหม่ที่มีความสําคัญเพียงเป็ นของใช้ ของชําร่ วย ของประดับตกแต่ง
บ้านเรื อน สํานักงาน และของสําหรับแขวนโชว์ตามห้างร้านเท่านั้น (วินยั วิริยะปานนท์, 2527)
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2 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
และจากการที่เกิดภาวะขาดความสามัคคีข้ ึนในสังคมปั จจุบนั มีการแบ่งเป็ นฝ่ ายเป็ นสี
ต่างๆตั้งแต่ระดับหน่วยใหญ่จนถึงระดับหน่วยเล็กคือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดยัง
เกิดความขัดแย้ง การสร้างเกิดความเข้มแข็งขี้นในสังคมเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งมีการเร่ งดําเนินการใน
ทุกภาคส่ วนให้เกิดความสามัคคีข้ ึนของคนในสังคม ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นหน่วยหนึ่งของสังคมจึง
เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาถึงภูมิปัญญาของหนึ่งของไทยที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี คือภูมิปัญญา
เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยที่มีนยั ยะแฝงถึงความเข้มแข็งอันเกิดจากการรวมกันของวัสดุที่ไม่มี
ความแข็งแรงมากคือ ตอก เมื่อนํามารวมกันขึ้นรู ปด้วยการสาน ก่อให้เกิดความความเข้มแข็ง
แข็งแกร่ ง ทนทาน เหนียวแน่น ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาทางการออกแบบที่นบั วันจะลดน้อยลง ไม่สามารถ
หาพบได้และอาจจะเกิดการสู ญหายในอนาคต เนื่องจากการเป็ นสังคมโลกาภิวตั ถ์ของประเทศไทย
1

2
นอกจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยที่มีนยั ยะแฝงถึงความเข้มแข็งทางภูมิ
ปั ญญาในการออกแบบแล้ว การที่จะสร้างความเข้มแข็งยัง่ ยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรมที่เป็ น
สากลและเป็ นปั จจัยทางกายภาพอีกปั จจัยหนึ่งก็คือ Universal Design (Michael Bednar 2523) ได้
กล่าวว่าการเคลื่อนไหวทัว่ โลกมีส่งเสริ มการออกแบบที่เป็ นอิสสระและสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
พร้อมทั้งมีการพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความเป็ นจริ งทางประชากรและสังคมที่กาํ ลังขยายมากขึ้น
ความหลากหลายของความพิการ และภาวะสุ ขภาพที่มีความผิดปรกติเรื้ อรังหรื อไม่เคยเป็ นมาก่อน
โดยสิ่ งที่มีความสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งใน Universal Design นัน่ คือการออกแบบผลิตภัณฑ์
สภาพแวดล้อมและการสื่ อสารที่สามารถใช้งานได้โดยคนทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้โดยไม่
ต้องให้มีการปรับตัวหรื อรู ปแบบเฉพาะตัว ในแนวคิดที่เรี ยกว่าการออกแบบองค์รวม ตลอดจนอายุ
การใช้งานที่ดีสาํ หรับคนทัว่ ไปเพื่อความสามารถในการใช้งาน และสามารถที่จะทํางานได้มี
ประสิ ทธิภาพสําหรับทุกคน
และจากการที่ภาวะของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย ที่มีประชากรผูส้ ู งอายุในปี พศ. 2553
เพิม่ ขึ้นเป็ น 7.6 ล้านคน คิดเป็ น 11.36 เปอร์เซ็นต์น้ นั ตลอดจนจะเป็ นประเทศมีประชากรสู งอายุ
มากที่สุดในอาเซียนในอีก 10 ปี ข้างหน้า (สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย) ดังนั้นการให้
ความสําคัญและการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ู งอายุ คนพิการ และคนทุกวัย (Design
Considerations) เป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ น และควรมีความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้งาน สามารถอํานวยความ
สะดวกในการใช้งาน รวมถึงต้องส่ งเสริ มสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยคนทุก
กลุ่มจําเป็ นต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
โดยที่ประการสําคัญของการออกแบบชุมชนเมืองคือข้อกําหนดการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม (Architectural Design Considerations) การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมสําหรับทุก
คน สามารถอํานวยความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงต้องส่ งเสริ มสวัสดิภาพตลอดจนให้ความ
ปลอดภัยสําหรับผูใ้ ช้อาคาร ส่ วนอีกประการหนึ่งของความสําคัญทางการออกแบบชุมชนเมืองคือ
ข้อกําหนดทางการออกแบบอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวก (Equipment /Assistive Devices)
โดยที่อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกมีความสําคัญต่องานออกแบบสําหรับทุกคน เพราะ
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ เสมือนเป็ นสิ่ งช่วยเหลือให้ผพู ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ หรื อกลุ่มคน
ต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างเช่นคนทัว่ ไป สามารถดํารงชีพได้อย่างอิสระ (สํานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2552)
และในส่ วนของความสําคัญของงานเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยนั้น การทํางาน
หัตถกรรมเครื่ องจักสานของไทย มีพ้ืนฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่างสานคือเกษตรกรที่ทาํ การ
เกษตรกรรมในชนบท เป็ นหัตถกรรมสําคัญยิง่ ประเภทหนึ่งในสังคมไทยซึ่งเป็ นสังคมเกษตรกรรม
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3
นอกจากการนํามาประยุกต์ใช้แล้วนั้น เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยพื้นเมืองได้มีการ
นํามาประยุกต์เป็ นเครื่ องตกแต่ง จนเป็ นสิ นค้าส่ งออกไปขายต่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั นั้น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานบางชนิดไม่ได้รับความนิยมและไม่ได้รับการส่ งเสริ มเท่าที่ควร สะท้อนถึง
ภาวะซึ่งอาจจะเป็ นปั ญหาทําให้เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยพื้นเมืองด้อยไป ดังนั้นควรมีการ
ส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง เพือ่ ธํารงไว้ซ่ ึงลักษณะเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยที่เป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์
และภูมิปัญญาของไทย (กรมศิลปากร, กองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์, 2544)
การสะท้อนของภาวะทีเกิดขึ้นของเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยที่เป็ นหนึ่งใน
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในปั จจุบนั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องด้านชุมชน ในปี พ.ศ. 2549
หน่วยงานรัฐบาลมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและมีการจัดตั้ง ศูนย์บูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ได้มีการพิจารณาให้มีการปรับปรุ งแนวทางการดําเนินงานใหม่เป็ นการ
ส่ งเสริ มการดําเนินงาน โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยมุ่งเน้นให้มีการบูราการโครงการ
ที่สอดคล้องกับ 6 โดยมีองค์ประกอบหลักของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ได้แก่ คลัง
สมอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่ งเสริ มอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม การส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือ
ที่จะสร้างความเข้มแข็ง ยัง่ ยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วขั้นต้น ซึ้งผูว้ ิจยั ได้
มีขอ้ สมมุติฐานว่า แนวคิดที่ได้จากภูมิปัญญาของงานจักสานจะเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่จะสร้าง
ความเข้มแข็ง ยัง่ ยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงมีประเด็นคําถามถึงข้อ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 จริ งหรื อไม่ที่นยั ยะที่ได้จากการศึกษาเครื่ องจักสานในงานกสิ กรรมไทย มี
เอกลักษณ์ ประโยชน์ต่อสังคม และสมควรได้รับการอนุรักษ์ก่อนที่จะสู ญหาย
2.2 ที่มีการรณรงค์แนวคิดการให้มีโครงการอเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุและการมี
ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองในทางวัฒนธรรมในอนาคตอย่างกว้างขวางจะมีประโยชน์เหมาะสม
อย่างไร
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3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 ศึกษาภูมิปัญญาจากเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย
3.2 ศึกษาความเป็ นมาของโครงการอเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุการออกแบบชุมชน
เมื อ ง การจัดสิ่ งอํา นวยความสะดวกสํา หรั บ คนพิ การและคนทุ กวัย ตลอดจนความสํา คัญของ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย
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3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากกระบวนการการศึกษา มาวิเคราะห์และประมวลผล เพือ่ ทํา
ข้อมูลวิจยั เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะทาง
วัฒนธรรมงานออกแบบสมัยใหม่ของไทย
4 สมมุติฐานของการศึกษา
การศึกษา “เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย เพื่อการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสาน
สุ ข” ในเรื่ องของนัยยะของเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมซึ่งมีความสัมพันธ์ทางนัยยะเรื่ องความสามัคคี
ที่แสดงออกผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทย-จีนในประเทศไทย เป็ นข้อมูลที่จะนํามาซึ่งการ
ประยุกต์ใช้ทาํ การพัฒนาสู่ การออกแบบตกแต่งภายในให้เป็ นหนึ่งของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ต่อไป
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5 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหาหรื อตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การศึกษา “เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย”
5.2 ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “ผูส้ ู งอายุ การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ และคนทุกวัย (Design Considerations)”
5.3 ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “การจัดการศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนเมือง”
5.4 ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ใน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเมืองของกรุ งเทพมหานครชั้นใน”
5.5 ตัวแปรตาม คือ การศึกษา “ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข”
6 ขั้นตอนของการศึกษา
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
6.3 การดําเนินการศึกษา
6.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลของการวิเคราะห์
6.5 การสรุ ปผลการศึกษา
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7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูศ้ ึกษาคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนําเอาเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา
เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย ตลอดจนชุมชนเมืองในเรื่ องของวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
แนวคิด และการใช้พ้นื ที่สู่ งานวิจยั เพื่อการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข อันจะให้
ประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุ และจะเป็ นแนวทางที่ส่งเสริ มให้เห็นถึงวิถีชีวิตทางการดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมไทยในพื้นทีชุมชนเมือง
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8 ข้ อจํากัดของการศึกษา
8.1 สําหรับเรื่ องของข้อจํากัด เป็ นเรื่ องของระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต่ตน้ จนจบ
นั้นยังไม่เพียงพอ
8.2 กรณี Case Study ที่มีความเหมาะสมกับกรณี ของผูศ้ ึกษาค่อนข้างหายาก และ
ส่ วนมากอยูใ่ นต่างประเทศ
8.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะค่อนข้างสาขาที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิค่อนข้างหายาก
9 นิยามศัพท์
9.1 จักสาน
เป็ นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็ นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ ได้ดว้ ย การจัก
สานเป็ นการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรื อสาน กันจนเป็ นชิ้นงาน เช่น เสื่ อ หรื อภาชนะอื่นๆ
เช่น ตะกร้า เข่ง หรื อของใช้อื่นๆ เช่น ลูกตะกร้อ เป็ นต้น
จัก เป็ นการเตรี ยมวัสดุที่จะใช้ในการจักสาน โดยนําวัสดุมาทําให้เป็ นเส้น เป็ นแฉก หรื อ
เป็ นริ้ ว เพือ่ ความสะดวกในการสาน ลักษณะของการจักจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่ง
จะมีวิธีการเฉพาะที่แตกต่างกันไป เช่น วัสดุที่นาํ มาจักนั้นเป็ นไม้ไผ่ หวาย มักเรี ยกว่า ตอก และการ
จักตอกไม้ไผ่โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
การจักตอกไม้ไผ่ที่มีการแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ จักตามแนวไม้ไผ่โดยมีผวิ ไม้เป็ น
ส่ วนแบน เรี ยกว่า ตอกพื้น ส่ วนอีกลักษณะหนึ่งจะจักโดยมีผวิ ไม้เป็ นส่ วนสันตอกเรี ยกว่า ตอก
ตะแคง นอกเหนือจากตอกไม้ไผ่สองลักษณะนี้แล้ว อาจจะมีตอกที่จกั เหลา เป็ นเส้นกลม ๆ หรื อ
ลักษณะอื่น ๆ ตามความต้องการที่จะนําตอกชนิดนั้น ๆ ไปใช้ การจักตอกเป็ นงานขั้นแรกที่สาํ คัญ
ในการทําเครื่ องจักสาน เพราะลักษณะของตอกจะต้องประสานกับลวดลายและรู ปทรงของเครื่ อง
จักสานด้วย นอกจากนี้การเลือกสรรวัสดุที่ดีกม็ ีผลต่อความคงทนและความประณี ตสวยงานของ
เครื่ องจักสานด้วย
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สาน เป็ นขั้นตอนถัดจากการจัก ถือว่าเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญมาก เป็ นขบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์และฝี มือของมนุษย์เป็ นหลัก ซึ่งมีมาช้านานแล้ว และสื บต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั
การสานของคนไทยนั้นถือได้วา่ เป็ นความรู ้พ้ืนบ้านพื้นเมืองสื บต่อกันมาโดยการถ่ายทอดให้กนั ใน
ครอบครัว ชนิดพ่อสอนลูก โดยมิได้มีการรํ่าเรี ยนกันอย่างจริ งจัง และไม่มีการจดบันทึกเป็ น
ตํารับตําราแต่อย่างใด ซึ่งรู ปทรงและลวดลายบางอย่างยังคงไว้แต่บางอย่างอาจมีการปรับแต่งให้เข้า
กับยุคสมัย แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ มักจะเปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ ชนิดค่อยเป็ นค่อยไป การ
สานของคนไทยนั้นจะสานด้วยรู ปแบบและลวดลายแบบใดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการนําไปใช้งานและ
ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีการสานได้หลากหลาย เช่นถ้าต้องการภาชนะที่มีตาห่าง ๆ ได้แก่
ขลุม ก็มกั จะสานด้วยลายเฉลว เป็ นต้น
นอกจากนี้ชื่อเรี ยกของลวดลายในแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะเรี ยกแตกต่างกันออกไปแม้จะ
เป็ นลายเดียวกันก็ตาม จําแนกออกเป็ นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้ การสานด้วยวิธีการสอดขัดกันการ
สานด้วยการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง และการสานด้วยวิธีขดั เป็ นวง
9.2. การกสิ กรรม
[N] agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิ กรรมหลักของไทย คือการปลูก
ข้าว, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทําป่ า
ไม้
กสิ กรรม มาจากคําบาลีวา่ กสิ กมฺ ม (อ่านว่า กะ-สิ -กัม-มะ) ซึ่งหมายถึง การเพาะปลูก,
การไถ ในภาษาไทยคําว่า กสิ กรรม เขียนคําว่า กรรม ตามแบบสันสกฤต คือ ก ไก่ ร หัน ม ม้า
หมายถึง การทําไร่ ไถนา ใช้ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า farming (อ่านว่า ฟาร์ม-มิ่ง)
9.3. เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย
การจักสานงานกสิ กรรมไทย เป็ นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็ นงานศิลปะ
ประเภททัศนศิลป์ ได้ดว้ ย การจักสานเป็ นการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรื อสาน กันจนเป็ น
ชิ้นงาน เช่น คราดโชงโลง ตะกร้อสอยผลไม้ ขลุม หลัว ปะหัง หรื อภาชนะอื่นๆ เช่น พ้อม ตะกร้า
ใส่ หญ้า หรื อของใช้อื่นๆ เช่น ปุ้ งกี๋ สุ่ มไก่ ชุดใส่ หมู เป็ นต้น โดยมีวสั ดุที่ใช้ในงานจักสาน มักเป็ น
วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เป็ นต้น ในภายหลังมีการใช้วสั ดุเลียนแบบธรรมชาติ ทําให้มี
ความทนทานมากขึ้น แต่มีสีสนั และคุณลักษณะภายนอกคล้ายวัสดุธรรมชาติ การสานนั้น มีลกั ษณะ
คล้ายกับการทอผ้านัน่ คือ ใช้วสั ดุขนาดเล็กและยาว ที่เรี ยกว่า ตอก มาขัดประสานกัน แต่ตอกในการ
จักสานนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ่
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9.4. วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยโดยทัว่ ไปหมายถึง รู ปแบบของกิจกรรมของคนไทย และโครงสร้างเชิง
สัญลักษณ์ที่ทาํ ให้กิจกรรมของคนไทยนั้นเด่นชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมและสิ่ งที่คนไทยสร้างขึ้น ด้วยการเรี ยนรู ้จากกันและกัน และร่ วมใช้อยูใ่ นหมู่ของคนไทย
วัฒนธรรมไทยส่ วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี ไทย วรรณกรรมไทย จิตรกรรมไทย
ประติมากรรมไทย การละครและภาพยนตร์ของคนไทย แม้บางครั้งอาจมีผกู ้ ล่าวว่าวัฒนธรรมไทย
คือเรื่ องที่ว่าด้วยการบริ โภคและสิ นค้าบริ โภค เช่น วัฒนธรรมของคนไทยระดับสู ง วัฒนธรรมของ
คนไทยระดับตํ่า วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน หรื อวัฒนธรรมไทยนิยม เป็ นต้น แต่นกั มานุษยวิทยา
โดยทัว่ ไปมักกล่าวถึงวัฒนธรรมไทยว่า มิได้เป็ นเพียงสิ นค้าบริ โภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการใน
การผลิตสิ นค้าไทยและการให้ความหมายแก่สินค้าไทยนั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมไทยและแนวการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้วตั ถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยูด่ ว้ ยกัน
ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยีของคนไทย ศิลปะไทย
วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรมไทย วัฒนธรรมไทยในภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิ พลจากการ
ติดต่อกับภาคอื่น เช่น การเป็ นอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่ อสารมวลชนและศาสนา
อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมไทยในประวัติศาสตร์มาโดย
ตลอด
9.5. ศูนย์
ศูนย์ นิยามความหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน 2551) หมายถึง หน่วยงานหรื อสถานที่ที่มี
ความชํานาญ และรับผิดชอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยงั หมายถึงแหล่งหรื อสถานที่ที่มี
ความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่งและเน้นการให้บริ การด้านนั้น
9.6. นันทนาการ
นันทนาการ เป็ นคําใหม่ที่บญั ญัติข้ ึนใช้แทนคํา สันทนาการ สําหรับคําภาษาอังกฤษคือ
Recreation ซึ่งมาจากคํา Create แปลว่าสร้างขึ้นหรื อทําขึ้น เติมคํา Re เป็ น Recreate แปลว่า สร้าง
ขึ้นมาใหม่หรื อทําขึ้นใหม่ เมื่อเป็ น Recreation ก็ให้ความหมายว่า การสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่ง
หมายความว่า คนเราเมื่อประกอบภารกิจประจําวันก็จะเกิดความเครี ยด ความอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
เมื่อยล้า
ทั้งร่ างกายและจิตใจ ก็จะต้องหาสิ่ งที่ทาํ ให้ความเครี ยด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียหายไป
กลับมีพลังคืนสภาพปกติ
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8
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคําว่า นันทนาการ
ไว้วา่ กิจกรรมที่ทาํ ตามสมัครใจในยามว่างเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ความตึงเครี ยด ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
เป็ นกิจกรรม (Activity) กล่าวคือ เป็ นการกระทําด้วยการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ
ของร่ างกายหรื อเปลี่ยนแปลงอิริยาบถที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การวิ่งออกกําลังกาย การเดิน
ออกกําลังกาย การเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ฯลฯไม่หมายถึงการนอนหลับ แต่ตอ้ งเป็ นการ
เคลื่อนไหวและมีผลต่อการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ของชีวิตของคนเราด้วย
กระทําในเวลาว่าง (Leisure time) ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการนั้นบุคคลต้องเข้า
ร่ วมในเวลาว่างเท่านั้น เวลาว่าง หมายถึง เวลาที่บุคคลเป็ นอิสระจากการหาเลี้ยงชีพ และเป็ นเวลาที่
เหลือจากการนอนและการประกอบกิจวัตรประจําวัน เช่น อาบนํ้า แปรงฟัน แต่งตัวเป็ นต้น
ความสมัครใจ (Voluntary) เป็ นการเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น ๆ ต้องเป็ นไปโดยความสมัคร
ใจ
ความสนุกสนานและความสมัครใจ (Satisfaction) กิจกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดความพึง
พอใจเพลิดเพลินสนุกสนานในทันทีและเกิดความพอใจทั้งปั จจุบนั และอนาคต
การสร้างสรรค์ (Constructive) กิจกรรมนั้นจะต้องมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมโดยส่ วนรวม รวมทั้งไม่เป็ นอบายมุขหรื อเหตุแห่งความเสื่ อมเสี ยทั้งหลาย
ไม่เป็ นกิจกรรมสําหรับเลี้ยงชีพหรื อเป็ นอาชีพ(Non - resurvival) เช่น การเล่นกีฬาเพื่อ
ความสนุกสนาน และเป็ นการออกกําลังกายโดยไม่ตอ้ งการเงินตอบแทนถือเป็ นกิจกรรม
นันทนาการ
9.7. ชุมชนเมือง
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคําว่าเมืองคือ พื้น
ที่ต้ งั ชุมชน ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บา้ นมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นดูแลและจัดการ อาจเรี ยกเมืองต่างๆ ตามลักษณะกิจกรรมที่สาํ คัญในเมืองนั้นๆ เช่น เมือง
การค้า เมืองอุตสาหกรรม
ชุมชนเมืองจึงหมายถึง อาณาบริ เวณที่มีประชากรอยูร่ วมกันจํานวนหนึ่งและต้องมีความ
หนาแน่นมากพอสมควร เป็ นบริ เวณที่มีอาคารบ้านเรื อนหนาแน่นในเขตปกครองแบบใดแบบหนึ่ง
ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพแตกต่างกันไป มีความเจริ ญเป็ นศูนย์กลางต่างๆ
และรวมทั้งความเสื่ อมโทรมต่างๆ อยูด่ ว้ ย (computer.pcru.ac.th) ส่ วนวิภาวี เอี่ยมวรเมธ ให้นิยาม
ชุมชนเมืองว่าหมายถึง การตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรขนาดใหญ่ของมนุษย์ มีส่ิ งปลูกสร้างถาวร สิ่ ง
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9
อํานวยความสะดวกเพียบพร้อม มีพลเมืองจํานวนมาก มีอาชีพที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเป็ นหลักและมี
องค์กรทางสังคมมากมาย
9.8. การออกแบบศูนย์นนั ทนาการ บ้านสานสุ ข
การออกแบบศูนย์นนั ทนาการ เป็ นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ของชุมชนเมืองที่มีวฒั นธรรม สําหรับผูส้ ู งอายุ มีแนวคิดในการบูรณาการทางการบริ การ 3 ด้าน
ประกอบด้วย ทางดก้านการใจ ทางด้านครอบครัว และทางด้านชุมชนสังคม พร้อมทั้งได้รัการยอม
รับในสังคม มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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10 เวลาที่ใช้ ในการวิจยั
ประมาณ 76 สัปดาห์
คิดว่าจะเริ่ มงานวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤศจิกาคม พ.ศ. 2555
เอกสารการวิจยั ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

และเสนอ

11 วิธีการศึกษา
11.1 การศึกษาข้อมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจยั สื่ อ
สารสนเทศต่างๆ
11.2 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตการณ์ ด้วยการบันทึก
11.3 การเรี ยบเรี ยงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งออกเป็ นระบบตามความสําคัญของ
เนื้อหาที่ทาํ การศึกษา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
11.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สามารถนําประเด็นที่เป็ นสาระหลักที่
สําคัญมาพัฒนาสู่ แนวความคิดในการออกแบบ แล้วนําผล จากนั้นนําการแปลงแนวความคิดในการ
ออกแบบจากนามธรรมสู่ รูปแบบที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาแนวความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบต่อไป
11.5 กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนา ออกแบบการออกแบบภายในศูนย์นนั ทนาการ
บ้านสานสุ ข
11.6 เสนอผลงานการออกแบบภายในงานออกแบบศูนย์ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

10
12 แหล่ งข้ อมูล
12.1
12.2
12.3
12.4

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเอกสารจากตํารา เอกสารรายวิชา ผลงานวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง

13 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการค้ นคว้ า
13.1 คอมพิวเตอร์
13.2 กล้องถ่ายรู ป
13.3 แบบสอบถาม
13.3 อุปกรณ์เครื่ องเขียนต่างๆ
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14 ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดในการวิจยั (โดยประมาณ )

20,000 บาท

15 การนําเสนอผลงาน
15.1 นําเสนองานด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
15.2 ภาคผลงานวิจยั
15.3 เอกสารประกอบการศึกษาวิจยั

บทที 2
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
2.1 เครืองจักสานงานกสิ กรรมไทย
เมือมองย้อนไปในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยหิ นแล้วจะเห็นว่ามนุษย์รู้จกั นําวัตถุ
ทีได้จากธรรมชาติมาสร้างเป็ นเครื องมือ เครื องใช้อย่างง่าย ๆ เช่น นําหิ นทีมีลกั ษณะแหลมด้าน
หนึง กลมมนด้านหนึงมาจับถือเป็ นเครื องมือในการใช้กะเทาะหรื อทุบผลไม้ทีมีเปลือกแข็ง หรื อ
ใช้ขดุ ลงไปในพื1นดินเพือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึงก่อน แล้วต่อมามนุษย์จึงพัฒนาเครื องมือหิ น
ซึ งเรี ยกว่า เครื องมือหิ นกะเทาะนั1นให้ใช้ประโยชน์ได้ดียงิ ขึ1น อาจจะโดยการนําท่อนไม้มาผูกต่อ
เข้ากับด้านหนึงของหิ น ให้มีลกั ษณะคล้ายขวาน จากการทีมนุ ษย์รู้จกั นําหิ นมาผูกติดกับท่อนไม้
เป็ นด้ามคล้ายขวานนี1 ถือได้วา่ เป็ นวิวฒั นาการอย่างหนึงของการสร้างเครื องมือเครื องใช้ นอกจาก
เครื องมือหิ นดังกล่าวแล้ว มนุ ษย์ยงั ได้นาํ วัสดุอย่างอืนมาทําเป็ นเครื องมือเครื องใช้ดว้ ย เช่น การ
นํากระดูกสัตว์หรื อของแข็งชนิดอืน อาจจะเป็ นเปลือกหอย หรื อเขาสัตว์ ทีมีลกั ษณะแหลมมาทํา
เป็ นเครื องมือเครื องใช้อืน ๆ อีกก็ได้ มนุษย์สมัยหิ นในประเทศไทยรู้จกั การทําเครื องมือเครื องใช้
ง่าย ๆ ขึ1นใช้ เช่น ได้พบเครื องมือทีทาํ ด้วยหิ นจําพวกขวาน และเครื องปั1 นดินเผาสมัยหิ นเก่าที
บ้านท่ามะนาว ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นต้น
งานจักสานนั1นนับเป็ นหนึ งในภูมิปัญญาท้องถิ นทีได้มีการสันนิ ษฐานว่า มนุ ษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ โดยวิธีใช้ดินเหนี ยวยาไล้ลงไปบนภาชนะจักสาน อาจจะสานด้วยใบไม้ประเภท
ใบตาล ใบลาน หรื อกก หรื อไม้ไผ่เป็ นรู ปร่ างคล้ายกระบุงเตี1ย ๆ มีร่องรอยของเครื องจักสาน
ปรากฏอยูเ่ ช่นเดียวกับทีเมืองอูร์ (UR) ในประเทศเมโสโปเตเมีย (วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, 2539)
สําหรับความสําคัญของการทําเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยในประเทศไทยนั1น เชื อ
ว่ามีการทําสื บต่อกันมาช้านานตั1งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทีบา้ นเชี ยงทําเครื องปั1 นดิ นเผาด้วย
วิธีใช้ดินเหนียวยาไล้ลงไปบนภาชนะจักสานดังกล่าวแล้ว แต่มิใคร่ มีหลักฐานปรากฏให้เห็นหรื อ
การกล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์
ครุ หรื อกระออมอาจจะเป็ นเครื องจัก สานงานกสิ ก รรมไทยรุ่ นเก่ า เพีย งอย่า งเดี ย วที
ปรากฏในประวัติศาสตร์กต็ าม แต่กเ็ ชือว่า คงมีการทําเครื องจักสานขึ1นใช้ในประเทศไทยมาทุกยุค
ทุ ก สมัย และหลัก ฐานที แสดงให้เห็ นว่า มี ก ารทํา เครื องจัก สานงานกสิ ก รรมไทยไว้ใ ช้ส อยใน
ชีวิตประจําวันในอดีตทีสําคัญหลักฐานหนึ งคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏภาพเครื องจักสาน
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บางชนิด เช่น ภาพกระบุง หรื อบุง และนํ1าทุง่ ทีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดพระสิ งห์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็ นต้น
นอกจากนี1 นัก โบราณคดี ย งั ได้พบหลัก ฐานสํา คัญเกี ย วกับ การทํา เครื องจัก สานในยุค หิ นใหม่ที
บริ เวณถํ1าแห่งหนึงในเขตอําเภอศรี สวัสดิC จังหวัดกาญจนบุรี เครื องจักสานทีพบทําด้วยไม้ไผ่ เป็ น
ลายขัดสองเส้ น ประมาณว่า มี อายุร าว 4,000 ปี มาแล้ว เก่ า กว่า เครื องจัก สานที พ บจากแหล่ ง
โบราณคดีอืน ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริ กา และอเมริ กา (วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, 2540)
การทํางานเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยซึ งมีพ1ืนฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่าง
สานคื อ เกษตรกรในชนบทโดยจะใช้ ช่ ว งเวลาว่ า งหลัง จากการทํา ไร่ ทํา นา
เลื อ กใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินมาผลิตงานหัตถกรรมด้วยใจรัก การทํางานเครื องจักสานงานกสิ กร
รมไทยได้สนองประโยชน์ใช้สอยต่อตนเองและครอบครัว
โดยทีวบิ ูลย์ ลี1สุวรรณ (2540)ได้เพิม เติมว่า การทําเครื องจักสานบางชนิดในบางท้องถิน
ช่างจักสานจะสานภาชนะหรื อใช้ไม้ทาํ เป็ นแบบให้มีรูปทรงตามความต้องการก่อน แล้วจึงสานทับ
แม่แบบอีกทีหนึง เพือให้ได้เครื องจักสานทีมีรูปร่ างและขนาดทีเหมือนๆ กันเป็ นจํานวนมากเช่น
การสานกระบุงบางท้องถินในจังหวัดแพร่ ช่างจักสานจะสานกระบุงแม่แบบหรื อต้นแบบก่อน แล้ว
จึงสานกระบุงทีตอ้ งการตามแม่แบบทีสานไว้หรื อการสานกุบ นอกจากนี1 ก็มีการสานคุหรื อแอ่ว
สําหรับตีขา้ วของภาคเหนือ ซึ งเป็ นเครื องจักสานขนาดใหญ่ทีใช้ตอกขนาดใหญ่ ช่างจักสานจึงต้อง
ขุดดินเป็ นหลุมเป็ นแม่แบบ แล้วลงไปสานในหลุมทีเป็ นแม่แบบนั1น โดยมีหลุมดินเป็ นแม่แบบ
บังคับให้เครื องจักสานมีรูปทรงตามต้องการ การสานเครื องจักสานโดยใช้แม่แบบนี1 ช่วยให้ได้
เครื องจักสานทีมีรูปร่ างเหมือนๆ กันเป็ นจํานวนมากจึงต้องใช้ทาํ ให้ได้เครื องจักสานทีมีรูปทรงตาม
แม่แบบนั1นๆ
2.1.1. วัสดุและวัตถุดิบในเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย
วิบูลย์ ลี1สุวรรณ. (2540). กรรมวิธีในการทําเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยเริ มจากการ
ใช้วตั ถุ ดิบจากธรรมชาติทีมีลกั ษณะเป็ นเถาเป็ นเส้นเช่ นเถาวัลย์ หวาย มาสานขัดกันอย่างง่ายๆ
โดยแทบไม่ตอ้ งแปรรู ปวัตถุเลย เช่น การนําเถาวัลย์ หวายมาสานเป็ นภาชนะง่ายๆ ต่อมาเมือมนุษย์
ต้องการผลิตเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยให้มีรูปทรงและมีลวดลายละเอียดประณี ตมากขึ1น จึง
แปรรู ปวัตถุดิบด้วยการจัก เพือให้ได้วตั ถุดิบทีเป็ นเส้นเล็กได้ละเอียดยิง ขึ1น
ตัวอย่างการจัก เพือให้ได้วตั ถุดิบทีเป็ นเส้นเล็กได้ละเอียดยิง ขึ1น เช่นการนําหวายมาจัก
เป็ นเส้น นําไม้ไผ่มาจักเป็ นตอก ทําให้มนุ ษย์สามารถสานเครื องจักสานให้มีรูปทรงและลวดลาย
ละเอียดประณี ตตามต้องการ โดยทีประเทศต่างๆในเอเชียเป็ นแหล่งผลิตเครื องจักสานทีสําคัญของ
โลก ทั1งนี1เพราะภูมิภาคนี1มีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะนํามาทําเป็ นเครื องจัก
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สาน นอกจากนี1 ประชากรส่ วนใหญ่ยงั ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั1งเดิม ยังไม่ได้พฒั นาเป็ น
การเกษตรอุตสาหกรรมทีใช้เครื องจักรกล ดังนั1น เครื องมือเครื องใช้ทีเกษตรกรในภูมิภาคนี1ใช้ใน
การประกอบอาชี พ จึ ง ยัง เป็ นเครื อ งมื อ พื1 น บ้า น มากกว่า ที จ ะใช้เ ครื อ งมื อ ที มี เ ทคโนโลยี สู ง
โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หรื อเอเชี ยอาคเนย์ เช่ น ประเทศไทย ในอดี ต
ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรมและเป็ นเกษตรแบบดั1งเดิมทีใช้เครื องมือเครื องใช้พ1ืนบ้าน
เป็ นส่ วนใหญ่นอกจากนี1แล้วประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นชนบท ยังดํารงชีพตามสภาพสังคมเกษตรกรรม
ทียงั ใช้เครื องมือเครื องใช้ทีผลิตขึ1นเองจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิน เช่น การทําภาชนะดินเผา
ด้วยดินทีหาได้ในท้องถิน การทําเครื องจักสานด้วย เถา ใบ และต้นไม้ชนิดต่างๆ ดังนั1นเครื องจัก
สานจึงเป็ นเครื องมือเครื องใช้พ1นื บ้านทีใช้กนั แพร่ หลาย ทีสุดในทุกภาคของประเทศ
วัตถุดิบทีใช้ในการแปรรู ป โดยในภาคต่างๆ ของประเทศ วัสดุทีใช้ในการจักสานก็
แตกต่างกันออกไป สําหรับประเทศไทยวัตถุดิบทีใช้กนั มาก ได้แก่ หวาย ไม้ไผ่ ก้านและใบมะพร้าว
เป็ นต้น ตัวอย่า งหนึ ง ของการอนุ รั ก ษ์ว สั ดุ จกั สาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงมี
พระราชดําริ เกียวกับการอนุรักษ์พนั ธุ์หวาย พ.ศ. 2529 ทรงมีพระราชดําริ ให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์
หวายชนิดต่างๆ ได้มีการเพาะเลี1ยงเนื1อเยือ เพือเป็ นการเตรี ยมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายใน
อนาคต มีการขยายพันธุ์ได้ตน้ ทีสมบูรณ์ของหวายข้อดําและหวายตะค้าทองแล้ว ก็ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาติให้ทาํ การทดลองปลูกต้นหวาย เหล่านั1นในป่ ายางนาใกล้พระตําหนักเรื อนต้น
สวนจิตรลดา
ดังนั1นทรงมีพระราชดําริ ให้ทดลองปลูกทีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนครอีกด้วย การดําเนินการเกียวกับหวายได้
มีการขยายผลไปสู่ ความร่ วมมือระหว่างโครงการส่ วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับ
ส่ วนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงขยายพันธุ์หวายขึ1นในพื1นที 1,000 ไร่ ทีตาํ บลปะเหลียน อําเภอ
ปะเหลี ย น จังหวัดตรั ง เมื อปี พ.ศ. 2532 และได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึงนอกจากจะเป็ นสถานทีอนุรักษ์พนั ธุ์หวายชนิด ต่างๆ ของประเทศ
ไทยแล้วยัง ได้ใ ช้เป็ นสถานศึ ก ษาวิจยั และขยายพันธุ์ หวาย เศรษฐกิ จเพือให้ผลประโยชน์ถึ ง
ประชาชนอย่างกว้างขวางด้วย (สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2549)
วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2540, หน้า3-9) กล่าวว่า วัตถุดิบทีใช้ในการแปรรู ปเป็ นเครื องจักสาน
ในภาคต่างๆ ของประเทศ วัสดุทีใช้แตกต่างกันออกไป แต่ทีนิยมมากทีสุดคือไม้ไผ่เนืองจากคงทน
ราคาไม่แพงและหาได้ง่าย มีอยูท่ วั ไป มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิด
จาก ธรรมชาติ มาทําเป็ นเครื องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
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ไม้ไ ผ่เ ป็ นวัตถุ ดิบ จากธรรมชาติ ที มี คุ ณ สมบัติเ หมาะสมที จะนํา มาแปรรู ป เป็ นวัส ดุ
สําหรับทําเครื องจักสานมากทีสุด เครื องจักสานไม้ไผ่จึงเป็ นเครื องจักสานทีนิยมใช้และผลิตกัน
แพร่ หลายในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทย
เอนก บุ ญ ภัก ดี แ ละพิ สั ณ ห์ ใจสุ ท ธิ (2526) ได้ก ล่ า วว่ า ไผ่ห ลายพัน ธุ์ มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมทีจะนํามาทําเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย และมีกระจายอยูใ่ นทุกภาคของประเทศ ไผ่ที
นํามาทําเครื องจักสานได้ดีมีหลายพันธุ์ ได้แก่ ไผ่สีสุก ไผ่รวก ไผ่เฮียะ ไผ่ขา้ วหลาม เป็ นต้น
ไผ่ พรรณไม้ชนิด Bambusa spp. ในวงศ์ Palmae เป็ นกอ ลําต้นสู งและเป็ นปล้องๆ มี
หลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะนํามาใช้ทาํ เครื องจักสานแตกต่างกันไป เช่น
ไผ่สีสุก (Bambusa blumeana Schultes) ขึ1 นทัว ไปตามหัวไร่ ปลายนาทุกภาคของ
ประเทศ แต่พบมากในภาคกลางและภาคใต้ ชอบดินเหนียวปนทรายหรื อดินร่ วนในทีราบตําๆ ตาม
ริ มแม่น1 าํ ลําคลอง ไผ่ชนิดนี1กล่าวกันว่ามาจากหมู่เกาะชวา สุ มาตรา และบอร์ เนียว ลํามีสีออกเหลือง
จึงเรี ยกว่าไผ่สีสุก เป็ นไผ่ทีมีลาํ สู งใหญ่ ลํายาวประมาณ 10-18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลําประมาณ 812 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลําต้นตรง ผิวแข็งเรี ยบเป็ นมัน โดยทัว ไปไผ่สีสุก
จะขึ1นเป็ นกอแน่น โดยเฉพาะโคนกอ แต่ละลําจะแตกกิงตั1งแต่โคนลําขึ1นไปจนถึงปลาย ไผ่ชนิดนี1
ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ชาวบ้านจึงมักปลูกไว้เป็ นรั1วบ้านเพือช่วยกําบังลม และนําหน่อมาเป็ น
อาหาร นําต้นมาใช้ประโยชน์ตา่ งๆเช่นทําพะองบันไดและทําเครื องจักสานนานาชนิด
ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) เป็ นไผ่ทีกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติใน
บริ เวณประเทศพม่า จึงพบไผ่ชนิดนี1มากในบริ เวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตกบริ เวณ
จังหวัดกาญจนบุรี ไผ่รวกเป็ นไผ่ทีมีความสวยงามเป็ นกอชิดทึบ พุม่ เตี1ย ลําต้นเล็กและเปลา สู ง
ประมาณ 2-10เมตร มีกิงเล็กๆ ตอนปลายลําต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตรแต่ถ้า
พื1นดินสมบูรณ์กจ็ ะมีลาํ ต้นใหญ่ข1 ึน ข้อระหว่างปล้องค่อนข้างเรี ยบ ปล้องยาว 15-30เซนติเมตร ไผ่
รวกเป็ นไม้ที ใ ช้ป ระโยชน์ ไ ด้ห ลายอย่า ง เช่ น ปลู ก ตกแต่ ง บริ เ วณบ้า น ทํา รั1 ว ใช้เ ป็ นวัส ดุ
ประกอบการก่อสร้าง การประมงทําเยือ กระดาษและใช้ทาํ เครื องจักสาน ฯลฯ
ไผ่เฮี1ยะ (Cephalostachyum virgatum) เป็ นไม้ทีรู้จกั กันดีในภาคเหนื อ ขึ1นทัว ไปใน
บริ เวณป่ าดงดิบหรื อป่ าผสมผลัดใบทีมีไม้สักเฉพาะตามริ มห้วย ลักษณะเด่นของไผ่ชนิดนี1คือ เนื1 อ
ลําบางมากตั1งแต่โคนถึงยอด มีขนาดปล้องยาวมากประมาณ 50-70 เซนติเมตร สู งประมาณ 18 เมตร
ไม้เฮี1ยะเป็ นไม้ขนาดย่อมลําเรี ยวเปลา ชาวบ้านในภาคเหนือนิยมนํามาทําฝาบ้าน เครื องมือจับปลา
กระบอกใส่ น1 าํ และเครื องจักสาน
ไผ่ขา้ วหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) มีมากในบริ เวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขึ1นกระจายเป็ นกลุ่มๆ ในป่ าผสมผลัดใบ ชื อพื1นเมืองอาจเรี ยก ไม้ขา้ วหลาม
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ไม้ป้างเป็ น มีขนาดกลาง ชูลาํ สวยงาม กอไม่แน่นจนเกินไป ลําต้นตรงสี เขียวนวล เนื1อบาง ขนาดลํา
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สู ง 7-8 เมตร ข้อนูน
เล็กน้อย แต่ละลําจะแตกกิงย่อยขนาดเล็กเท่าๆกันจํานวนมาก
นอกจากไผ่หลายชนิดซึงเป็ นไม้ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนํามาทําเครื องจักสานได้
ดีแล้ว ยังมีวตั ถุดิบจากธรรมชาติอีกหลายชนิดทีนาํ มาใช้ทาํ เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยได้ดี เช่น
หวาย (พรรณไม้หลายชนิด Calamus spp. ในวงศ์ Palmae ลําต้นยาว ผิวเกลี1ยง เหนียว ขึ1นเป็ นกอ มี
หลายชนิด เช่น หวายตะค้าทอง หวายโป่ ง) ซึ งเป็ นพรรณไม้อีกชนิดหนึงทีใช้ทาํ เครื องจักสานงาน
กสิ กรรมไทยได้ดี อาจจะสานด้วยหวายทั1งหมดหรื อใช้หวายผสมกับวัสดุชนิดอืน เช่น ไม้ไผ่ เป็ น
ต้น
นอกจากการใช้ตน้ หรื อเถาของพืชพันธุ์ไม้บางชนิดมาทําเครื องจักสานแล้ว คนไทยยัง
นํา ใบไม้บ างชนิ ด มาทํา เครื อ งจัก สานงานกสิ ก รรมไทยด้ว ย เช่ น จาก (พรรณไม้ช นิ ด หนึ ง
Nipafruticans Wurmb. ในวงศ์ Palmae) ขึ1นเป็ นกอตามชายเลนหรื อดินโคลนตามริ มฝังนํ1าตื1นๆ ใบ
นํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้สานเปี1 ยวหรื องอบของภาคใต้ ทําหมาตักนํ1า ฯลฯ
การนําวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี1มาทําเป็ นเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยนั1น คนไทย
ค่อยๆ เรี ยนรู้ คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิ ด แล้วเลื อกสรรนํามาแปรรู ปวัตถุ ดิบให้มีลกั ษณะ
เหมาะสมในการนํามาสานเป็ นเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย เช่น การนําไม้ไผ่มาผ่าเป็ นซี กๆแล้ว
จัก เป็ นเส้นๆ เรี ยกตอก เฉพาะตอกไม้ไผ่น1 นั โดยทัว ไปมักจักเป็ นตอกสองชนิดคือตอกทีจกั ขนาน
กับผิวไผ่ เรี ยก ตอกปื1 น ตอกชนิดนี1อาจจะจักเอาผิวไผ่ไว้เรี ยก ตอกผิว ชั1นหนึงก่อน แล้วจึงจักเฉพาะ
เนื1 อไผ่เป็ นชั1นๆ ลงไป ตอกผิวนี1 เมือนําไปทําเครื องจักสานจะมีความคงทนกว่า นอกจากตอกทีมี
เฉพาะเนื1อ ไม้ ตอกอีกชนิดหนึงเป็ นตอกทีจกั ขวางผิวไผ่ มีผิวติดทีสันด้านหนึงเรี ยก ตอกตะแคง
ตอกชนิดนี1จะมีผวิ ไผ่ทีสันทุกเส้นใช้สานเครื องจักสานได้หลายชนิดเช่นเดียวกัน
กระทรวงอุตสาหกรรมร่ วมกับ การท่องเทียวแห่ งประเทศไทยและการปิ โตเลียมแห่ ง
ประเทศไทย (2537, หน้า 70-72) กล่าวไว้วา่ ต้องใช้ไม้ไผ่ไร่ ชนิดกําลังดี ขนาดอายุ 2 - 3 ปี จะอยูใ่ น
ระยะทีพอเหมาะคือไม่ออ่ นไปหรื อแก่ไป เพราะไผ่ขนาดนี1จะมียางมีเยือและเนื1อเหนียวคงทน ไผ่ไร่
นี1เป็ นไผ่ป่าถ้ายิง ป่ าลึกไผ่จะยิงลําปล้องยาวเพราะไผ่จะแย่งกันรับแสงแดด เหมาะแก่การนํามาใช้
งาน
หลังจากเลือกไม้ไผ่ได้แล้ว นํามาผ่าเป็ นซี กแล้วตากแดดให้แห้งจริ ง ถ้าแห้งไม่สนิทไผ่
จะขึ1นราและมอดก็จะชอบมาเจาะไช เมือตากไผ่ซีกแห้งดีแล้วก็จกั เป็ นตอกเส้นเล็ก ๆ ตอกนี1 จะมี
หลายขนาด ครั1งแรกจะรู ดด้วยมีด เป็ นตอกชนิดหยาบ หากเส้นเล็กมาก ไม่สามารถใช้มีดรู ดได้ตอ้ ง
ใช้เรี ยดซึงเป็ นเครื องมือรู ดเช่นเดียวกับหวาย
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รู ปที 1 แสดงวัสดุและวัตถุดิบในเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
2.1.2. ชนิดของผลิตภัณฑ์เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย
วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2532, หน้า18) กล่าวไว้วา่ เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยทีใช้กนั อยู่
ในภาคต่าง ๆ ทุกวันนี1 มีรูปร่ างลักษณะและประโยชน์ใช้สอยต่างกันไปตามความนิยมของผูค้ นใน
แต่ละถิน เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยทีใช้ส่วนมากเป็ นเครื องจักสานทีทาํ จากไม้ไผ่และหวาย
ซึงพอจะแบ่งออกเป็ นประเภทโดยสังเขปได้ดงั นี1

17

2.1.2.1. คราดมีลกั ษณะเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนทีเป็ นด้ามจะทําด้วยไม้ไผ่
ทั1งลําขนาดยาวประมาณ 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ส่ วนหักเป็ นไม้ไผ่ขนาด 2 ซม. เหลาเป็ น
แผ่นบาง จํานวน 8 เส้น สอดในช่องทีเจาะทะลุลาํ ไม้ไผ่ และสานเป็ นลายขัดมีรูปสามเหลียมโดยมี
เส้นไม้ไผ่ขนาด 2 ซม. สองอันประกับทั1งสองด้านเพือความแข็งแรง ส่ วนปลายงอเป็ นรู ปตะขอ
เพือใช้สํา หรั บคราด คราดหรื อมี ชือเรี ย กอี ก อย่างหนึ ง ว่า มื อเสื อ เป็ นเครื องมือสํา หรั บ ทํา ความ
สะอาดทีชาวบ้านใช้กวาดหญ้าหรื อ ใช้กวาดรอบๆ กองฟางในขณะนวดข้าว

รู ปที 2 แสดงรู ปภาพลักษณะของคราด
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.2. โชงโลงทีใช้สาํ หรับวิดนํ1า สานด้วยไม้ไผ่เป็ นลายทึบ ไม่มีช่องตา
เพือป้ องกันมิ ให้น1 ําไหลออกได้มีด้า มหรื อคันไม้ไ ผ่ท1 งั ลําขนาดพอเหมาะติดกับส่ วนที ใ ช้วิดนํ1า
โชงโลงเป็ นเครื องมื อ กสิ ก รรม ซึ งมี ชื อ เรี ย กอี ก ชื อ หนึ ง ว่า โพง สํา หรั บ ใช้วิดนํ1า ในบ่ อ หรื อ คู
ชาวสวนมักจะใช้วดิ นํ1ากับท้องร่ องตามสวนเพือรดผักหรื อต้นไม้ทีปลูกไว้

รู ปที 3 แสดงรู ปภาพลักษณะของโชงโลง
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.3. ตะกร้อสอยผลไม้ เป็ นเครื องมือสําหรับเก็บผลไม้ เช่น มะม่วง
ชมพู่ ตะกร้อสานด้วยเส้นหวายกลม มีลกั ษณะโปร่ ง มัดติดกับโครงไม้ไผ่เป็ นช่วงส่ วนปากตะกร้อมี
เส้นไม้ไผ่เหลากลม ยาวประมาณ 7 ซม. มัดติดกับส่ วนปากเป็ นซี ห่างกันประมาณ 2 ซม. ซี เหล่านี1
ทําหน้าทีช่วยดึงให้ผลไม้หลุดออกจากกิงและหล่นลงในตะกร้อ เวลาจะใช้งานต้องผูกติดกับด้ามไม้
ไผ่อีกทีหนึง

รู ปที 4 แสดงรู ปภาพลักษณะของตะกร้อสอยผลไม้
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.4. ขลุม คือ เครื องป้ องกันทีใช้สาํ หรับปากวัวปากควาย เพือกันมิให้
กินข้าวในขณะทีกาํ ลังนวดข้าวในลาน ทําด้วยเส้นหวายผ่าซี ก แล้วสานเป็ นลายเฉลวหกมุมทีส่วน
ปลาย ตอนกลางโปร่ ง ส่ วนขอบเป็ นเส้นหวายผ่าซีกขัดเป็ นรู ปวงกลม

รู ปที 5 แสดงรู ปภาพลักษณะของขลุม
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.5. หลัวสานด้วยไม้ไผ่มีลกั ษณะกลม มีหูติดอยูก่ บั ส่ วนขอบ ตัวของ
หลัวสานเป็ นลายขัด ส่ วนปากหลัวก็เป็ นลายขัดธรรมดาเช่ นเดี ยวกัน แต่ส่วนแกนนี1 สานละเอียด
ยิงขึ1นเพือให้แข็งแรง หลัวเป็ นภาชนะทีชาวบ้านใช้สําหรับใส่ สิ งของต่างๆ เพือการขนส่ งไปยัง
สถานทีตา่ งๆ

รู ปที 6 แสดงรู ปภาพลักษณะของหลัวสานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.6. ปะหังเป็ นภาชนะทีชาวนาใช้สาํ หรับกั1นฟางหรื อ หญ้า ให้ววั กิน
ปะหังจะต้องตั1งอยูก่ บั ทีในบริ เวณลานบ้าน หรื อ กองฟาง ทําด้วยไม้ไผ่ผา่ ซี กขนาด 4 ซม. สานเป็ น
ลายขัดกับหลักไม้ไผ่ทีปักลงดินเป็ นรู ปวงกลม สู งจากพื1นดินประมาณ 50 ซม.

รู ปที 7 แสดงรู ปภาพลักษณะของปะหังไม้ไผ่
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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2.1.2.7. พ้อมสานด้วยไม้ไผ่เป็ นลายขัด ขนาด 1 ซม. ส่ วนขอบเป็ นไม้ไผ่
ขนาด 3 ซม. มัดด้วยเส้นหวายเป็ นช่วงๆละ 10 ซม. ส่ วนปากของพ้อมเป็ นรู ปวงกลม ส่ วนก้นเป็ น
รู ป สี เหลี ย มจัตุรัสมี ไ ม้ไ ผ่เหลาเป็ นเส้ นกลม ขนาด 2 ซม. ขัดเป็ นรู ปกากบาท รองรับ เพือความ
แข็งแรง พ้อมเป็ นภาชนะขนาดใหญ่ สําหรับใส่ ขา้ วเพือเอาเก็บไว้ทาํ พันธุ์

รู ปที 8 แสดงรู ปภาพลักษณะของพ้อมสานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, ชุ ดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครืองจักสานไทย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2540).
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นอกจากทีกล่าวมาแล้ว พยูร โมสิ กรัตน์ยงั กล่าวเพิมเติมว่า ยังมีเครื องจักสานงานกสิ กร
รมของไทยทีได้รับอิทธิ พลจากชาวจีน เนืองจากมีการอพยพเข้ามาของคนจีนตั1งแต่สมัยรัชกาลที 2
เพือมาใช้แรงงานและมีบางส่ วนเข้ามาสู่ ภาคกสิ กรรม ทําให้เกิดเครื องมือเครื องใช้ของงานกสิ กรรม
ทีเป็ นงานจักสานทีเกิดจากลูกหลานชาวจีนทีเกิดในประเทศไทย อันประกอบด้วย
2.1.2.8. เปี1 ยวหรื อหมวกกุยเล้ย เป็ นคําทีเรี ยกหมวกแบบจีน บางทีก็อาจเรี ยกว่า โก่ย
โล้ย กุ่ยเละ หรื อ หมวกเจ๊ก ซึ งชือเรี ยกทั1งหมดนี1หมายถึงหมวกชนิดเดียวกันทีมีลกั ษณะทรงกรวย
หัวแหลมมีปีกกว้างกลม นิยมใส่ เพือใช้ป้องกันแดดกันฝน ซึ งในอดีตคนจีนทีเข้ามาตั1งถินฐานทํามา
หากกินในพื1นทีแถบนี1 อาชีพหลักคือ การทําสวนทําไร่ หมวกกุยเล้ย จะประกอบด้วยวัสดุต่างๆ โดย
มีไม้ไผ่เป็ นวัสดุหลัก นอกนั1นจะประกอบด้วยใบไผ่ กระดาษถุงสี น1 าํ ตาล ต้นคล้าหรื อหวาย ขนาด
ของหมวกมี 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ซึ งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5, 16.5, และ 14.5 นิ1ว ขนาดที
นิยมทัว ไปคือขนาดกลาง

รู ปที 9 แสดงรู ปภาพลักษณะของหมวกกุยเล้ยสานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : ศิลปากร, บล็อคแลกเปลีย นเรียนรู้, เข้าถึงเมือ 4 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://ภูมิ
ปัญญาไทย.blogspot.com
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2.1.2.9. หมวกหมวกไห่หนําโล้ย ซึงเป็ นหมวกทีสานจากไม้ไผ่ กรุ ดว้ ยใบไผ่ ใบกล้วย
และหวาย ในอดีตชาวจีนอพยพได้นาํ ติดตัวเข้ามาเมือตอนปลายสมัยรัชกาลที 5 และเกิดเป็ นทีนิยม
ในชุมชนสมุทรสงคราม

รู ปที 10 แสดงรู ปภาพลักษณะของหมวกหมวกไห่หนําโล้ยสานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : มูลนิธิชยั พัฒนา, เศรษฐกิจพอเพียง, เข้าถึงเมือ 4 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.
2.1.2.10. เข่งใส่ ผลไม้ สานด้วยไม้ไผ่ คล้ายเข่งปลาทูแต่ใหญ่กว่าสัก 5 เท่า ทรงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบหนึงเมตร สู งประมาณ 20 ซม. มีทีร้อยเชือก 4 จุด เข่งจะใช้กบั งานหนักๆ ใน
การแบกหาม เช่น เผือก, หอมแดง, มันแกว ทีตอ้ งแบกหามออกจากร่ องสวน การเคลือนย้ายเข่ง
จะต้องหาบด้วยไม้คานคนเดียว ผูห้ าบจะต้องเป็ นมืออาชีพรับจ้างทํางานแบบนี1 มันทําให้เกิดจํานวน
นับของหอมแดงแห้ง เรี ยกว่า หาบ การเปรี ยบเทียบว่าสวนบ้านใครได้ผลิตผลมากหรื อน้อยกว่ากัน
จึงวัดกันทีจาํ นวนหาบ
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รู ปที 11 แสดงรู ปภาพลักษณะของเข่งใส่ ผลไม้สานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : พยูร โมสิ กรัตน์
2.1.2.11. บุง้ กีu เป็ นผลิตภัณฑ์ฝีมือพื1นบ้านทีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนอีกชนิด
หนึง สําหรับประโยชน์ใช้สอยงานกสิ กรรม ใช้ทุนแรงในการขนผลิตผลทางกสิ กรรม เป็ นงานจัก
สานทีพบเห็นทัว ไป วัสดุทีนาํ มาทําบุง้ กีu คือ ไม้ไผ่บา้ น ซึงมีอายุประมาณ 2-3 ปี สังเกตจากผิวไม้
นํามาเหลาให้เป็ นเส้น ๆ ลักษณะแบน กว้างขนาด 1.5 เซนติเมตร ยาวตามขนาดของ ลําไม้ไผ่ นํามา
สาน ลายขัด จนแล้วเสร็ จเก็บปลายไม้ไผ่ให้เรี ยบร้อย แล้วนําหวายมาดัดได้รูปเพือนํามาหูบุง้ กีu
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รู ปที 12 แสดงรู ปภาพลักษณะของบุง้ กีuสานด้วยไม้ไผ่
ทีมา : พยูร โมสิ กรัตน์
ส่ วนทีมีการกล่าวถึงในข้างต้น ยังมีผลิตภัณฑ์เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย ชนิดอืนๆ
ไปตามภูมิภาคต่าง ๆอันได้แก่ คุตีขา้ ว ปุ๊ ดสัด บุง้ กีu สุ่ มไก่ ตะกร้าใส่ หญ้า เป็ นต้น
คนไทยนั1นมีศิลปะอยูใ่ นหัวใจ และมีฝีมือในทางการช่างมาแต่อดีต ซึ งในแต่ละภาคก็มี
งานหัตถกรรมพื1นบ้านแต่ละอย่างแตกต่างกันไป ดังนั1นการทีจะส่ งเสริ มให้ราษฎรได้มีอาชี พทีมี
ความชํานาญแต่เดิมนั1น นอกจากจะช่ วยให้มีรายได้เพิมขึ1นแล้วยังเป็ นการรักษาศิลปหัตถกรรม
พื1นบ้านของแต่ละภาคไว้ได้อีกด้วย (กรมศิลปากร, 2544, หน้า141)
2.1.3. คุณสมบัติของเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย สุ ภกานต์ รัตนาพันธุ์ (2537) ได้
กล่าวสรุ ปว่าคุณสมบัติเป็ นไปตามกิจกรรมในการดําเนินชีวติ ดังนี1
2.1.3.1. ภาคกลาง ประกอบด้วย บุง้ กีu ใช้โกยข้าวเปลือก กระบุงใช้เก็บข้าวหรื อ
พันธุ์พืช ตะกร้าปากควาย ใช้ครอบปากสัตว์เลี1ยง ปุ๊ ดสัดใส่ ขา้ วเปลือกและตวงข้าว
2.1.3.2. ภาคเหนือ ประกอบด้วย คุตีขา้ ว ใช้สําหรับตีขา้ วเหนียวหรื อนวดข้าวของ
ชาวนา ก่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช กระบุงใช้สําหรับตวงข้าวเปลือก กระบุงใส่ ของ ใช้สะพายหลังไปทํา
ไร่ ทาํ นา กระบุงสานด้วยไม้ไผ่ Panใช้เก็บใบชา
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2.1.3.3. ส่ วนภาคใต้ ประกอบด้วย ตะกร้า โชงโลง หวีดา้ ย เครื องสี ขา้ ว ตรอมใช้
สอยผลไม้ โตระใช้ใส่ ผลไม้เพือขนส่ ง
2.1.3.4. ภาคอีสาน ประกอบด้วย โซงโลง (คันโซ่ ) ใช้วิดนํ1าเข้านา ฮีนใช้เป็ น
ภาชนะเก็บเมล็ดข้าวเปลือก กระบุงใช้สาํ หรับใส่ ของ จ่อสําหรับเป็ นทีให้ตวั หนอนซึ ง กระด้งใส่ ตวั
ไหม รวมทั1งเครื องสี ขา้ วทีมีใช้เกือบทุกภาค
พยูร โมสิ กรัตน์กล่าวเพิม เติมว่า ในส่ วนของภาคกลางและภาคตะวันตก มีงานเครื องจัก
สานในงานกสิ กรรมทีได้รับอิทธิพลจีน ประกอบด้วย เข่งใส่ ผลไม้ หลัว หมวกเปรี1 ยว หมวกกุยโล้ว
หมวกไฮหนําเหลี1ยว สําหรับใส่ กนั แดดเมือกํากิจกรรม ทําไร่ ทาํ นา ตระกร้อใช้รดนํ1าในร่ องผักและ
ร่ องผลไม้ เป็ นต้น
2.1.4. ชนิดของลายและลวดลายเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย
สมาคมนิ สิตเก่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549, หน้า107)
ได้กล่าวเพิม เติมว่า ลวดลายในการจักสาน แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะคือ
ก. ลวดลายพื1นฐาน ถือเป็ นลายแม่บท สําหรับการสานทัว ไป มี 6 ลาย คือลายขัด
ลายสอง ลายสาม ลายตาหลิว ลายขอ และลายบองหยอง
ข. ลวดลายพัฒนาเป็ นลายทีช่างจักสานในอดี ตได้คิดค้นพัฒนาขึ1นมาทีปรากฏ
ทัว ไป มี 5 ลาย คือ ลายบ้า ลายดีดา้ น ลายเฉลียว ลายดอกขิง และลายดีหล่ม
ค. ลวดลายประดิษฐ์เป็ นลวดลายทีคิดค้นประดิษฐ์ข1 ึนเป็ นลักษณะเฉพาะ ของช่าง
จักสานแต่ละคน แต่ละท้องถินมีลกั ษณะแตกต่างกันไป วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2540, หน้า9-13) กล่าว่า
การสานเป็ นขั1นตอนสําคัญในการทําเครื องจักสานโดยนําวัตถุดิบทีแปรรู ปแล้วมาสานเป็ นรู ปทรง
ต่างๆ กรรมวิธีในการสานแบ่งออกเป็ นแบบและได้มีการแบ่งประเภทการสานออกเป็ นแบบต่างๆที
ต่างออกไปตามขั1นตอนการจักสาน คือ
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ก. ลายขัด เป็ นวิธีการสานแบบพื1นฐานทีเก่าแก่ทีสุด

รู ปที 13 แสดงการสานลวดลายแบบลายขัด
ทีมา : นิกร นุชเจริ ญผล, ลายสาน (กรุ งเทพฯ : 2525)
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ข. ลายทแยง เป็ นวิธีการสานทีใช้ตอกสอดขัดกันในแนวทแยง
(Diagonal) โดยมีเส้นตั1งและเส้นนอนสานแบบลายขัด

รู ปที 14 แสดงการสานลวดลายแบบลายทแยง
ทีมา : นิกร นุชเจริ ญผล, ลายสาน (กรุ งเทพฯ : 2525)
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ค. ลายอิสระ เป็ นการสานทีไม่มีแบบแผนตายตัว ขึ1นอยูก่ บั ผูส้ าน

รู ปที 15 แสดงการสานลวดลายแบบลายอิสระ
ทีมา : พยูร โมสิ กรัตน์
นอกจากกรรมวิธีการสานเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยดังกล่าวแล้วคนไทยยังรวมเอา
การถัก เข้าไว้ในกระบวนการทําเครื องจักสานด้วย เพราะเครื องจักสานหลายชนิดต้องใช้หวาย มา
ถักประกอบด้วยเช่น การใช้เชือกหรื อหวายถัก เป็ นหูภาชนะ ถักขอบ เป็ นต้น เพือให้ใช้ได้ทนทาน
และสวยงาม ดังกล่ า วแล้วจะเห็ นว่า เครื องจักสานงานกสิ ก รรมไทย เป็ นหัตกรรมที ทาํ ขึ1 นจาก
วัตถุดิบธรรมชาติทีมีอยูใ่ นท้องถินต่างๆ นํามาแปรรู ปให้มีลกั ษณะเหมาะสมแล้วสานเป็ นเครื องจัก
สานทีมีรูปทรงธรรมดาจนพัฒนามาเป็ นเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยทีมีรูปทรงสวยงามและมี
ลวดลายละเอียดประณี ตขึ1น ปั จจุบ นั มีผูน้ ําเอาวัสดุ สังเคราะห์ สมัยใหม่ มาทําเครื องจักสานงาน
กสิ กรรมไทยมากมาย โดยประยุกต์รูปทรงให้ลวดลายสวยงามตามความต้องการในการใช้สอยมาก
ขึ1น
นอกจากนี1ยงั มีลวดลายสานของเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยทีได้รับอิทธิจีน โดยเป็ นลาย
จักสานมีได้รับความนิยมและมีการพัฒนาลวดลายโดยช่างจักสานทีเป็ นคนไทยเชื1อสายจีน คือ
ก. ลายขัด เป็ นวิธีการสานแบบพื1นฐานทีเก่าแก่ทีสุด
ข. ลายทแยง เป็ นวิธีการสานทีใช้ตอกสอดขัดกันในแนวทแยง (Diagonal) โดยมีเส้น
ตั1งและเส้นนอนสานแบบลายขัด โดยเรี ยกอีกอย่างว่า ลวดลายเฉลว (พยูร โมสิ กรัตน์)
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นอกจากนั1น พยูร โมสิ กรัตน์ ได้กล่าวเพิมเติมว่า การสานของเครื องจักสานงานกสิ กร
รมไทยทีได้รับอิทธิ พลจีนทีโดดเด่นคือการเข้าขอบของเครื องจักสานประกอบด้วย การเข้าขอบ
ลักษณะเสื อซ้อนเล็บ การเข้าขอบลักษณะเกลียว ได้แก่เกลียวสาม เกลียวห้า และการผูกขอบโดยมี
ลักษณะเป็ นการผูกขอบด้วยตัวตอกสาน
เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยจึงเป็ นเครื องมือเครื องใช้ทีมนุษย์คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์
ขึ1นจากความเป็ นพื1นบ้านดังนั1นเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยทีทาํ ขึ1นในภาคต่างๆของไทยจึงมี
ลวดลายและประโยชน์ทีแตกต่างกันอย่างน่าสนใจยิง
2.1.5. ภูมิปัญญาทีแฝงไว้ในงานเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2532,
หน้า15-21) ได้กล่าวถึงประเภทและรู ปแบบของเครื องจักสาน
งานกสิ กรรมไทย มีการแบ่งออกตามลักษณะของการดําเนินชีวติ คือ อาชีพ, คติความเชือ
, ทีอยูอ่ าศัย
2.1.5.1. ภาคกลาง
การดําเนินชีวติ ได้มีลกั ษณะของพื1นทีภาคกลาง เหมาะแก่การทําเกษตร ทําสวน และทํา
ไร่ จะมีประชาชนตั1งบ้านเรื อนกระจายอยูต่ ามทีราบทัว ไป เนืองจากบ้านเรื อนอยูท่ วั ไปย่านทีสะดวก
และมีความสบายต่อการติดต่อ ค้าขายภาคกลางจึงเป็ นภาคทีมีความคล่องตัวในการดําเนิ นชี วิต
มากกว่าภาคอืนๆ (วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, 2532, หน้า 42-44)
อาชี พ ประชากรทีอยูอ่ าศัยบริ เวณภาคกลาง ประกอบอาชี พทีสําคัญคือ การทําเกษตร
ประชากรส่ วนใหญ่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์เป็ นเครื องเลี1ยงปากเลี1ยงท้อง โดยดังคํา
ขวัญทีวา่ ในนํ1ามีปลา ในนามีขา้ ว ดังนั1นภายในบ้านหลังหนึงๆ จะมีเครื องมือในการดําเนินชีวิตเป็ น
ต้นว่า เครื องมือในการเกษตร เครื องมือเหล่านี1 เดิมชาวบ้านทําขึ1นใช้เอง และมักมีอยูท่ ุกครัวเรื อน
และใช้เป็ นเครื องช่วยในการเลี1ยงชีพ เป็ นต้น
คติความเชือ โดยมากถือคติความเชือทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลักของชีวิต ประเพณี
ความเชือต่างๆ โดยมากมีพ1ืนฐานมาจากพุทธศาสนา นอกจากนี1 ทีทาํ การเพาะปลูก เป็ นต้นว่า ปลูก
ข้าว ก็จะมีประเพณี ทาํ ขวัญข้าว เพือขวัญและกําลังใจในการเพาะปลูก
ทีอยูอ่ าศัย ทําเลการตั1งบ้านเรื อนของชาวไทยภาคกลางโดยมากจะปลูกสร้างตามที
ราบลุ่ม มีน1 าํ ไหลผ่าน โดยเฉพาะสองฝังแม่น1 าํ จะปลูกกันมาก ตัวเรื อนจะเป็ นใต้ถุนโปร่ ง จึงใช้เป็ น
ทีเก็บเครื องใช้ต่างๆ เป็ นต้นว่าเครื องมือกสิ กรรม เครื องจักสาน และใช้เป็ นทีพกั ผ่อนหย่อนใจ ตัว
เรื อนทีปลูกได้มาตรฐานจะใช้ใต้ถุนเป็ นทีรับแขกได้ในตัว (วิบูลย์ ลี1สุวรรณ, 2532, หน้า 45-51)
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2.1.5.2. ภาคเหนือ
วิบูลย์ ลี1 สุวรรณ (2532, หน้า 25) ได้กล่าวถึงการดําเนิ นชี วิตว่า พื1นทีโดยทัว ไปของ
ภาคเหนือ มีท1งั พื1นทีราบ ภูเขา แม่น1 าํ การดําเนินชีวติ ส่ วนใหญ่จะผูกพันกับธรรมชาติ
อาชี พ ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม การตีขา้ วจะเป็ นการดําเนิ นชี วิตของ
สังคมเกษตรภาคเหนือ ทีต1งั บ้านเรื อนอยูแ่ ถบลุ่มนํ1า
คติค วามเชื อ ชาวไทยภาคเหนื อมีค ติพ1ืนถิ นทีส อดคล้องกับชี วิตพื1นถิ นทั1งนี1 เพราะ
ธรรมชาตินอกจากจะเป็ นแหล่ง ผลิ ตโภคทรัพ ย์แล้ว ยัง เป็ นบ่อเกิ ดศิ ลป วัฒนธรรม คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และความเชือนานาชนิดรวมทั1ง ความเชือเรื องผีและโหราศาสตร์
ทีอยูอ่ าศัย จะมีความต่างกันไปตามสถานะของความเป็ นอยู่ ตัวเรื อนจะยกสู ง จะมี
เครื องมือในการดําเนินชีวติ เป็ นต้นว่า เครื องมือในการเกษตร เครื องมือเหล่านี1เดิมชาวบ้านทําขึ1นใช้
เอง และมักมีอยูท่ ุกครัวเรื อนและใช้เป็ นเครื องช่วยในการเลี1ยงชีพเหมือนภาคกลาง
2.1.5.3. ภาคใต้
วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2532, หน้า 72) ได้กล่าวว่า การดําเนิ นชี วิต เนื องจากพื1นทีภาคใต้มี
ดินแดนทีติดทะเลทั1งสองชายฝัง คือชายฝังด้านตะวันออกและชายฝังด้านตะวันตก จึงเป็ นผลดีใน
การดําเนิ นชี วิตของประชากรส่ วนใหญ่ นอกจากนี1 สภาพพื1นทีราบ ทีมีแม่น1 าํ ไหลผ่านหลายสาย
ส่ งผลให้ประชากรส่ วนใหญ่ดาํ เนินชีวิตภาคเกษตรกรรมได้เป็ นอย่างดี และเมือมีการเปรี ยบเทียบ
รายได้จะดีกว่าทุกภาคของประเทศไทย
อาชี พ จากลักษณะพื1นทีเสริ มให้ประชากรซี กฝังตะวันตก อาชีพมีการทําไร่ ซี กด้าน
ตะวันออกนั1น มักจะมีการทําสวนยาง สวนผลไม้ ปลูกพืช อาชีพทีเกียวกับหัตถกรรมเครื องจักสาน
ทีกระบี พัทลุง และนครศรี ธรรมราช ต่างเป็ นงานฝี มือทีมีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของภาคใต้
คติความเชือ ชาวไทยภาคใต้มีศรัทธาในศาสนา นอกจากนี1ชาวไทยภาคใต้มีบา้ งโดยเชือ
ว่าสิ งทั1งหลายในธรรมชาติจะมีผพู้ ิทกั ษ์รักษา
ทีอยูอ่ าศัย ลักษณะบ้านไทยชาวใต้โดยทัว ไป อย่างน้อยครอบครัวหนึ งจะต้องมีเรื อน
สองหลัง หลังทีหนึงเป็ นเรื อนนอนหรื อเรื อนพักผ่อน ส่ วนหลังทีสองเรี ยกว่าเรื อนครัว มีสองถึงสาม
ห้อง ใช้เป็ นห้องครัวหนึ งห้อง อี กหนึ ง ถึ ง สองห้องใช้เป็ นห้องเก็บ ข้า วเลี ย ง เรี ยกว่า ลอมข้า ว
โดยทัว ไปไทยภาคใต้จะใช้การปลูกบ้านเรื อนเป็ นรู ปทรงทีเรี ยกว่า ทรงช้างเยียว โดยปลูกยกพื1นสู ง
ประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร นิยมทีจะปลูกใกล้กบั ทางเดิน ท่านํ1าใกล้นาและบ่อ เมือเวลาฝนตกจะ
ช่วยลดภาวะนํ1าท่วมได้ดี ใต้ถุนบ้าน ใช้ทาํ งานทัว ๆ ไป เช่นทอผ้าจักสาน หรื อใช้ทาํ คอกวัว เลี1ยง
เป็ ด ไก่ หมู เป็ นต้น
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2.1.5.4. ภาคอีสาน
วิบูลย์ ลี1สุวรรณ (2532, หน้า 61-67) เนืองจากพื1นทีเป็ นตัวกําหนดวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่
และครรลองทีดีงาม ชีวิตความเป็ นอยูเ่ ปี ยมไปด้วยคติความเชือประจําถิน พร้อมกับ วัฒนธรรมลุ่ม
นํ1าโขง ทีมีลกั ษณะดังนี1
อาชีพ ส่ วนใหญ่เป็ นอาชีพเกษตรกร มีการเพาะปลูก นอกจากนี1มีอาชีพรับจ้างพร้อมงาน
อืน เช่น จักสาน เป็ นต้น
คติความเชื อ บรรพชนดั1งเดิมชาวอีสาน เชื อว่า พระยาแถน หรื อแถนฟ้ าหลวง เป็ นผู้
สร้างสรรค์สิ งทั1งหลายในโลก นอกจากนี1 ยงั มีความเชื อในเรื องพ่อมด หมอผี ทีช่วยในการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บและอีกคติความเชือทีถือว่าทําให้เกิดความสงบสุ ขให้แก่สังคม แก่ตนเอง เพือนฝูงมิตร
สหายของชาวอีสาน คือ ประเพณี ผกู เสี ยว คือการผูกให้คนทั1งสองเป็ นกัลยาณมิตรกัน
ทีอยูอ่ าศัย บ้านหรื อทีอยูข่ องชาวไทยอีสาน มักเรี ยกกันว่า เรื อนเหย้า หรื อ เฮือนย้าว
เรื อนเหย้า จะมีลกั ษณะคล้ายเรื อนทัว ไปทางภาคกลาง ขนาดจะเล็กหรื อใหญ่ แล้วแต่ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เรื อนเครื องผูกในภาคอีสาน อุปกรณ์ทีใช้ในการปลูกสร้างก็หาง่ายตามท้องถิน เช่น ไม้ไผ่
ใบจาก หญ้าคาและแฝก หวาย โดยไม้ไผ่ใช้ทาํ โครงสร้าง ฝา ใบจากทําได้ท1 งั หลังคาและฝาบ้าน
หญ้าคาและแฝกเป็ นพืชประเภทเดียวกันใช้ทาํ ได้ท1 งั ฝาบ้านและหลังคา หวายนั1นนํามาถักผูกตัว
เรื อนให้ยดึ เป็ นหลัง การสร้างทีอยูอ่ าศัยลักษณะนี1จะมีความสัมพันธ์กบั ศิลปะการจักสาน เพราะไม้
ไผ่ ใบจาก หญ้าคา ต้องนํามาผ่า จัก และสานให้เป็ นส่ วนประกอบของตัวบ้าน ลักษณะตัวเรื อนจะ
สู งโปร่ ง พ้นสภาพนํ1าท่วมขัง บนตัวเรื อนจะมีชานเรื อน บริ เวณใต้ถุนทีสูงโปร่ ง ใช้เป็ นทีพกั ผ่อน
เก็บสิ งของเครื องใช้ เช่น เครื องจักสาน คันไถ เป็ นต้น ฝาของตัวเรื อนเป็ นฝาขัดแตะและฝาสอดซึ ง
เป็ นศิลปะของงานจักสานโดยเฉพาะการปลูกสร้างบ้านเรื อนตามบริ เวณพื1นทีราบ และตามแอ่งนํ1า
การดําเนินชีวิตจึงประกอบไปด้วยเครื องใช้ไม้สอยทีจาํ เป็ นต่างๆ เช่น เครื องมือกสิ กรรม เครื องใช้
ในชีวติ ประจําวัน ทีมีท1งั งานสาน งานปั1น
พยูร โมสิ กรัตน์ ได้กล่าวเพิมเติมว่า ภูมิปัญญาทีแฝงไว้ในงานเครื องจักสานงานกสิ กร
รมไทยทีมีการแสดงออกถึงความเป็ นจีนในประเทศไทย งานเครื องจักสานจีนได้เกิดภูมิปัญญาแฝง
ผ่านคนจีนและคนเชื1 อสายจีนในประเทศไทยโดย ทําให้เครื องจักสานงานกสิ กรรมไทยบางส่ วนมี
ความเป็ นจีนในไทยคือ อาชี พส่ วนใหญ่คือการค้าขายและรับจ้างทัว ไป รวมทั1งภาคกสิ กรรม คติ
ความเชือ มีกาเคารพบรรพชนและมีพิธีกรรมทีแสดงถึงความเคารพบรรพชน ทีอยูอ่ าศัยบ้านหรื อที
อยู่ข องชาวไทยเชื1 อ สายจี น นิ ย มอยู่รวมกันเป็ นครอบครั วขยาย มี เครื องเรื อนรวมทั1ง เครื องมื อ
เครื องใช้บางส่ วนทีทาํ จากเครื องจักสาน หรื อได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมความเป็ นอยูจ่ ากบรรพ
บุรุษเชื1อสายจีนดั1งเดิม
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2.2. การกสิ กรรม
กสิ กรรม คือ การเพาะปลู ก ไม่รวมถึ ง การเลี1 ย งสัตว์ การประมงหรื อป่ าไม้ การทํา
เกษตรกรรมอย่างเป็ นระบบปรากฏขึ1นเป็ นครั1งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ในดินแดนแถบ
Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริ เวณทีเป็ นประเทศซี เรี ยและตอนใต้ของอิรักในปั จจุบนั เมือช่วง
ประมาณ 9,500 ปี ก่อนคริ สตกาล คนในสมัยนั1นเริ มมีการคัดเลือกพืชอาหารทีมีลกั ษณะตามความ
ต้องการเพือนําไปเพาะปลูก คําว่า กสิ กรรม กับคําว่า เกษตรกรรม มีความหมายต่างกัน คําว่า กสิ
กรรม มาจากคําบาลีว่า กสิ กมฺ ม (อ่านว่า กะ-สิ -กัม-มะ) ซึ งหมายถึง การเพาะปลูก, การไถ ใน
ภาษาไทยคําว่า กสิ กรรม เขียนคําว่า กรรม ตามแบบสันสกฤต คือ ก ไก่ ร หัน ม ม้า หมายถึง การทํา
ไร่ ไถนา ใช้ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า farming (อ่านว่า ฟาร์ม-มิง)
ในส่ วนคําว่า เกษตรกรรม มาจากคําสันสกฤตว่า เกฺษตฺ ร (อ่านว่า เกฺสด-ตฺ ระ) ซึงหมายถึง
นากับ คํา ว่า กรฺ ม (อ่ า นว่า กัร -มะ) ซึ งหมายถึ ง การกระทํา คํา ว่า เกษตรกรรม ใช้ต รงกับ คํา
ภาษาอังกฤษว่า agriculture (อ่านว่า อะ-กฺรี-คัล-เช่อร์ ) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทีดิน เช่นการ
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ การป่ าไม้ รวมทั1งการเลี1ยงสัตว์ และการประมงด้วย ดังนั1นเกษตรกรรม ซึ งมี
ภาพรวมทีใหญ่กว่าจึงหมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื1อเพลิง และผลิตภัณฑ์อืนๆ โดย
วิธีการเพาะปลูกพืช มีชือเรี ยกเฉพาะว่า กสิ กรรม และวิธีการเลี1ยงสัตว์ท1 งั สัตว์บก สัตว์น1 าํ อย่างเป็ น
ระบบ ผูท้ ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรี ยกว่า เกษตรกร แรงงานจํานวน ร้อยละ 42 ของทั1งโลกอยู่
ในภาคเกษตรกรรม จึ งถื อว่า เป็ นกลุ่ มอาชี พ ทีแพร่ หลายทีสุ ด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิ ตทางด้า น
เกษตรกรรมยังคงมี ป ริ ม าณเพีย งไม่ถึง ร้ อยละ 5 ของผลผลิ ตมวลรวมของโลก (Gross World
Product: GWP)
ประเภทของเกษตรกรรม แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
2.2.1. กสิ กรรม หมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่น การทํานา การทําสวน การทําไร่
2.2.2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี1ยงสัตว์บนบก เช่น เลี1ยงวัว เลี1ยงหมู
หรื อเลี1ยงสัตว์จาํ พวกสัตว์ปีก
2.2.3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางนํ1า เช่น การเลี1ยงสัตว์
นํ1า การจับสัตว์น1 าํ
2.2.4. ด้า นป่ าไม้ หมายถึ ง การประกอบอาชี พ เกี ย วกับ ป่ า เช่ น การปลู ก ป่ าไม้
เศรษฐกิจ การนําผลผลิตจากป่ ามาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น
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2.3 การนันทนาการ
นันทนาการ คื อ กิ จกรรมที สมัค รใจทําในยามว่าง เพือให้เกิ ดความเพลิ ดเพลิ น ผ่อน
คลายความตึงเครี ยดทั1งร่ างกายและจิตใจ นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่
มนุ ษ ย์ แต่ พ บได้ใ นสั ต ว์เ กื อ บทุ ก ชนิ ด การเล่ น ช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะต่ า ง ๆ โดยเฉพาะทัก ษะการ
เคลือนไหวในสิ งมีชีวติ วัยเยาว์
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องนัน ทนาการคื อ ไม่ เ ป็ นงานอาชี พ ไม่ เ ป็ นอบายมุ ข ไม่ มี
ผลตอบแทนไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม โดยทีกิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ1นในช่วงสุ ดสัปดาห์
และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรํา กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเทียว การดูโทรทัศน์
และฟังเพลง เป็ นรู ปแบบสามัญของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี1
2.3.1. เป็ นกิจกรรม (Activity) กล่าวคือ เป็ นการกระทําด้วยการเคลือนไหวของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่ างกายหรื อเปลียนแปลงอิริยาบถทีมีปฏิกิริยาต่อสิ งแวดล้อม เช่น การวิง ออกกําลังกาย
การเดินออกกําลังกาย การเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ ฯลฯไม่หมายถึงการนอนหลับ แต่ตอ้ งเป็ น
การเคลือนไหวและมีผลต่อการเรี ยนรู้และประสบการณ์ของชีวติ ของคนเราด้วย
2.3.2. กระทําในเวลาว่าง (Leisure time) ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการนั1นบุคคล
ต้องเข้าร่ วมในเวลาว่างเท่านั1น เวลาว่าง หมายถึง เวลาทีบุคคลเป็ นอิสระจากการหาเลี1ยงชีพ และเป็ น
เวลาทีเหลือจากการนอนและการประกอบกิจวัตรประจําวัน เช่น อาบนํ1า แปรงฟัน แต่งตัวเป็ นต้น
2.3.3. ความสมัครใจ (Voluntary) เป็ นการเข้าร่ วมกิจกรรมนั1น ๆ ต้องเป็ นไปโดยความ
สมัครใจ
2.3.4. ความสนุกสนานและความสมัครใจ (Satisfaction) กิจกรรมนั1นต้องก่อให้เกิด
ความพึงพอใจเพลิดเพลินสนุกสนานในทันทีและเกิดความพอใจทั1งปัจจุบนั และอนาคต
2.3.5. การสร้างสรรค์ (Constructive) กิจกรรมนั1นจะต้องมีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม รวมทั1งไม่เป็ นอบายมุขหรื อเหตุแห่งความเสื อมเสี ยทั1งหลาย
2.3.6. ไม่เป็ นกิจกรรมสําหรับเลี1ยงชีพหรื อเป็ นอาชีพ(Non - resurvival) เช่น การเล่น
กีฬาเพือความสนุ กสนาน และเป็ นการออกกําลังกายโดยไม่ตอ้ งการเงินตอบแทนถือเป็ นกิจกรรม
นันทนาการ
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2.4. วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ ของการทีชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปี เริ ม
ตั1งแต่สมัยสุ โขทัย ชาวจีนเริ มเดินเรื อสําเภามาค้าขายในดินแดนสุ วรรณภูมิต1 งั แต่ก่อนสมัยอาณาจักร
สุ โขทัย แต่หลักฐานทีชดั เจนทีสุดคือ เมือชาวจีนมาสอนการทําเครื องถ้วยชาม โดยเฉพาะเครื องสังค
โลกจากนั1นเมือสมัยกรุ งศรี อยุธยาชาวจีนได้มาตั1งบ้านเรื อนอยูม่ าก โดยส่ วนมากจะมาจากตอนใต้
ของประเทศจีน เพือมาตั1งรกรากและทําการค้า และเมือถึงสมัยกรุ งธนบุรี เมือครั1งเสี ยกรุ งศรี อยุธยา
ครั1 งที 2 ระหว่า งปี พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2312 จัก รวรรดิ จี น ได้ถู ก รุ ก รานโดยพม่ า ที ก ํา ลัง ขยาย
แสนยานุภาพ จักรพรรดิจีนในสมัยนั1นได้ส่งกองกําลังไปปราบปรามพม่าถึง 4 ครั1งแต่ก็ไม่สําเร็ จ แต่
ฝ่ ายจีนก็ได้เบนความสนใจมาทีกองทัพพม่าในอาณาจักรอยุธยา ซึ งกําลังถูกพม่ายึดครอง ขุนพล
ไทยนาม สิ น ซึ งมีบิดาเป็ นคนจีน และมารดานาม นกเอี1ยง ซึ งเป็ นชาวสยาม ได้ใช้สถานการณ์ ที
ได้เปรี ยบนี1ทาํ ให้สามารถกอบกูเ้ อกราชให้สยามได้สาํ เร็ จ ขุนพลท่านนั1นต่อมาได้ข1 ึนครองราชย์เป็ น
สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี แห่ งกรุ ง ธนบุรี หรื อทีชาวจีนขนามนามว่า แต้อ๊วง ด้วยความทีว่าบิดา
สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี เป็ นคนจีน เมือสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ได้ทรงขึ1นครองราชย์แล้ว ชาวจีน
แต้จิuวได้เข้ามาทําการค้า และอพยพมายังกรุ งธนบุรีเป็ นจํานวนมาก ทําให้ประชากรชาวจีนโพ้น
ทะเลในไทย เพิมขึ1นจาก 230,000 คนใน พ.ศ. 2368 เป็ น 792,000 คนใน พ.ศ. 2453 และใน พ.ศ.
2475 ประชากรไทยถึง ร้อยละ12.2 เป็ นชาวจีนโพ้นทะเล (http://th.wikipedia.org)
ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ การอพยพของชาวจีนยุคแรก ส่ วนมากเป็ นผูช้ าย เมือเข้ามาตั1ง
รกรากแล้วก็จะแต่งงานกับผูห้ ญิงไทย และกลายเป็ นค่านิ ยมในสมัยนั1น ลูกหลานจากการแต่งงาน
ข้ามเชื1 อชาติน1 ีเรี ยกว่า ลูกจีน แต่ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น1 ี กระแสการอพยพเริ มเปลียนไป ผูห้ ญิง
จีนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ1น จึงทําให้การแต่งงานข้ามเชื1อชาติลดลง
ด้านภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาจีนนั1นมีหลักภาษาทีคล้ายกัน จึงทําให้ผทู้ ี
อพยพเข้ามาเรี ยนรู้ภาษาไทยได้เร็ วกว่าภาษาอืนๆ ภาษาไทยก็มีคาํ ภาษาจีนจํานวนมาก ในปั จจุบนั
ชาวไทยเชื1 อสายจีนจะพูดภาษาไทยผสมภาษาจีนในการติดต่อกันเอง โดยเฉพาะชาวแต้จuิวทีอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครเป็ นส่ วนมาก และก็จะใช้ภาษาไทยติดต่อกับสังคมภายนอกได้ดีข1 ึน แต่ลูกหลาน
จีนในปั จจุบนั มีน้อยมากทียงั พูดภาษาจีนของบรรพบุรุษได้ เนื องจากอยู่กบั สังคมภายนอกและที
บ้านเองก็พูดภาษาจีนกับตนน้อยลง ยังคงเหลือแต่ผอู้ าวุโสในครอบครัวเท่านั1นทียงั พูดภาษาจีนกับ
ลูกหลาน อย่างไรก็ตามประเพณี และค่านิยมบางอย่างทียงั คงปฏิบตั ิได้ ครอบครัวลูกหลานจีนก็ยงั
ยึดถือปฏิบตั ิอยู่ เช่น การไหว้เจ้าในโอกาสต่างๆ ซึงถือเป็ นการแสดงความกตัญูตอ่ บรรพบุรุษ
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ปั จจุบนั กระแสความนิ ยมภาษาจีนกลาง กําลังมีสูง เนื องจากเป็ นภาษาทีสําคัญในการ
ติดต่อธุรกิจระหว่างไทย-จีน และสําหรับลูกหลานจีนทีเป็ นวัยรุ่ นก็ได้รับสื อต่างๆ จากไต้หวัน มาก
ทั1งละคร และเพลง ทําให้ในปัจจุบนั มีโรงเรี ยนสอนภาษาจีนเปิ ดสอนอยูม่ ากขึ1นตามเพือสนองความ
ต้องการ สิ งทีแสดงออกถึงการถ่ายทอดทางภาษาอีกอย่างหนึงคือ ในปัจจุบนั มีหนังสื อพิมพ์ภาษาจีน
ในประเทศไทยอยู่ 6 ฉบับ ส่ วนมากผูอ้ ่านจะเป็ นผูท้ ีอพยพมา ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ลูกหลานคนจีน และ ผูท้ ี
เรี ย นภาษาจี นจะอ่า น และนอกจากนั1นในประเทศไทยยัง มี โรงเรี ย นจี นหลายแห่ ง ตัวอย่า งเช่ น
โรงเรี ยนเผยอิงซึงตั1งอยูใ่ นย่านเยาวราช เปิ ดสอนถึงชั1นประถมศึกษาปี ที 6 หรื อ โรงเรี ยนช่องฟ้ าซิ น
เซิ งวาณิ ชบํารุ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ เปิ ดสอนถึ งชั1นมัธยมศึกษาปี ที 6 และ โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัว
จังหวัดภูเก็ต เปิ ดสอนถึงชั1นมัธยมศึกษาปี ที 6 ซึงเป็ นโรงเรี ยนจีนแห่งแรกของไทย
ส่ วนศาสนาและความเชือนั1น ชาวไทยเชื1 อสายจีนรุ่ นแรกทีเข้ามาในไทยนับถือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน และลัทธิ เต๋ า ครั1นในเวลาต่อมาศาสนาพุทธนิ กายเถรวาทได้กลายเป็ นหนึ งใน
ศาสนาบนความเชือคนชนเชื1อสายจีนในไทยจากการจากการหลอมรวมทางวัฒนธรรม โดยมากชาว
ไทยเชื1 อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมดั1งเดิมแบบความเชื อของจีนและเถรวาทไทยไปด้วยกัน งาน
เทศกาลของจีนทีสําคัญอย่าง ตรุ ษจีน วันไหว้พระจันทร์ หรื อวันเชงเม้ง ก็ถูกจัดขึ1นอย่างยิง ใหญ่ใน
ภูเก็ตกรุ งเทพมหานคร และหัวเมืองอืน ๆ ทีมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ต1 งั อยู่ อย่างไรก็ตามชาวไทย
เชื1 อสายจีนจึงไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าตามประเพณี และเข้าวัดไทยเหมือนชาวไทยทัว ไป ส่ วน
เรื องงานศพ ชาวไทยเชื1 อสายจีนยึดถือแบบจีนดั1งเดิม เช่น การทํากงเต๊กและฝังศพน้อยลงเนืองจาก
ค่าใช้จ่ายสู ง และนิยมการเผาศพแบบไทยมากขึ1น ขณะเดียวกันมีชาวจีนฮ่อบางส่ วนในภาคเหนือที
นับถือศาสนาอิสลามตามบรรพบุรุษอยูแ่ ล้ว พวกเขามีการรวมกลุ่มทีหนาแน่นกว่าชาวจีนฮ่อทีไม่ใช่
มุสลิม ในจังหวัดเชี ยงใหม่มีมสั ยิดของชาวจีนมากถึงเจ็ดแห่ ง หนึ งในมัสยิดทีสําคัญของจีนฮ่อคือ
มัสยิดบ้านฮ่อ นอกจากชาวจีนฮ่อแล้วก็มีชาวจีนกลุ่มอืนทีนบั ถือศาสนาอิสลาม อาทิ ชาวไทยเชื1 อ
สายจีนบ้านกรื อเซะในจังหวัดปัตตานี ซึงใช้ภาษามลายูในการสื อสาร
2.4.1. การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมไทยจีน
กล่าวโดยสรุ ปวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลในไทยนั1นจะต่างกับชาวจีนโพ้นทะเลใน
สิ งคโปร์และมาเลเซี ยบางส่ วน ซึ งจะหันไปนับถือศาสนาคริ สต์ และพูดภาษาจีนกลาง ชาวไทยเชื1 อ
สายจีนบางส่ วนกลับไม่ยดึ ติดกับวัฒนธรรมดั1งเดิมของตนมากนักและนิยมวัฒนธรรมทีกลมกลืนไป
กับคนไทย
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2.4.2. ชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีน
ชุมชนชาวไทยเชื1อสายจีนนั1นในประเทศไทยมีประชากรคนไทยเชื1อสายจีนประมาณ 8
ล้านคน ส่ วนมากจะเป็ นเชื1 อสายแต้จิuว ประมาณ ร้อยละ56 รองลงมา ได้แก่ แคะ ร้อยละ16 ไหหลํา
ร้อยละ11กวางตุง้ ร้อยละ7 ฮกเกี1ยน ร้อยละ7 และอืนๆ ร้อยละ12
แต้จิuว (Teochew ; ภาษาจีนกลาง: Cháozhōu) เป็ นกลุ่มชาวจีนทีมากทีสุด ตั1งถินฐานอยู่
ตามพื1นทีรอบๆแม่น1 าํ เจ้าพระยาและตามภาคกลาง ได้มาทีสยามตั1งแต่ยุคกรุ งศรี อยุธยาแล้ว โดยมา
จาก มณฑลฝูเจี1ยน และ มณฑลกวางตุง้ ส่ วนมากจะทําการค้าทางด้าน การเงิน ร้านขายข้าว และ ยา
มีบางส่ วนทีทาํ งานให้กบั ภาครัฐ ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี พ่อค้าจีนแต้จิuวจํานวนมากได้รับ
สิ ทธิ พิเศษ ชาวจีนกลุ่มนี1จึงเรี ยกว่า จีนหลวง (Royal Chinese) สาเหตุเนื องจากสมเด็จพระเจ้ากรุ ง
ธนบุรีทรงมีเชื1อสายแต้จิuวเช่นกัน ในช่วงกรุ งรัตนโกสิ นทร์การอพยพของชาวแต้จิuวจึงมีมากขึ1น และ
ในประเทศไทยเองก็มีคนแต้จิuวเป็ นจํานวนมาก
แคะ (Hakka ; ภาษาจีนกลาง: kèjiā) เป็ นกลุ่มชาวจีนอพยพทีมาจาก มณฑลกวางตุง้
เป็ นส่ วนมาก จะอพยพมาตั1งแต่คริ สต์ศตวรรษที 19 และตั1งถิ นฐานทีแถบจังหวัดสงขลา จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนมากจะชํานาญทางด้านหนังสัตว์ เหมือง และ
เกษตรกรรม นอกจากนี1 ชาวจีนแคะยังเป็ นเจ้าของธนาคารอีกหลายแห่งอาทิเช่นธนาคารกสิ กรไทย
ไหหลํา (ภาษาจีนกลาง: Hǎinán) เป็ นชาวจีนทีอพยพมาจากเกาะไหหลําของจีน ชาว
ไหหลําจะมีเป็ นจํานวนมากที ปากนํ1าโพ จังหวัดนครสวรรค์ และสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ชาวจีน
กลุ่มนี1จะชํานาญทางด้านร้านอาหาร และโรงงาน
ฮกเกี1ยน หรื อ ฝูเจี1ยน (Hokkien ; ภาษาจีนกลาง: Fújiàn) จะเชียวชาญทางด้านการค้าขาย
ทางเรื อ หรื อรับราชการ และชาวจีนกลุ่มนี1จะมีจาํ นวนมากในพื1นทีภาคใต้ เป็ นประชากรส่ วนใหญ่
จังหวัดภูเก็ต มีจาํ นวนมากใน จังหวัดชุมพร, จังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดทัว ๆไป
ฮ่อ เป็ นคําทีคนไทยใช้เรี ยกชาวจีนทีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางประเทศพม่า
และประเทศลาว ชาวจีนฮ่อส่ วนใหญ่จะอาศัยอยูท่ างภาคเหนือทั1งในเมืองและบนดอย หนึงในกลุ่ม
ชนทีสําคัญคือชาวจีนหุ ย (ภาษาจีนกลาง: Huízú) โดยเป็ นชาวจีนทีมีลกั ษณะเหมือนชาวจีนฮัน ทุก
อย่างเพียงแต่นบั ถือศาสนาอิสลาม ชาวฮ่อในประเทศไทย 1 ใน 3 นับถือศาสนาอิสลาม นอกนั1นนับ
ถือบรรพบุรุษ

40

2.5. ผู้สูงอายุ
วัย สู ง อายุ หรื อ วัย ชรา หมายถึ ง มนุ ษ ย์ที มี อ ายุอยู่ใ นช่ วงปลายของชี วิต นิ ย ามของ
ผูส้ ู งอายุอาจแตกต่างกันไปเมือพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้าง
งาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมกั ถือว่าผูท้ ีอยูใ่ นวัยสู งอายุคือบุคคลทีมีอายุ 60-65 ปี ขึ1นไป
สําหรับประเทศไทยกําหนดไว้วา่ ผูส้ ู งอายุคือบุคคลทีมีอายุต1 งั แต่ 60 ปี ขึ1นไป ประเทศพัฒนาแล้ว
ส่ วนใหญ่จะมีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุต่อประชากรทั1งประเทศสู งกว่าประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศ
ไทยมีสัดส่ วนของผูส้ ู งอายุเพิม มากขึ1นเป็ นลําดับ (ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์, 2543, หน้า 11-12)
การเปลียนแปลงทางร่ างกาย
ก. การสู ญเสี ยฟัน
ข. ผิวหนังเหียวย่นเพิม ขึ1น
ค. สี ผมเปลียนเป็ นสี เทา หรื อสี ขาว
ง. ความสามารถในการมองเห็นลดลง
จ. การรับรู้ทางเสี ยงลดลง
ฉ. ร่ างกายเคลือนไหวได้นอ้ ยลง และใช้เวลามากขึ1น
ช. การใช้ความจําน้อยลง
ซ. ความต้องการทางเพศลดลง หรื อหมดไป
ซึงคําจํากัดความต่างๆ เกียวกับผูส้ ู งอายุมีความแตกต่างเพิมเติมประกอบด้วย ในองค์กร
สหประชาชาติ ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูท้ ีมีอายุต1งั แต่ 60 ปี ขึ1นไป
ในส่ วนทีเป็ นภาคภาษาไทยนั1น ผูส้ ู งอายุ หมายถึง เอาอายุเป็ นหลักในการเรี ยก (มากกว่า
60ปี )คนชรา หมายถึง เอาลักษณะทางกายภาพเป็ นหลักในการเรี ยก
ผูอ้ าวุโส หมายถึ ง เอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่า เก่ากว่า เป็ นหลักในการเรี ย ก
(ในทางศาสนา ภิกษุผใู้ หญ่ เรี ยก ภิกษุผนู้ อ้ ยว่า อาวุโส ภิกษุผนู้ อ้ ยเรี ยกภิกษุผใู้ หญ่วา่ ภันเต)
ส่ วนในภาคภาษาอังกฤษ วิทยาการว่าด้วยผูส้ ู งอายุ เรี ยกว่า Gerontology
วิทยาการด้านการแพทย์ เกียวกับผูส้ ู งอายุ เรี ยกว่า Geritics medicine
ในองค์กรสหประชาชาติ ตกลงใช้คาํ ว่า Older Persons และยังมีมีคาํ หลายคํา ใช้เป็ น
สรรพนามเรี ยกผูส้ ู งอายุ เช่น Aging Elderly Older Person Senior Citizen เป็ นต้น
จากนั1นในปี พ.ศ. 2525 องค์ก ารสหประชาชาติไ ด้จดั ประชุ ม สมัช ชาโลกเกี ย วกับ
ผูส้ ู งอายุ ณ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคําว่า ผูส้ ู งอายุ ไว้ดงั นี1
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ผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลทั1งเพศชายและเพศหญิงทีมีอายุต1 งั แต่ 60 ปี ขึ1นไป และได้
พิจารณาประเด็นสําคัญเกียวกับผูส้ ู งอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และ
ด้านการศึกษา นอกจากนี1 องค์การอนามัยโลก ยังได้กาํ หนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็ นปี รณรงค์เพือ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ โดยกําหนดคําขวัญว่า Add life to years เพือให้ประเทศต่างๆ ช่วยกัน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ ซึงคณะกรรมการอํานวยการวันอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้
มีมติให้ใช้ คําขวัญเป็ นภาษาไทย ว่า ให้ความรัก พิทกั ษ์อนามัย ผูส้ ู งวัยอายุยนื
ในประเทศไทยนิยามผูส้ ู งอายุทีสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีนิยาม
คือผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลทีมีอายุต1งั แต่ 60 ปี ขึ1นไปทั1งชายและหญิง ซึงในการศึกษารวบรวมข้อมูล
ประชากรผูส้ ู งอายุได้แบ่ง ผูส้ ู งอายุเป็ น 2 กลุ่มคือ ผูส้ ู งอายุตอนต้น และผูส้ ู งอายุตอนปลาย
ก. ผูส้ ู งอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลทีมีอายุ 60-69 ปี ทั1งชายและหญิง
ข. ผูส้ ู งอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลทีมีอายุ 70 ปี ขึ1นไปทั1งชายและหญิง
โดยการกําหนดอายุขยั เฉลียเมือแรกเกิด หมายถึงจํานวนปี ทีบุคคลหนึงเมือเกิดมาแล้วมี
โอกาสทีจะมีชีวิตอยูต่ ่อไปจนกระทัง ตาย ดังนั1นอายุขยั เฉลียเมืออายุ 60 ปี หมายถึง จํานวนปี ที
บุคคลหนึงเมืออายุครบ 60 ปี แล้วมีโอกาสทีจะมีชีวิตอยูต่ ่อไป จนกระทัง ตาย และอัตราส่ วนการ
เป็ นภาระวัยชรา หมายถึง จํานวนประชากรวัยสู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ1นไป) ต่อประชากรวัยทํางาน (อายุ
15-59 ปี ) แสดงอัตราส่ วนต่อประชากร 100 คน
สถานการณ์ผสู้ ู งอายุในประเทศไทย
ความเป็ นมาของผู้สู งอายุ โ ดยเริ มจากในสมั ย จอมพลป.พิ บู ล สงคราม เป็ น
นายกรั ฐมนตรี ได้ก าํ หนดนโยบาย ที สํา คัญประการหนึ ง ในอันที จะส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้
ประชาชนมีสภาพความเป็ นอยูท่ ีดี มีคุณภาพ และดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้มอบให้
กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั1งสถานสงเคราะห์คนชราขึ1น เพือให้การสงเคราะห์ผสู้ ู งอายุ ทีเดือดร้อน
มีความทุกข์ยาก ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
ต่อมารัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสู ล านนท์ ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของ
ผูส้ ู งอายุ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วนั ที 13 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันผูส้ ู งอายุและได้เลือก ดอก
ลําดวน เป็ นสัญลักษณ์ของผูส้ ู งอายุ โดยสาเหตุทีเลือกดอกไม้น1 ี เนืองจากต้นลําดวนเป็ นพืชยืนต้นที
มีอยูม่ าก ในสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เป็ นต้นไม้ทีให้ความร่ มเย็น ลําต้นมีอายุยืน
มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลินหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผูท้ รงวัยวุฒิ
ที ค งคุ ณ ธรรมความดี ง ามไว้ใ ห้ เ ป็ นแบบอย่า งแก่ ลู ก หลานตลอดไป นอกจากนั1น ทางด้า น
พฤกษศาสตร์ ต้นไม้น1 ี ยงั ใช้เป็ นยาบํารุ งหัวใจได้อีกด้วย ประการสําคัญ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนี ทรงดําริ ให้จดั สวนนี1ข1 ึน เพือให้เป็ นตัวอย่างทีดีของผูส้ ู งอายุ
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2.6. UNIVERSAL DESIGN
Michael Bednar (2523) ได้กล่าวว่าการเคลือนไหวทัว โลกส่ งเสริ มการออกแบบทีเป็ น
อิ ส ระและสนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและได้มี ก ารพัฒ นาขึ1 น เพื อ ตอบสนองความเป็ นจริ ง ทาง
ประชากรและสังคมทีกาํ ลังขยาย ขึ1นอยู่กบั คนและความหลากหลายของความพิการและภาวะ
สุ ขภาพทีเรื1 อรังหรื อไม่เคยเป็ นมาก่อนสิ งทีมีความสําคัญทีสุดอย่างหนึงใน Universal Design คือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมและการสื อสารทีทาํ ให้สามารถใช้งานได้โดยทุกคนให้มาก
ทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้โดยไม่ตอ้ งออกแบบให้มีการปรับตัวหรื อรู ปแบบเฉพาะ แนวคิดทีเรี ยกว่าการ
ออกแบบองค์รวมทั1งหมด ตลอดจนอายุการใช้งานโดยเป็ นได้ดีสําหรับคนทัว ไปเพือความสามารถ
ในการทํางาน และสามารถทีจะทํางานทีดีกว่าสําหรับทุกคน
2.6.1. Universal Design
Universal Design เป็ นกรอบแนวคิดในการออกแบบของสถานที สิ งของ การสื อสาร
ข้อมูลและนโยบายทีจะสามารถใช้งานได้อย่างมากทีสุดของคน โดยในแต่ละสถานการณ์โดยไม่
ต้องออกแบบพิเศษหรื อแยกต่างหากโดยมีมนุษย์เป็ นศูนย์กลางของทุกสิ งและสนองตอบกับทุกคน
Universal Design เป็ นการออกแบบทีเรี ยกว่ารวมการออกแบบ เป็ นการออกแบบเพือ
ทั1งหมดและไม่จาํ กัดอายุของผูใ้ ช้งาน โดยไม่ใช่รูปแบบการออกแบบ แต่เป็ นการวางแนวทางใน
การประมวลผลการออกแบบใด ๆ ทีเริ มต้นด้วยความรับผิดชอบต่อประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน มี
การเคลือนไหวแบบควบคู่ไปกับการออกแบบสี เขียว โดยที Universal Design เป็ นการออกแบบทั1ง
การออกแบบสี เขียวทีให้ความสบายทั1งสองด้าน
ในขั1นตอนการวิวฒั นาการนั1นแตกต่างกันคือ Green Design เป็ นการออกแบบทีเน้น
ความยัง ยืนด้านสิ ง แวดล้อมในสัง คมแต่ Universal Design เป็ นสิ งสํา คัญทีจะทํา ให้ทราบว่า
สมมติฐานข้อตกลงต่างๆ และความหมายโดยทัว ไปได้รับการพิจารณา
วิ วั ฒ น า ก า ร ท า ง
Universal Design เริ มขึ1นในปี คศ. 1950 ทีมีความสนใจใหม่ในการออกแบบสําหรับผูพ้ ิการ ใน
ยุโ รป ญี ปุ่ นและประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นการออกแบบและการพัฒ นาเพื อ ลดอุ ป สรรคใน
สภาพแวดล้อมทีสร้างขึ1นสําหรับผูท้ ีมีความพิการทางร่ างกาย โดยปี คศ. 1970 ทีบางส่ วนของยุโรป
และสหรัฐอเมริ กามีจุดเริ มต้น เพือให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาพิเศษทีเหมาะกับบุคคลตลอดจน
ความคิดในการฟื1 นฟูและบูรณาการเพิมมากขึ1น ได้มีค าํ ศัพ ท์เฉพาะถึ งการออกแบบทางเลื อกที
สามารถเข้าถึง ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ความพิการ และสิ ทธิ ได้มีการเคลือนไหวในช่วงกลางยุค
คศ.ที 70 ที ไ ด้เ กิ ด ขึ1 น ตามวิสั ย ทัศ น์ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ใน คศ. 1964 มี ก ารร่ า งสิ ท ธิ เ ป็ น
พระราชบัญญัติสําหรับชนกลุ่มน้อยทางเชื1 อชาติเพือตัวเองเสนอ สําหรับความเสมอภาคในโอกาส
และต่อต้านการปกครองแบบไม่มีประชาธิปไตย
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เป็ นครั1งแรกทีการออกแบบได้รับการยอมรับเป็ นเงือนไขเพือให้บรรลุสิทธิ มนุ ษยชน
มาตรฐานทางกฎหมายทีใช้การออกแบบทีสามารถเข้าถึ เริ มต้นกับมาตรา 504 ของพระราชบัญญัติ
ฟื1 นฟูสมรรถภาพของปี คศ. 1973 สหรัฐอเมริ กาเริ มมีการรับผิดชอบในการออกแบบทีสามารถ
เข้าถึงไปยังหน่วยงานทีได้รับความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยนําชุ มชนพิการทีก่อตั1งขึ1นและขยายตัวมากทีสุดตามกฎหมาย ชาวอเมริ กนั ทีพิการในปี คศ.
1990 มีมากเกินความต้องการ มาตรา 504 ของพระราชบัญญัติฟ1ื นฟูสมรรถภาพ และโดยส่ วนใหญ่
ของรายละเอียดต่างๆ พระราชบัญญัติ คศ. 1964 มีขอ้ กําหนดเพิม เติมสําหรับการออกแบบทีสามารถ
ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของบุคคล จะรวมหน่วยงานทั1งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คาํ นึ งว่า
ได้รับเงินสนับสนุนของรัฐบาลหรื อไม่ และพระราชบัญญัติระเบียบยังครอบคลุมไปถึง หน่วยงาน
ของรัฐรวมทั1งรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินและส่ วนอืน ๆ

รู ปที 16 ขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐานของพื1นทีสาธารณะ
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).
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รู ปที 17 ขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐานของพื1นทีสาธารณะ
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).

45

รู ปที 18 ขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐานของพื1นทีสาธารณะ
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning, ( New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).
มี ก ารตั1ง หน่ ว ยงานที ชื อว่า ADA โดยเป็ นหน้า ที ค วามรั บ ผิด ชอบของหน่ วยงาน
ภาคเอกชน และการใช้สถานที ระยะเวลาของทีพกั สาธารณะ ทีพกั อาศัยของประชาชน เป็ นองค์กร
เอกชนทีเป็ นเจ้าของสัญญาเช่า ดําเนินการหรื อสัญญาเช่าสถานทีห้องพักสาธารณะ ทีพกั สถานที
ของรัฐรวมถึงหน่วยงานทีหลากหลายเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงละคร แพทย์สํานักงาน ร้านขาย
ยา ร้านค้าปลีกพิพิธภัณฑ์หอ้ งสมุด สวนสาธารณะ โรงเรี ยนเอกชนเป็ นต้น
2.6.2. ข้อกําหนดทางการจัดสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และคนทุกวัย
(Design Considerations)
ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์ (2552) ได้กล่าวไว้วา่ การออกแบบชุมชนเมืองควรมีความเป็ นมิตร
กับผูใ้ ช้งาน สามารถอํานวยความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงต้องส่ งเสริ มสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของคนในชุมชน ได้มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ทีพบใน
ชุมชน ทีคนทุกกลุ่มจําเป็ นต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
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องค์ป ระกอบดัง กล่ า วได้แ ก่ สิ ง ที เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ ผู้พิ ก าร (Obstructions) ป้ ายและ
สัญลักษณ์ (Sign and Symbol) องค์ประกอบถนน (Street Furniture) ทางสัญจร ทางเท้า (Pathways)
ทางลาดขอบถนน และทางลาดตัดขอบคันหิ น (Curb Ramps) ทางข้ามถนน (Pedestrain Crossing)
ทีจอดรถ (Parking) ทางลาดภายนอกอาคาร (Ramp) ภูมิทศั น์ถนน (Street Scape) สิ งทีเป็ นอุปสรรค
ต่อผูพ้ ิการซึ งตั1งหรื อวางอยูน่ อกเขตทางสัญจรของผูพ้ ิการ ในกรณี ทีจาํ เป็ นต้องมีสิงทีเป็ นอุปสรรค
ต่อผูพ้ ิการในเขตทางสัญจร สิ งเหล่านั1นต้องสามารถสังเกตตรวจจับหรื อมองเห็นได้ง่าย และควรจัด
วางเรี ยงในแนวเดียวกันตามยาวบนทางสัญจร
สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2552) ได้กล่าวเพิมเติมว่า
สิ งทีเป็ นอุปสรรคต่อผูพ้ ิการบนพื1นผิวทางสัญจรสิ งทีเป็ นอุปสรรคต่อผูพ้ ิการ ทีจาํ เป็ นต้องอยูใ่ นเขต
ทางสัญจร
การจัดสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และคนทุกวัย การทีสถานทีใดทีมีการ
เอื1อต่อคนพิการ อาคาร สถานที การสร้างให้มีเกิดความร่ วมมือของหน่วยงานทีเกียวข้องและอาคาร
สถานทีต่างๆ ได้เห็นถึงความสําคัญในการปรับปรุ งเพือให้สอดคล้องกับการใช้สอยอาคารของคน
พิ ก าร เป็ นสถานที ที เ ป็ นมิ ต รกับ คนพิ ก าร (Disability Friendly Environment) เพื อ สร้ า ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสําหรับคนพิการ ให้คนพิการเหล่านี1เข้าถึงอาคารสถานทีที
จําเป็ น เพือให้คนพิการสามารถลดการพึงพาและมีอิสระในการใช้ชีวติ ดํารงตนได้อย่างมีความสุ ข
2.6.2.1. ความเข้าใจพื1นฐานเรื องคนพิการ และผูส้ ู งอายุ
ก. คนพิการ ในประเทศไทย พระราชบัญญัติการฟื1 นฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4 กําหนดความหมายว่าคนพิการ หมายถึง คนทีมีความผิดปกติ
หรื อบกพร่ อ งทางกาย ทางสติ ปั ญญาหรื อทางจิ ตใจ ตามประเภทหรื อ หลัก เกณฑ์ที ก าํ หนดใน
กฎกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที 2 (พ.ศ.2537) กําหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์สาํ หรับการจัดประเภทคนพิการ ไว้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี1 คนพิการทางการมองเห็น คน
พิการทางการได้ยิน หรื อการฟั ง หรื อการสื อความหมาย คนพิการทางกายหรื อการเคลือนไหว คน
พิการทางจิตใจ หรื อพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และการเรี ยนรู้
ข. ผูส้ ู งอายุ หมายถึงบุคคลซึงมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ข1 ึนไป เมือเข้าสู่
วัย สู ง อายุ ผู้สู ง อายุ จ ะมี ก ารเปลี ย นแปลง 4 ด้า นที สํ า คัญ ซึ งมี ผ ลต่ อ การออกแบบ
สภาพแวดล้อม การศึ ก ษาลัก ษณะการเปลี ย นแปลงและปั ญหาที สําคัญของผูส้ ู ง อายุน1 ันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ความเข้าใจผูส้ ู งอายุอย่างถ่องแท้ลกั ษณะการเปลียนแปลงและปั ญหาทีสําคัญทีมีผลต่อ
การออกแบบสภาพแวดล้อมของผูส้ ู งอายุท1งั 4 ประการคือ
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การเปลี ยนแปลงทางร่ างกาย การเปลี ยนแปลงทางจิตใจ การเปลี ยนแปลงทางสังคม
และการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ (ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, 2534)
สํานักงานส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน คงของมนุ ษ ย์ และหน่ วยปฏิ บตั ิก ารวิจยั สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับผูส้ ู ง อายุและคน
พิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวโดยสรุ ปคือ
2.6.2.2. ทีจอดรถ การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย จัดให้มีที
จอดรถสําหรับคนพิการใกล้ทางเข้า, ออกอาคาร มีลกั ษณะไม่ขนานกับทางสัญจร มีทีวา่ งก้านข้างรถ
ไม่นอ้ ยกว่า 100-140 เซนติเมตร ช่องจอดรถ มีขนาด 240 x 600 เซนติเมตร ช่องจอดรถ ไม่ขนานกับ
ทางเดินรถ หรื อขนานกับทางเดินแต่มีทีวา่ งเพียงพอกับการขึ1นลงของคนพิการ มีสัญลักษณ์รูปคน
พิการทีพ1ืน ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30
เซนติ เ มตร ติ ด สู ง จากพื1 น 200 เซนติ เ มตร มี พ1ื น ผิ ว เรี ย บ ระดับ เสมอกัน ให้ มี ที จ อดรถตาม
กฎกระทรวงกําหนด คือ
สัดส่ วน
10-50 คัน ให้มีทีจอดรถคนพิการ 1 คัน
50 -100 คัน ให้มีทีจอดรถคนพิการ 1 คัน
ทุกๆ 100 คันขึ1นไป ให้มีทีจอดรถคนพิการ 1 คัน
ถ้ามีทางเท้าบริ เวณทีจอดรถ ต้องมรทางลาดขึ1น และทางลาดมีความกว้างอย่างน้อย 90
เซนติเมตร โดยไม่รวมทางลาดด้านข้าง ความชันของทางลาดต้องไม่น้อยกว่า 1 : 12 (5 องศา) มี
เจ้าหน้าทีดูแลทีจอดรถคนพิการ และบริ การไม่ให้ผูอ้ ืนเข้ามาจอด มีแสงสว่างเป็ นพิเศษมองเห็ น
ชัดเจน
2.6.2.3. ทางลาด การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย จัดให้มีทาง
ลาดเข้าสู่ อาคารโดยมีขนาดความกว้างเท่ากับประตูและต้องกว้างมากกว่า 90 เซนติเมตร วัสดุพ1ืนผิว
และความชันทีเหมาะสม และปลอดภัยพื1นผิวของจุดต่อเนื องระกว่างพื1นกับทางลาดต้องเรี ยบไม่
สะดุด ระดับพื1นห่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องมีการปาดมุม พื1นทีส่วนต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา
มีราวจับทําด้วยวัสดุเรี ยบ มัน คง ไม่ลืน ติดตั1งบริ เวณทางลาด พื1นผิววัสดุไม่ลืน และไม่มีร่องและ
ตะแกรงระบายนํ1า ไม่มีการเซาะร่ องทีพ1ืน ความชันไม่เกิน 1 : 12 คือความสู งต่อความยาว (5 องศา)
ทางลาดมีความยาวโดยประมาณไม่เกิน 600 เซนติเมตร ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 เซนติเมตร
ปลายทางลาด ต้องทําด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตรงจุดเริ มต้นและจุดสิ1 นสุ ดทางลาดจ้องมีสภาพดี
เชื อมต่อกับพื1นเดิมระยะทางยาว 150 เซนติเมตร ทางลาดชัว คราวทีทาํ จากเหล็ก ความยาวไม่ควร
เกิน 180 เซนติเมตร กว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 เซนติเมตร ทีมีความมัน คงปลอดภัย
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ถ้าทางลาดยาวตั1งแต่ 250 เซนติเมตรขึ1นไป ต้องมีราวจับทั1ง 2 ข้าง ทางลาดมีความยาว
ทุกช่วงรวมกันตั1งแต่ 600 เซนติเมตร ขึ1นไป ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร ในกรณี ที
ทางลาดยาวเกิน 600 เซนติเมตร ทางลาดทีมีการเปลียนทิศทาง 90 องศา และเปลียนทิศทาง 180
องศา นอกจากนั1นต้องจัดให้มีชานพักกว้างไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร ทางลาดทีไม่มีผนังกั1น ต้องมี
ราวหรื อยกขอบ ไม่นอ้ ยกว่า 15 เซนติเมตร ขอบทางลาดไม่มีร่องและตะแกรงระบายนํ1า
2.6.2.4. บริ ก ารพิเศษ การเป็ นสถานที ที เป็ นมิ ตรกับ คนพิก ารต้องประกอบด้วยมี
เคาน์เตอร์ติดต่อทีคนพิการสามารถเข้าถึงได้ เคาน์เตอร์ ติดต่ออยูใ่ นตําแหน่งทีสามารถสังเกตุได้ง่าย
ความสู ง เมือรวมส่ วนบนเคาน์เตอร์ แล้วควรสู ง 75 เซนติเมตร มีพ1ืนทีวา่ งใต้เคาน์เตอร์ ให้ผใู้ ช้เก้าอี1
เข็นคนพิการสามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิงกีดขวาง โดยส่ วนล่างใต้เคาน์เตอร์ ควรมีความสู งมาก
ว่า 60 เซนติเมตร ส่ วนบนเคาน์เตอร์ ทียืนออกมาควรมีความยาวอย่างน้อย 40 เซนติเมตร มีคู่มือ
เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร ทีเป็ นอักษรเบลล์หรื อสื อเสี ยงเผยแพร่ แก่คนพิการ มีล่ามภาษามืออยุป่ ระจํา
เคาน์เตอร์ มีป้ายอักษรอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออักษรวิง
2.6.2.5. ห้องส้วม การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย ห้อง
ส้วมอยู่ในตําแหน่ งที สามารถเข้าถึ งได้ส ะดวก มีห้องส้ วมคนพิการที จดั ให้ค นพิการ
สามารถใช้ได้และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน อยูร่ ะหว่างกลางเพิมจากห้องส้วม สําหรับบุคคลทัว ไป
หากมีห้องส้ วมสําหรับคนทัว ไปมากกว่า 1 จุ ด ทุกจุ ดที มีห้องส้ วมสําหรับคนทัว ไป มี ห้องส้วม
สําหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง ห้องส้วมคนพิการควรมีประตูใกล้ทางเข้าออก ถ้าเป็ นไปได้ควร
แยกชายหญิงอย่างละห้อง วัสดุปูพ1ืนผิวไม่เรี ยบ พื1นทีวา่ งภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 150
เซนติเมตร ไม่มีน1 าํ ขังบนพื1น โดยพื1นห้องนํ1าต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ1าทิ1ง พื1น
ห้องส้วมมีระดับเสมอพื1นภายนอก ถ้าเป็ นพื1นต่างระดับต้องมีลกั ษณะเป็ นทางลาด
นอกจากลักษณะเป็ นทางลาดแล้ว ประตูทีเหมาะสมทีสุด คือ ประตูบานเลือน หากเป็ น
บานเปิ ด ควรจัดให้อยูใ่ นลักษณะเปิ ดออกสู่ ทางด้านนอก ทั1งนี1ในขณะทีประตูห้องนํ1าเปิ ดออกเต็มที
ต้องเปิ ดค้างไม่น้อยกว่า 90 องศา และไม่ควรติดตั1งตัวปิ ดประตูอตั โนมัติ หรื อโช้คอัพประตู ช่อง
ประตูควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร พร้อมมือจับแบบก้านโยกทีใช้งานสะดวกกรณี ทีมี
ธรณี ประตู ความสู งของธรณี ประตูตอ้ งสู งไม่เกิน 2 เซนติเมตร และให้ขอบทั1งสองด้านมีความลาด
เอียง 1:2 เพือให้เก้าอี1เข็นคนพิการ (Wheelchair) หรื อคนพิการทีใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้
สะดวก ควรจะมีมือจับประตูท1งั ภายในและภายนอกห้อง เพือให้การเปิ ดปิ ดประตูสะดวก ประตูควร
ล็อคหรื อใส่ กลอนได้จากภายใน แต่ก็สามารถปลดได้จากภายนอกในกรณี ทีมีเหตุฉุกเฉิ น ติดตั1งสู ง
จากพื1 นไม่ น้อยกว่า 80 เซนติ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 90 เซนติ เ มตร และอยู่ถ ัด จากบานพับ ประตู 13
เซนติเมตร ไม่ควรมีสิ งของกีดขวางอยูใ่ นบริ เวณ 75 เซนติเมตร จากระยะทีประตูเปิ ด
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ประตูหอ้ งนํ1าเปิ ดใช้ได้โดยไม่มีการปิ ดล็อค ส่ วนอุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูเป็ นชนิดก้านบิด
หรื อแกนผลัก อยูส่ ู งจากพื1นไม่นอ้ ยกว่า 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 120 เซนติเมตร มีมือจับทีมีขนาด
เท่ากับราวจับมาตรฐาน ในแนวดิงทั1งด้านในและด้านนอกของประตู ซึ งมีปลายบนสุ ดสู งจากพื1นไม่
น้อยกว่า 100 เซนติเมตร และปลายด้านล่างไปเกิน 80 เซนติเมตร
ในกรณี ที เป็ นประตูบานเปิ ดออก ให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตูมีค วามยาว
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และในกรณี ทีเป็ นประตูบานเปิ ดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอก
ประตู มีความยาวอย่างน้อย 14 เซนติเมตร ติดอยูใ่ นตําแหน่งใกล้กบั กลอนประตู ราวจับดังกล่าวให้
สู งจากพื1นไม่นอ้ ยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ยาวไปตามความกว้างของประตู ควร
มีพ1นื ทีหน้าอ่างล้างมืออย่างน้อย 90 x 120 เซนติเมตร เพือการเข้าถึงได้โดยไม่มีสิ งกีดขวาง มีความ
สู งจากพื1นถึงขอบบนขอบล่าง ไม่นอ้ ยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตรระยะห่างจากเส้น
ผ่านศูนย์กลางของอ่างล้างมือกับกําแพงด้านข้างควรจะไม่นอ้ ยกว่า 45 เซนติเมตร ตําแหน่งทีต1 งั ของ
อ่ า งล้า งมื อ อาจจะติ ด ตั1ง ของอ่ า งล้า งมื อ ให้ห่ า งออกมาจากกํา แพงได้ ในระยะระหว่า ง 15-20
เซนติเมตร ใต้อ่างควรเป็ นทีวา่ ง (Knee clearance) สู งอย่างน้อย 55 เซนติเมตร สําหรับผูท้ ีใช้เก้าอี1
เข็นคนพิการ (Wheelchair) เนื1 อทีใต้อ่างสําหรับผูใ้ ช้เก้าอี1เข็นคนพิการ และอุปกรณ์ ส่วนเกิ นใดๆ
เช่น ท่อนํ1า ควรมีการห่อหุ ้มเพือป้ องกันการจับแตะ และไม่ควรมีช1 นั วางของอยูเ่ หนืออ่างล้างมือ มี
ราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิงทั1งสองข้างของอ่าง มีกระจกแผ่นยาว สามารถมองเห็น
เต็มตัว มีกระจกบริ เวณอ่างล้างมือ โดยขอบล่างของกระจกสู งไม่เกิด 100 เซนติเมตร ก๊อกนํ1าเป็ น
ชนิดก้านโยก หรื อก้านกด หรื อก้านหมุน หรื อระบบอัตโนมัติ ช่องว่างระหว่างก๊อกนํ1ากับผนัง หรื อ
กําแพงไม่ควรจะน้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างก๊อกนํ1าสองก๊อกนํ1าสองก๊อกไม่ควรจะ
น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ก๊อกนํ1าด้านซ้ายควรจะเป็ นก๊อกนํ1าร้อน
โถส้วมชนิดนัง ราบ สู งจากพื1น 45-50 เซนติเมตร และมีผนักพิงทีมนั คง ราวจับบริ เวณ
ชักโครก ยืนลํ1าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมไม่นอ้ ยกว่า 25-30 เซนติเมตร ราวจับบริ เวณชักโครก
แนวนอน สู งจากพื1น 65-70 เซนติเมตร และแนวดิงมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะ
กึงกลางของโถส้วมห่ างจากผนัง 45-50 เซนติเมตรทีปล่อยนํ1าโถส้วมเป็ นแบบชนิ ดคันโยก หรื อ
ชนิ ดอืนทีคนพิการใช้งานได้สะดวก ราวจับแบบพับเก็บได้ ในกรณี ทีดา้ นข้างของโถส้วมทั1งสอง
ด้านอยูห่ ่างจากผนังเกิน 50 เซนติเมตร ต้องมีราวจับทีมีลกั ษณะติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ
หรื อแนวดิง เมือกางออกให้มีระบบล็อคทีคนพิการหรื อทุพพลภาพและคนชราสามารถปลดล็อคได้
ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่นอ้ ยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 55 เซนติเมตร มีสายชําระหรื อระบบฉี ดนํ1าชําระอัตโนมัติ ใช้งานได้และสะดวก ใน
กรณี ทีเป็ นห้องส้วมสําหรับผูช้ าย ไม่แยกห้องสําหรับผูส้ ู งอายุและคนพิการ/ผูส้ ู งอายุ
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จัดให้มีโถปั สสาวะชายทีมีระดับเสมอพื1นอย่างน้อย 1 ที เพือให้ผใู้ ช้ทุกวัยสามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกยิง ขึ1นโถปั สสาวะชายมีราวจับด้านข้างสู งไม่นอ้ ยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
100 เซนติเมตร ยืนออกมาจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 55 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร โถปั สสาวะ
ชายมีราวจับในแนวนอนอยู่ดา้ นบน ยาวไม่น้อยกว่า 50-60 เซนติเมตร ติดตั1งสู งจากพื1น 120-130
เซนติเมตร พื1นทีหน้าโถปัสสาวะควรมีทีวา่ งอย่างน้อย 90 x 120 เซนติเมตร
ดังนั1นเพือการเข้าถึงด้านข้างทั1งสองด้านของโถปั สสาวะควรเป็ นทีโล่ง คันกดชักโครก
ควรติกตั1งอยูท่ ี 10 เซนติเมตร เหนื อพื1นราบหรื ออาจใช้ระบบอัตโนมัติ ติดตั1งระบบสัญญาณแสง
และเสี ยงทีแจ้งเหตุจากภายนอกสู่ ภายใน ติดตั1งระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิ นขอความช่วยเหลือจาก
ภายในสู่ ภายนอก โดยต้องใช้งานได้สะดวก สู งจากพื1น 90 เซนติเมตร อุปกรณ์เสริ มต่างๆ เช่น ทีใส่
สบู่ ผ้าเช็ดตัว ควรติดตั1งหรื อวางอยูร่ ะดับความสู งไม่ตาํ กว่า 120 เซนติเมตร จากพื1น อุปกรณ์อาํ นวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เครื องเป่ ามือ ควรจัดให้อยูใ่ นระยะทีสามารถเอื1อมถึงจากตัวห้องนํ1า ตะขอ
แขวนเสื1 อควรอยูใ่ นระยะเอื1อมมือ สู ง 145 x 150 เซนติเมตร ชั1นวางของควรอยูใ่ นระยะทีมือเอื1อมถึง
ถังขยะควรจัดเตรี ยมไว้เพือให้สามารถใช้สอยและเปิ ดปิ ดฝาถังขยะได้อย่างสะดวก
2.6.2.6. ทางเดินเชือม การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วยพื1นผิวทํา
จากวัสดุไม่ลืน ไม่มีสิ งกีดขวาง มีความกว้าง ไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร ต้องมีผนังหรื อราวกันตก
ทั1ง 2 ด้าน หากมีร่องระบายนํ1าด้านข้างทางเดิ น ต้องลึกไม่เกิ น 2 เซนติเมตร กว้างไม่เกิ น 5
เซนติเมตร และให้ขอบทั1งสองด้านของร่ องระบายนํ1าด้านข้างทางเดิน มีความลาดเอียง 1:2 อยูใ่ น
ระดับเดี ยวกับพื1นทีภายนอก ถ้าเป็ นทางลาด มีความชันไม่เกิ น 1:2 หากมีฝาท่อระบายนํ1า ต้องมี
ขนาดรู ช่องตะแกรงห่ างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร หรื อมีแผ่นโลหะปิ ดอย่างมัน คง รู ช่องตะแกรงไม่
ขนานแนวทางเดิ น ป้ ายและสิ งกี ดขวางทีอยู่เหนื อทางเดิ นต้องสู งกว่า พื1นทางเดิ นอย่างน้อย 200
เซนติเมตร
บริ เวณทางแยกต้องมีพ1นื ผิวต่างสัมผัส กรณี ทีมีสิงกีดขวางทีจาํ เป็ นบนทางเดิน มีการจัด
ให้อยูใ่ นแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดินและจัดให้มีพ1ืนผิวต่างสัมผัส หรื อมีการกั1นเพือให้
ทราบก่อนถึงสิ งกีดขวางการกั1นเพือให้ทราบก่อนถึงสิ งกีดขวาง อยูห่ ่างจากสิ งกีดขวางไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร
2.6.2.7. ราวจับ การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย มีราวกจับทํา
ด้วยวัสดุเรี ยบ มัน คง ไม่ลืน สภาพดีพร้อมใช้งานติดตั1งบริ เวณทีเป็ นอันตราย เช่น บันได ทางลาด
และห้องนํ1า ราวจับมีความยาวต่อเนื อง มีลกั ษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ติดตั1งห่าง
จากผนัง 5 เซนติเมตร สู งจากจุดยึด 12 เซนติเมตร ผนังทีติดตั1งราวจับควรต้องเรี ยบ ไม่มีคม ให้ใช้สี
ทีเด่นสําหรับราวจับเพือให้คนพิการทางการมอบเห็นได้รับรู้อย่างชัดเจน
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ราวจับสู งจากพื1น 80-90 เซนติเมตร ปลายราวจับ ยืนจากจุดสิ1 นสุ ด 30 เซนติเมตร ขนาน
กับพื1น จุดเริ มต้นและสิ1 นสุ ดปลายราวจับต้องเป็ นปลายมน
2.6.2.8. ลิฟต์ ลักษณะลิฟต์สาํ หรับการเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้อง
ประกอบด้วย ประตูกว้างสุ ทธิ ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีเซ็นเซอร์ ดว้ ยแสง ป้ องกัน
ประตูหนีบ มีสัญญาณเสี ยง มีระบบลงจอดชั1นพื1นและเปิ ดประตูอตั โนมัติ มีผิวต่างสัมผัสหน้าประตู
ลิฟต์ ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร ห่างจากประตู 30 เซนติเมตร ปุ่ มกดทั1งภายในและภายนอกลิฟต์สูง
90x120 เซนติเมตร ห่างจากมุมไม่นอ้ ยกว่า 40 เซนติเมตร
โดยทีปุ่มกดมีอกั ษรเบรลล์กาํ กับไว้ตรงกลางปุ่ ม ปุ่ มกดควรจะมีสีและสะท้อนแสงเห็น
ได้ชดั แตกต่างจากสิ งรอบๆ เพือง่ายต่อการใช้ หรื ออาจเป็ นปุ่ มเรื องแสง มีท1 งั สัญญาณเสี ยงและภาพ
ในการเตือนผูใ้ ช้ในตัวลิฟต์ ในกรณี ทีลิฟต์ถึงชั1นทีตอ้ งการ มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิ นภายในลิฟต์
ซึงสามารถติดต่อ ภายนอกสู ง 90-120 เซนติเมตร ห้องลิฟต์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 110-140 เซนติเมตร มี
ราวจับ 3 ด้าน
2.6.2.9. บันได การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย บันได
ควรมีความกว้างอย่างน้อย 150 มีราวจับ 3 ด้าน ลูกตั1งมีความสู งไม่เกิน 15 เซนติเมตร
และไม่เปิ ดเป็ นช่องโล่ง ลูกนอนมีความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ต้องใช้วสั ดุทีไม่ลืน จมูก
บันได ไม่ควรมีขอบทีแหลมคม และไม่ลืน มีระยะเหลือมกันได้ไม่เกิน 2เซนติเมตร มีพ1ืนผิวต่าง
สัมผัส ก่อนทางขึ1น, ชานพัก และขั1นสุ ดท้าย มีราวจับ 2 ระดับ สู งไม่เกิน 90 เซนติเมตร
2.6.2.10. สัญลักษณ์ การเป็ นสถานทีทีเป็ นมิตรกับคนพิการต้องประกอบด้วย
ติดตั1งป้ าย-ลัญลักษณ์ รู ปคนพิการ แบบมาตรฐาน แสดงทางไปสิ งอํานวยการสะดวก
ต่างๆ ป้ าย-สัญลักษณ์ ท1 งั หมดพื1นขาว+ตัวหนังสื อสี น1 าํ เงิ น หรื อสลับกัน ติดตั1งในตําแหน่ งทีเห็ น
ชัดเจน มีแสงสว่างเป็ นพิเศษทั1งกลางวัน กลางคืน
2.6.2.11. ห้องนํ1า ห้องอาบนํ1า สํา หรั บ การเป็ นสถานที ที เป็ นมิ ต รกับ คนพิ ก ารต้อ ง
ประกอบด้วย ประตูกว้างสุ ทธิอย่างน้อย 90 เซนติเมตร พร้อมมือจับแบบก้านโยกทีใช้งานสะดวก มี
ราวจับทําด้วยวัสดุเรี ยบ มัน คง ไม่ลืนทั1ง 2 ข้าง พื1นทีวา่ งภายในห้องนํ1าเพือให้เก้าอี1คนพิการสามารถ
หมุนตัวกลับได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร มีทีนงั อาบนํ1า มีราวจับภายในห้อง
สิ งของ เครื องใช้หรื ออุปกรณ์ ภายในทีอานนํ1า ให้อยูส่ ู งจากพื1นไม่น้อยกว่า 30-120 เซนติเมตร มี
พื1นทีวา่ งขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 110x120 เซนติเมตร บริ เวณทีลา้ งตัวไม่ควรมีขอบทางสัญจร
กั1น (curb) เพราะจะเป็ นเครื องกีดขวางผูใ้ ช้เก้าอี1คนพิการ (Wheel chair) หรื อในกรณี ทีมีไม่ควรสู ง
เกิน 1 เซนติเมตร ชุดฝักบัวควรเป็ นแบบทีปรับระดับและถอดได้ ติดตั1งไว้ทีความสู งจากพื1นไม่เกิน
120 เซนติเมตร ช่องระบายนํ1าทีพ1นื ควรอยูต่ รงมุมของห้องอาบนํ1า
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มี ที นั ง สํ า หรั บ อายนํ1 าที ม ัน คงแข็ ง แรงและมี ค วามสู ง จากพื1 น ไม่ น้ อ ยกว่ า 45-50
เซนติเมตร ทีนงั ควรจะเป็ นแบบดึงลงหรื อแบบโยกย้ายได้ ควรจะติดตั1งราวจับไว้ทีกาํ แพงด้านหลัง
และด้านข้างของทีนงั มีความสู งไม่นอ้ ยกว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตรราวจับยาวไม่
น้อยกว่า 65 -70 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวดิงต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความ
ยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ1นไปไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร ขนาดของอ่างอาบนํ1าควรมี
ขนาด 160x70 เซนติเมตร ความสู งของอ่างอาบนํ1าควรอยูร่ ะหว่าง40-50 เซนติเมตรจากพื1น มีราวจับ
ในแนวดิงอยูห่ ่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบนํ1า 60 เซนติเมตร ราวจับในแนวดิงโดยปลายด้านล่างอยู่
สู งจากพื1น 65 -70 เซนติเมตร มีความยาวอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552)

รู ปที 19 รู ปภาพแสดงขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐาน ของบุคคลทัว ไป
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).
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รู ปที 20 รู ปภาพแสดงขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐาน ของคนพิการ
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).
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รู ปที 21 ขนาด สัดส่ วน ระยะมาตรฐานของผูส้ ู งอายุ
ทีมา : Joseph De Chiara and John Hancock Callender, Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning : New York : Mc Graw-Hill Book Company, 2001).
2.7. สํ านักพัฒนาสั งคม กรุงเทพมหานคร
สํานักพัฒนาสังคม เป็ นหน่วยงานสังกัดกรุ งเทพมหานครโดยมีวิสัยทัศน์ คือเป็ นองค์กร
ทีมีความเป็ นเลิศทางด้านการให้บริ การทางสังคม เป็ นทีพ ึงพาของคนทุกวัย โดยตระหนักถึงความ
เสมอภาคและเคารพในศักดิCศรี ความเป็ นมนุษย์ ทั1งนี1 ด้วยความร่ วมมือร่ วมใจจากทุกภาคส่ วนของ
สังคม ให้ประชาชนทุกระดับมีความเข็มแข็งทุกด้านอย่างยัง ยืน
พันธกิจหลักของสํานักพัฒนาสังคม ประกอบไปด้วย
ก. พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านการให้บริ การสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาค
และเคารพในศักดิCศรี ของความเป็ นมนุษย์
ข. ส่ งเสริ มการทํางานด้านการพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ค. สร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็ นอยูอ่ ย่างยัง ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากพันธกิจทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางสํานักพัฒนาสังคม มีอาํ นาจหน้าทีหลักคือ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมัน คงในชี วิตของประชาชน สร้างความเป็ นธรรมและ
ความเสมอภาคในการดํารงชีวติ ส่ งเสริ มคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิบุคคล
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พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาคม ส่ งเสริ มและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปั ญหาและแนวทางการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาสังคม รวมทั1งได้รับมอบหมายให้ดูกิจการผูส้ ู งอายุทีมีภูมิลาํ เนาในกรุ งเทพมหานคร คือ ศูนย์
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครทีใช้ศูนย์เยาวชนไทย-ญีปุ่นเป็ นทีต1 งั สํานักงาน และผ่าน
หน่วยงานประจําแต่ละสํานักงานเขต คือ ฝ่ ายพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานประชาคมเมือง
2.7.1. การจัดศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุ
เริ มจากกรมประชาสงเคราะห์จึงได้จดั ตั1งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เป็ นแห่ ง
แรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี1
ก. เพือให้การสงเคราะห์คนชราทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรื อประสบปั ญหา
ความทุกข์ยาก ไม่มีทีอยูอ่ าศัย หรื อไม่สามารถอยูก่ บั ครอบครัวได้
ข. เพือให้บริ การแก่คนชราทีอยู่กบั ครอบครัวของตนแต่มีความต้องการ บริ การ
สงเคราะห์คนชราบางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบําบัด นันทนาการ
ค. เพือแบ่งเบาภาระของครอบครั วผูม้ ีรายได้น้อย หรื อยากจน ที ไม่สามารถจะ
อุปการะเลี1ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
ง. เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคมอันเกี ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ ร่อน ทําความ
เดือดร้อนรําคาญแก่สังคม และให้สามารถอยูใ่ นสังคม ได้อย่างผาสุ กตามสมควรแก่อตั ภาพ
จ. เพือเป็ นการตอบแทนคุณความดีทีคนชราได้ทาํ ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ฉ. เพือผูส้ ู งอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมือชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไป
ได้แล้ว ทางรัฐบาลมีหน้าทีทีจะเป็ นผูอ้ ุปการะคุณเลี1ยงดู ต่อไปกรมประชาสงเคราะห์ได้ดาํ เนินการ
ให้การสงเคราะห์ผสู้ ู งอายุตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นตลอดมา
2.7.2. ศูนย์สวัสดิการผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานครใช้ศูนย์เยาวชนไทย-ญีปุ่น เป็ นศูนย์กลางข้อมูลผูส้ ู งอายุประสานงาน
ระบบส่ งต่อกับหน่วยงานอืน เพิมประสิ ทธิ ภาพการช่วยเหลือโดยตั1งเป็ น 3 ระดับ และกระจาย
อํานาจจากศูนย์กลางลงเขตสู่ ชุมชน ขยายบริ การด้านสุ ขภาพ ความรู้ กิจกรรม ให้มีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนและรู้จกั ช่วยเหลือตนเอง
โดยที น ายแพทย์ไ พจิ ต ร ปวะบุ ต ร ประธานกรรมการที ป รึ กษาผู้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครพบว่า จากสถิติผสู้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครของกรมการปกครอง มีผสู้ ู งอายุที
ลงทะเบียนไว้ 400,000 คน และมีแนวโน้มว่าประชากรผูส้ ู งอายุมีจาํ นวนมากขึ1น สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ผสู้ ู งอายุประสบปั ญหามากมาย
บุ ตรหลานไม่มี เวลาแก้ไ ขปั ญหา เกิ ด ความเครี ย ดทางจิ ตใจและส่ ง ผลต่อ สุ ข ภาพของผูส้ ู ง อายุ
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กรุ งเทพมหานครจึงจะจัดตั1งศูนย์สวัสดิการผูส้ ู งอายุ เพือเป็ นศูนย์ขอ้ มูลและศูนย์กลาง
ให้ผสู้ ู งอายุได้มีสถานทีปรึ กษาปัญหา ขอความช่วยเหลือ และประสานงานระบบการส่ งต่อผูส้ ู งอายุ
ในกรณี ทีมีปัญหาให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง รวมทั1งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผูส้ ู งอายุ ปั จจุบนั
มีชมรมผูส้ ู งอายุประมาณ 90 ชมรม จํานวน 10,000 คน มีท1 งั ชมรมผูส้ ู งอายุจากชุมชนต่างๆ และ
ชมรมข้าราชการซึ งได้รวมตัวจัดตั1งเป็ นสหพันธ์ชมรมผูส้ ู งอายุกรุ งเทพมหานคร ในการจัดตั1งศูนย์
ผูส้ ู งอายุจะเป็ นการขยายชมรมและการบริ การแก่ผสู้ ู งอายุ โดยตั1งเป้ าจํานวนสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
เพิม ขึ1นเป็ น 100,000 คนภายใน 2 ปี การดํา เนิ นงานจะจัดตั1ง เป็ นระบบให้มี เครื อข่ายการ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องในด้านการบริ การจัดการการกระจายเครื อข่าย และแนวทาง
การดําเนินงานจากศูนย์กลางไปยังสํานักงานเขตกระจายสู่ ชุมชน การจัดตั1งแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
ศูนย์สวัสดิการผูส้ ู งอายุกรุ งเทพมหานคร ทีศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร ไทย-ญีปุ่น ดินแดง เป็ น
ศูนย์กลางหลักจะศึกษา เก็บข้อมูล และวางแผน โดยมีขา้ ราชการจากสํานักอนามัย สํานักการแพทย์
สํานักสวัสดิการสังคม และสํานักพัฒนาชุ มชน เป็ นเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ ระดับต่อมาคือ ศูนย์
สวัสดิการผูส้ ู งอายุระดับเขต จํานวน 6 กลุ่มเขตได้แก่ กลุ่มวังหลวง กลุ่มบูรพา กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่ม
ศรี นคริ นทร์ กลุ่มกรุ งธนใต้ และกลุ่มกรุ งธนเหนือ ซึ งจะเน้นการประสานงาน ในเบื1องต้นให้จดั ตั1ง
เป็ นแนวทางในการทํางานเขตละ 1 แห่ง และระดับสุ ดท้าย คือ ศูนย์สวัสดิการผูส้ ู งอายุระดับชุมชน
จะเป็ นระดับปฏิบตั ิ จํานวน 50 แห่ง ในพื1นทีรับผิดชอบของสํานักงานเขต
โดยทีสํานักงานเขตสามารถจัดตั1งได้ทีศูนย์บริ การสาธารณสุ ข โรงเรี ยน ศูนย์เยาวชน
กรุ งเทพมหานคร ศาสนสถาน ศาลาประชาคม ฯลฯ ซึ งสถานทีจดั ตั1งต้องมีศกั ยภาพและได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในชุ มชน สําหรับเจ้าหน้าทีดาํ เนินการระดับเขตและชุมชน จะเป็ นเจ้าหน้าที
หมุนเวียน ได้แก่ ผูส้ ู งอายุจากสหพันธ์ชมรมผูส้ ู งอายุกรุ งเทพมหานคร แพทย์ห้วงเวลา และ
อาสาสมัครในชุ มชน การจัดตั1งศูนย์สวัสดิการผูส้ ู งอายุนอกจากจะเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การ
ให้บริ การด้านสุ ขภาพ คําแนะนํา คําปรึ กษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เช่ น นันทนาการ ส่ งเสริ ม
อาชีพ บําเพ็ญประโยชน์แล้วยังเน้นการมีส่วนร่ วมและการพึงพาตนเองของผูส้ ู งอายุ
กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการเพิมพูนความรู้ให้กบั ผูส้ ู งอายุในการเสริ มคุณค่า เพิมคุณภาพ
ชีวติ ให้กบั ตนเอง นอกจากนี1ผสู้ ู งอายุบางท่านมีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน สามารถทีจะเข้าร่ วม
กิจกรรมกับชุมชนได้ เช่น เป็ นวิทยากรด้านกีฬา เป็ นอาสาสมัครประจําศูนย์
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2.8. ชุ มชนเมือง
เมือง หมายถึงพื1นทีซ ึงมีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นและจํานวนประชากรในพื1นที
เมืองมีมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ Carrying Capacity ของระบบนิเวศ ในการผลิต
อาหารและนํ1า เพื อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของประชากรในพื1 น ที ดัง กล่ า ว
(โครงการเครื อข่ายเมืองในเอเชียเพือรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
สกุณตลา ปัญจากุลกล่าวเพิมเติมว่า หมายถึงพื1นทีหรื ออาณาบริ เวณทีอยูร่ วมกันของคน
ทีมีกิจกรรมหรื อภารกิจร่ วมกันหรื อแยกจากกัน อันเกิดจากการกระทําของคนทีอยูใ่ นเมืองนั1น
ความหมายของชุมชน Alvin W. Gouldner กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึง
ซึงครอบครองทีดินร่ วมกันมีการดําเนินกิจกรรมของชีวติ ส่ วนใหญ่ร่วมกัน
Arnol W. Green ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทีอาศัยในพื1นทีเล็กๆ ติดต่อกันไป มีส่วน
แบ่งปัน ในแนวทางของการใช้ชีวติ ร่ วมกัน
Chaless P. Loomis ชุมชน คือ ระบบสังคมหนึงซึ งอยูใ่ นอาณาบริ เวณเดียวกัน และ
กระทํากิจกรรมประจําวันเพือสนองความต้องการร่ วมกัน
Lowry Nelson ชุ มชน คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ งซึ งอาศัยอยูใ่ นพื1นทีทีมีขอบเขตจํากัดแห่ ง
หนึง มีความรู้สึกเป็ นพวกเดียวกัน มีความสัมพันธ์ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
ดังนั1นอาจสรุ ปได้วา่ คําว่า ชุ มชน หมายถึง พื1นทีทีมีกลุ่มทีพกั อาศัยของประชาชนใน
ลักษณะใดก็ได้อยูร่ ่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นในเมือง หรื อ ชนบท โดยในด้านกายภาพมีสิงอํานวยความ
สะดวกในด้านการดําเนินชีวติ ร่ วมกัน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้ า ประปา วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น
คนกลุ่มนี1 มีลกั ษณะทางสังคมตลอดจนกิจกรรามทางสังคม และเศรษฐกิจ บางอย่าง
ร่ วมกันชัดเจน และขอบเขตของชุ ม ชนจะมี อาณาบริ เ วณที ชัด เจน ไม้ว่า จะเป็ นขอบเขตทาง
ธรรมชาติ หรื อขอบเขตทีสร้างขึ1นเองก็ตาม
ความหมายของเมืองนั1น L. Writh เมือง หมายถึง บริ เวณทีอยูอ่ าศัยของกลุ่มบุคคลที
หลากหลาย มีขนาดพื1นทีคอ่ นข้างใหญ่ และมีความหนาแน่น มีสภาพทีถาวร
Lewis Mumford เมือง หมายถึง ชุมชนทีมีสภาวะของความมีอาํ นาจและวัฒนธรรมที
มากมายและแข็งแกร่ ง
Spiro Kostof ได้กล่าวถึงความหมายของเมืองไว้ในหลายประเด็น ดังนี1
ก. เมืองคือสถานทีซ ึ งกลุ่มคนทีมีความกระตือรื อล้นทีจะมารวมกันในรู ปแบบลักษณะ
ต่างๆ ทั1งนี1ขนาดของเมืองมิได้ถูกกําหนดด้วยขนาด หรื อจํานวนประชากร แต่จะถูกกําหนดด้วย
ความหนาแน่นของชุมชน เช่น เมืองในสมัยอาณาจักรโรมัน ซึ งมีจาํ นวนถึง 3,000 เมืองนั1น มีอยู่
เพียง 12-15 เมือง เท่านั1นทีมีจาํ นวนประชากรเกิน 10,000 คน โดยมีรัฐบาลกลางคอยควบคุมอยู่
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ข. เมืองจะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มเมือง จะอยูด่ ว้ ยกันหลายๆ เมือง เป็ นระบบ มีการแบ่ง
ฐานะของเมืองเป็ นลําดับชั1น ไล่ลงไปถึงหมู่บา้ น ศักดิCและฐานะของเมือง สามารถบอกได้ดว้ ยชื อ
เมือง เมือพิจารณาทางประวัติศาสตร์จะพบว่ามีการระบุโดยภาษา หรื อจํานวนประชากร
ค. เมืองหมายถึงบริ เวณทีมีขอบเขตแน่ชดั ไม่วา่ จะด้วยวัตถุ หรื อสัญลักษณ์ ซึ งจะบ่ง
บอกความเป็ นเมืองได้อย่างชัดเจน
ง. เมืองคือ สถานทีทีมีการแบ่งแยกประเภทของงานตามความถนัด และทักษะ ของ
ประชากร เช่น พระ ทหาร ช่างฝี มือ เป็ นต้น
นอกจากนั1นยังแบ่งตามฐานะทางการเงินของประชาชนในเมือง ด้วยความแตกต่างทีไม่
เท่ากัน นอกจากนี1 ยังมีเรื องของความแตกต่างกันทางเชื1อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ โดยพบมากในเมือง
ขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งทีมาของรายได้จากการค้าขาย การเกษตรกรรม และเป็ นแหล่งอาหารที
เหลือเฟื อ ตลอดจนเป็ นทีสะสมทรัพยากรทุกรู ปแบบ คือสถานทีทีมกั จะมีเอกลักษณ์ทีแน่ชดั บ่ง
บอกความเป็ นตัวของตัวเอง ด้วยองค์ประกอบเมืองทางด้านภายภาพ หรื อ อนุสาวรี ย ์ เช่น ระบบท่อ
ส่ งนํ1าของกรุ งโรม หรื อ ระบบคูเมืองของทวีปเอเชีย เป็ นต้น และเป็ นสถานทีทีประกอบด้วยอาคาร
บ้านเรื อน และผูค้ น ซึงมีชีวติ และวิญญาณสอดแทรกอยูท่ ุกอณูของพื1นทีเสมอมา อย่างไรก็ตาม จาก
หลากหลายแนวความคิดทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว เราสามารถสรุ ปใจความได้วา่ เมือง (Urban Area)
คือ บริ เวณทีมีประชากรตั1งถินฐานอยูอ่ ย่างหนาแน่น เป็ นชุมชน (Community)
ประชากรส่ วนใหญ่มิได้มีอาชีพเกษตรกรรม มีศูนย์กลางทางด้านการบริ หารและการ
ปกครอง มีการติดต่อสื อสาร มีสิงก่อสร้าง ถนนหนทาง ทั1งภายในและนอกเมืองและระหว่างเมือง
เกิดเป็ นลักษณะเฉพาะทางทางด้านกายภาพทีมีความแตกต่างจากชนบทนัน เอง
ชุมชนเมือง คือกลุ่มคนทีอาศัยอยูใ่ นละแวกเดียวกัน โดยมีการพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน
เป็ นเขตชุมชนของบุคคลชาวไทย ประกอบด้วย ร้านอาหารไทย ร้านขายสิ นค้าไทย ร้านนวดไทย
ร้านขายภาพยนตร์ไทย เพลง คาราโอเกะ ร้านตัดผม สปา เป็ นต้น เป็ นเสมือนศูนย์รวมของชาวไทย
โดยชุมชนเมืองเป็ นชุมชนแบบหนึง เช่น ในสหรัฐอเมริ กา ชุมชนเมือง ก่อน พ.ศ. 2453
หมายถึงเขตทีมีจาํ นวนประชากรตั1งแต่ 8,000 คนขึ1นไป แต่หลังจากปี พ.ศ. 2453 หมายถึงเขตทีมี
จํานวนประชากรตั1งแต่ 2,500 คนขึ1นไป ส่ วนในประเทศไทยกําหนดให้เขตเทศบาล ทีมีจาํ นวน
ประชากรตั1งแต่ 10,000 คนขึ1นไป เป็ นเขตเมือง
ด้านอาชีพ (Occupation) ชุมชนเมือง ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพเกียวกับเครื องจักรกล
อุตสาหกรรม การค้าพาณิ ชยกรรม นักวิชาการ การปกครอง และอาชีพอืน ๆ ทีไม่ใช่เกษตรกรรม
ด้านสิ งแวดล้อม (Environment) ชุมชนเมือง สิ งแวดล้อมส่ วนใหญ่เป็ นสิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึ1น
และมีอิทธิพลต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน ประชาชนห่างไกลจากสิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ
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ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) ชุมชนเมือง เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของ
ชุมชนจะมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นเมือง
ด้านความหนาแน่นของประชากร (Density of population) ชุมชนเมือง ความหนาแน่น
ของประชากรสู งกว่าชนบท และมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นเมือง
ด้านความต่างแบบกันหรื อความเป็ นแบบเดียวกันของประชากร(Heterogeneity and
homogeneity of population) ชุมชนเมือง ประชากรมีความต่างแบบกันมาก และความ
เป็ นเมืองจะมีความสัมพันธ์กบั ความต่างแบบของประชากร
ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั1นทางสังคม (Social differentiation and
stratification) ชุมชนเมือง มีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั1นทางสังคมมาก
ด้านการเคลือนทีทางสังคม (Social mobility) ชุ มชนเมือง มีการเคลือนทีทางสังคม
มากกว่าชนบท การเคลือนทีทางสังคมจะมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นเมือง โดยปกติจะมีการย้ายถิน
จากชนบทเข้ามาอยู่ในเมือง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤต คนในเมืองจะมีการอพยพจากเมืองไปสู่
ชนบท และด้านระบบของการกระทําระหว่างกัน (System of interaction) ชุมชนเมือง มีการติดต่อ
และสื อสารกันมาก อาณาเขตของการกระทําระหว่างกันกว้างมากกว่าในชนบท มีการติดต่อและมี
ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็ นกันเอง ความสัมพันธ์คงอยูเ่ พียง
ระยะเวลาสั1น ๆ รู ปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุง่ ยาก ผิวเผิน และมีแบบ

รู ปที 22 แสดงผังการวิเคราะห์ Zoning ทีต1งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทีมา : กรุ งเทพมหานคร, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุ งเทพฯ, 2556).
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รู ปที 23 แสดงผังการวิเคราะห์ Zoning ทีต1งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทีมา : กรุ งเทพมหานคร, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุ งเทพฯ, 2556).

ตารางที 1 แสดงการกําหนดการใช้ทีดิน ทีต1งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทีมา : กรุ งเทพมหานคร, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุ งเทพฯ, 2556).
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ตารางที 2 แสดงการกําหนดการใช้ทีดิน ทีต1งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทีมา : กรุ งเทพมหานคร, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร. (กรุ งเทพฯ, 2556).
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2.9. กลุ่มผู้ใช้ โครงการและกลุ่มเป้าหมาย
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ พื1นทีเขตสัมพันธ์วงศ์เป็ นพื1นทีทีมี
ศัก ยภาพสู ง ทีสุ ดแห่ งหนึ ง ในกรุ งเทพมหานคร มี แหล่ง ที มีค วามสําคัญด้านประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมไทย-จีนทีน่าสนใจ และผูค้ นทีหลากหลายชาติพนั ธ์มีไมตรี ทีงดงามดังนั1น การวิเคราะห์
กลุ่ มผูใ้ ช้โครงการของศูนย์นันทนาการบ้านสานสุ ข นี1 จึงได้แยกประเภทผูท้ ีเข้า ใช้บ ริ ก ารและผู้
ให้บริ การได้ดงั นี1
2.9.1. ผูส้ ู งอายุในพื1นทีเขตสัมพันธ์วงศ์และผูส้ ู งอายุทวั ไป เป็ นกลุ่มทีใช้บริ การหลัก
ของศูนย์นนั ทนาการ
2.9.2. นักเรี ยน, นักศึกษา เป็ นกลุ่มทีอยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยนและบุคคลทัว ไป ซึ งมีความ
สนใจในกิจกรรมทีมีความเกียวเนืองกับ ผูส้ ู งอายุ
2.9.3. สมาชิกชุมชนเมืองในพื1นทีเขตสัมพันธ์วงศ์ เพือใช้สถานทีในการจัดกิจกรรมที
ได้จดั ขึ1นให้แก่สมาชิก
2.9.4. ผูใ้ ห้บริ การ บุคคลากรทีทาํ งานในศูนย์นนั ทนาการและ วิทยากรผูช้ าํ นาญการ
เฉพาะกิจกรรมทีเกียวเนืองกับผูส้ ู งอายุ
2.10. พืน\ ทีโ ครงการ
จากการศึกษาตัวแปรอิสสระ และตัวแปรควบคุมโดยการทบทวนวรรณกรมจากข้อมูล
ทุติยภูมิผวู้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทีต1 งั ของโครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขแล้วนั1น
แนวความคิดในการกําหนด PROGREAMME และ ZONING สําหรับการวางผัง โดยศึกษาลักษณะ
การใช้งานของบุคคลากรต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคารศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
โดยแยกออกเป็ นส่ วนๆและได้มีการแบ่งพื1นทีภายในโครงการออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี1
2.10.1. ส่ วน Meditation เป็ นพื1นทีกิจกรรมหลักของศูนย์นนั ทนาการ เนืองจากเป็ น
กิ จกรรมที ผูส้ ู ง อายุใ ห้ค วามสนใจ และเป็ นกิ จ กรรมช่ วยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทางใจและกายให้ก ับ
ผูส้ ู งอายุ และเป็ นทีสามารถทําได้ท1งั ครอบครัว
2.10.2. ส่ วนกิจกรรม Education and Entertainment และห้องสัมมนา
ก. ส่ วน Education มีหนังสื อ และการเก็บรวบรวมความรู้และข้อมูลต่างๆ
เกียวกับเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย การเปลียนแปลงด้านวัฒนธรรมไทย-จีน และ
เรื องราวทีเกียวเนืองกับผูส้ ู งอายุ โดยประเภทของหนังสื อทีให้บริ การ งานบริ การสื บค้นข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ให้บริ การข้อมูลแก่ นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัว ไป
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รวมถึงสมาชิกของศูนย์นนั ทนาการ โดยสามารถหาข้อมูลต่างๆทีทางศูนย์ได้จดั เตรี ยม
ไว้และการบริ การสื บค้นข้อมูลทาง Internet
ข. ส่ วน Entertainment เป็ นลักษณะห้องบรรยายรวม (Auditorium)มีกิจกรรมทีให้
ความบันเทิงทีเน้นหนักไปทีผสู้ ู งอายุชาวไทยเชื1อสายจีน อันประกอบไปด้วย กิจกรรม ดูภาพยนต์ ดู
อุปรากรจีน ขับร้ องเพลง เป็ นต้น มีการให้ใช้พ1ืนทีและหาข้อมูลต่างๆทีทางศูนย์นันทนาการได้
จัดเตรี ยมผ่านบริ การสื บค้นข้อมูลทาง Internet
ค. ห้องสัมมนา และส่ วนปฏิบตั ิการของผูส้ ู งอายุ ครอบครัวและชุมชนไทย-จีนโดย
ส่ ว นอบรมทางวิช าการและส่ ว นสํา หรั บ การทํา กิ จ กรรมต่ า งๆ เน้น หนัก ในกิ จ กรรมที มี ค วาม
เกียวเนื องกับผูส้ ู งอายุซ ึ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การเป็ นส่ วนใหญ่ ตลอดจนเสริ มสร้ างศักยภาพของแกนนํา
ชุมชนทีดาํ เนินการโครงการเพือสานสัมพันธ์ในชุมชน ให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้แนวทางการ
ดําเนินงานเพือสร้างความเข้มแข็ง ยัง ยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
2.10.3. ส่ วน Recreation Activity สําหรับผูส้ ู งอายุ ครอบครัวและชุมชน ส่ วนสําหรับ
การทํากิจกรรมออกกําลังต่างๆ แบ่งเป็ น
ก. Indoor Activity area เป็ นพื1นทีทีผสู้ ู งอายุสามารถทํากิจกรรมได้กบั ครอบครัว
หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มผูส้ ู งอายุดว้ ยกัน
ข. Outdoor Activity area เป็ นพื1นทีทีให้ผสู้ ู งอายุได้มีพ1ืนทีสาํ หรับออก
กําลังกาย เนืองจากในพื1นทีเขตสัมพันธ์วงศ์ ไม่คอ่ ยมีพ1นื ทีวางสําหรับออกกําลังกายของ
ผูส้ ู งอายุ
2.10.4. ส่ วนกายภาพบําบัด ประกอบด้วยพื1นทีหลักได้แก่
ก. พื1นทีพกั คอย
ข. Physical Therapy Assistant เป็ นพื1นทีทีผสู้ ู งอายุทาํ การขอคําปรึ กษาจากนัก
กายภาพ ตลอดจนสามารถแจ้งประเมินการรักษาว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด
ค. Physical Therapy room เป็ นพื1นทีสําหรับทํากายภาพบําบัด โดยประกอบด้วย
ส่ วนทีปิดโลงทีตอ้ งการพื1นที และส่ วนทีเป็ นพื1นทีปิด
2.10.5. ส่ วนให้บริ การ เป็ นส่ วนสนับสนุ นเพือให้การบริ การของศูนย์นนั ทนาการ
สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

64

2.11. การศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ
2.11.1. กรณี ศึกษาที 1 ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุดินแดง
ก. สถานทีต1 งั ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุดินแดง ตั1งอยูเ่ ลขที 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8662 ซึ งเป็ นพื1นทีทีได้รับ
บริ จาคจากโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์
ข. ประเภทของศูนย์เป็ นบริ การผูส้ ู งอายุ
ค. เวลาทําการ เปิ ดทุกวัน 09.00 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ
ง. แนวคิดและลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเป็ นอาคารโรงเรี ยนเก่าของราชการ และ
นําพื1นทีขา้ งในมาดัดแปลงเพือทําเป็ นศูนย์ผสู้ ู งอายุ พื1นทีการใช้งานไม่เอื1อต่อการเข้ามาใช้พ1ืนทีต่อ
บุคคลทัว ไปและไม่เอื1อต่อการเข้าใช้พ1ืนทีของผูพ้ ิการด้วย โดยลักษณะทางเข้าอาคารไม่ได้หนั หน้า
ออกทางประตูทางเข้า ผูใ้ ช้ตอ้ งเดินอ้อมและมีทางลาดเอียงในการเข้าถึงพื1นทีใช้สอยในส่ วนเฉพาะ
ทางเข้าหลักของอาคารเท่านั1น
องค์ประกอบพื1นทีใช้สอยต่างๆแบ่งเป็ น 5 อาคาร คือ
ทีทาํ การศูนย์ดินแดง
ชั1น1เป็ นพื1นทีเปิ ดโล่งใช้เพือเป็ นลานกิจกรรม สําหรับเรี ยนลีลาส รําไทยร้องเพลง
และเรี ยนดนตรี สากล พื1นทีประมาณ 128 ตารางเมตร รองรับผูท้ าํ กิจกรรมได้ประมาณรอบละ 50
คน ชั1นที 2, 3 เป็ นสํานักงานสําหรับเจ้าหน้าทีพ1ืนที 250 ตารางเมตร จํานวนเจ้าหน้าทีท1งั หมด 23 คน
อาคารสมาคมคลังปัญญาอาวุโส
ใช้เพือเป็ นที ป ระชุ มสมาชิ ก ของสมาคมเพือทํากิ จกรรมพัฒนาและบริ ก ารของ
สมาคมฯ ที ผ่า นมามี ก ารจัดกิ จกรรมพัฒนาศัก ยภาพผูส้ ู ง วัย อาทิ จัดประชุ ม สัม มนาเรื องที เป็ น
ประโยชน์แก่ผูส้ ู งวัยและสังคม จัดการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พผูส้ ู งวัยและประสานการจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตผูส้ ู งวัย ดําเนินการหรื อสนับสนุ น
การดํา เนิ น การวิ จ ัย และพัฒ นาเรื องที เ กี ย วกับ กิ จ การผู้สู ง วัย โดยร่ ว มมื อ กับ องค์ก รในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้และนวัตกรรมเกียวกับผูส้ ู งวัยโดยสื อ
ต่างๆ นอกจากนี1ยงั เป็ นทีปรึ กษาและรับร้องเรี ยนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิกและบุคคล
ทัว ไป จัดกิ จกรรมและบริ ก ารต่ า งๆ แก่ ผูส้ ู ง อายุที ศูน ย์บ ริ ก ารฯ บริ ก ารกายภาพบํา บัดร่ วมกับ
ศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุดินแดง จัดฝึ กซ้อมลีลาศเพือสุ ขภาพ เลี1 ยงอาหารกลางวันผูส้ ู งอายุที
ขัดสนในชุ มชนแออัด เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริ มความรู้พิเศษแก่เยาวชนในโรงเรี ยนและ
ชุมชนห่างไกลเมือง พื1นทีอารคารประมาณ 200 ตารางเมตร ด้านหลังอาคารใช้เป็ นพื1นทีสนามเป
ตอง เป็ นพื1นทีเปิ ดโล่งมีหลังคาคลุมพื1นทีประมาณ 180ตารางเมตร
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อาคารศาลาธรณี
ใช้สําหรับสวดมนต์ไหว้พระลักษระเป็ นอาคารเปิ ดโล่ง พื1นทีประมาณ50ตาราง
เมตรอาคารแสงส่ องหล้า หรื ออาคารกายภาพบําบัด ใช้เพือเป็ นห้องให้บริ การกายภาพบําบัดกับ
สมาชิกผูส้ ู งอายุต1 งั แต่60ขึ1นไปโดยมีนกั กายภาพบําบัดเป็ นผูใ้ ห้บริ การ ช่วงเช้าเปิ ดบริ การ9.00-12.
ช่ ว งบ่ า ยเปิ ด13.00-16.00 โดยจะเปิ ดแจกบัต รคิ ว ช่ ว งละ30คนเท่ า นั1 น รวมวัน ละ60คน
พื1นทีอารคารประมาณ 200 ตารางเมตร มีเจ้าหน้าทีสามคนคือ -นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
พิเศษนักกายภาพบําบัดปฏิบตั ิการอาสาสมัครปฏิบตั ิงานกายภาพบําบัด
อาคารอุน่ ใจหรื ออาคารบ้าน
การให้บริ การผูส้ ู งอายุบา้ นพักฉุ กเฉิ น เป็ นบริ การเลี1ยงดูผสู้ ู งอายุชาย – หญิง อายุ
60 ปี ขึ1นไป ในบ้านพักฉุกเฉิน เพือให้ความช่วยเหลือหรื อให้การสงเคราะห์ผสู้ ู งอายุทีประสบปั ญหา
ความเดื อดร้ อนเฉพาะหน้า ไม่มีทีพกั อาศัย ขาดคนเลี1 ยงดู พลัดหลง เร่ ร่อน หรื อถูกนําส่ งมาจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจ หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน ฯลฯ เพือติดตามหา
ญาติ หรื อส่ งต่อในสถานสงเคราะห์คนชรา หากไม่มีญาติ ซึ งผูส้ ู งอายุทีเข้ารับบริ การด้านปั จจัยสี
การพยาบาล สุ ขภาพอนามัย กายภาพบําบัด รวมทั1งสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับผูส้ ู งอายุภายนอก
ทีมาใช้บริ การ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้บริ การแต่อย่างใด พักอาศัยชัว คราวได้ครั1งละ 15 วัน และอยู่
ภายใต้ระเบียบการเข้าพักอาศัยของศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุดินแดงซึงสามารถรับผูส้ ู งอายุได้วนั ละ30คน
จ. สรุ ปองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน
พื1น มีการเลือกวัสดุซีเมนต์ขดั มัน บริ เวณชั1นล่างของอาคารซึ งเป็ นพื1นทีลานออก
กําลังกาย และเลือกใช้กระเบื1องบริ เวณพื1นทีสาํ นักงานและห้องกายภาพบําบัด
ผนัง ผนังหนึงด้านและเสาเป็ นก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ขาว เป็ นส่ วนใหญ่
ฝ้ าเพดาน พื1นทีลานออกกําลังกาย โครงสร้างเดิ ม ทาสี ขาว ส่ วนสํานักงานและ
ส่ วนอืนๆใช้ฝ้าเพดานยิปซัม ทาสี ขาว
แสงสว่าง ลานออกกําลังกายส่ วนใหญ่ใช้แสงจากธรรมชาติทีส่องเข้ามาในอาคาร
เพราะเป็ นลักษณะกึงเปิ ดโล่ง ส่ วนแสงทีมาจากฝ้ าเพดานเป็ นลักษณะ (Direct Light) จากหลอด
Fluorescent ส่ ว นอาคารสํา นัก งาน,ห้อ งกายภาพบํา บัด และส่ วนอื น ๆใช้แ สงที ม าจากหลอด
Fluorescent ทั1งหมด
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รู ปที 24 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทัว ไป ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุดินแดง
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จากแนวความคิดในในการวางผัง การศึกษาลักษณะแนวคิด รู ปแบบ และลักษณะการ
ใช้งานของบุคคลต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็ นสี ส่วนได้แก่
ก. จุดแข็ง (STRANGE)
- ค่าบริ การถูก
- มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือก
- อยูใ่ นแหล่งชุมชนทีเข้าถึงโครงการได้สะดวก
- ไม่มีปัญหาเรื องการจราจรระหว่างวันธรรมดากับวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
-เป็ นศูนย์ทีเปิ ดให้บริ การเฉพาะผูส้ ู งอายุเท่านั1น
ข. จุดอ่อน (WEAKNESS)
- พื1นทีในการให้บริ การไม่เหมาะสมกับกิจกรรมนั1นๆ
- ขาดบุคลากรผูเ้ ชียวชาญในการให้คาํ แนะนําในการทํากิจกรรมต่างๆ
- ขาดอุปกรณ์ทีทนั สมัยในการให้บริ การ
-ขาดระบบการจัดการทีเหมาะสม
- ทีจอดรถไม่เพียงพอกับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
- สภาพแวดล้อมและอาคารไม่เหมาะสมกับผูม้ าใช้บริ การ
- ผูใ้ ห้บริ การไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ
-ไม่เปิ ดให้บริ การ วันเสาร์-อาทิตย์
- การเปิ ดให้บริ การช้าและปิ ดให้บริ การเร็ ว
ค. โอกาส (OPPORTUNITY)
- เนืองจากเป็ นโครงการทีอยูภ่ ายใต้การดูแลจาก กรุ งเทพมหานคร จึงมีโอกาสทีจะ
ได้งบประมาณในการดูแลและพัฒนาปรับปรุ งศูนย์
- ทีต1 งั โครงการเข้าถึงได้ง่ายถ้ามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารทีเหมาะสม มี
โอกาศทีจะกลายเป็ นศูนย์บริ การทีเหมาะสมและใช้งานได้ดีกบั ผูส้ ู งอายุได้
ง. อุปสรรค์ (THREAT)
- ไม่คอ่ ยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากส่ วนราชการ
- ได้รับการส่ งเสริ มและการพัฒนาโครงการไม่คอ่ ยต่อเนือง
- ขาดการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์
- ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเกียวกับผูส้ ู งอายุ
-ระบบการจัดการภายในทีไม่ทนั สมัย
-การขยายโครงการทําได้ยากเพราะ มีเนื1อทีจาํ กัด
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2.11.2 กรณี ศึกษาที 2 ศูนย์พฒั นาการการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค
ก. เจ้าของโครงการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข. สถานทีต1งั 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพ 10160
ค. เวลาทําการ เปิ ดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00 - 16.30 น.
ง. แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็ นอาคารในแบบร่ วมสมัยทีไม่มีอตั ตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
องค์ประกอบภายในอาคาร แบ่งออกเป็ นพื1นที 9 ส่ วนใหญ่ๆ โดยประกอบด้วย อาคาร
ทั1งหมด 9 อาคารส่ วนใหญ่เป็ นอาคารเก่าและการศึกษาสภาพทางกายภาพของพื1นทีภายในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแคโดยได้ขอ้ สรุ ปดังนี1
อาคารสุ ขสั น ต์ เป็ นอาคารพัก อาศัย 2ชั1 น ประกอบไปด้ ว ยพื1 น ที พ ัก อาศัย พื1 น ที
รับประทานอาหารพื1นทีประกอบอาหารและพื1นทีทาํ กิจกรรม ตัวอาคารตั1งอยูก่ ลางโครงการ ปั ญหา
จากการใช้สอยคือการขึ1นลงปันไดเนืองจากเป็ นอาคารสองชั1น และมีพ1ืนทียกระดับซึ งเป็ นอุปสรรค
ต่อการเดินของผูส้ ู งอายุ
อาคารพิบูลย์สุข เป็ นอาคารพักอาศัย 2ชั1น ประกอบด้วยพื1นทีพกั อาศัยทั1งหมด มีห้อง
กิจกรรมเพียงห้องดนตรี ไทยเท่านั1น ปัญหาจากการใช้สอยคือการขึ1นลงบันได อาจทําให้เกิดการหก
ล้มได้
อาคารบังกะโล เป็ นอาคารพักอาศัยแบบพิเศษสําหรับ1คน พื1นทีภายในประกอบด้วย
พื1นทีพกั อาศัย ห้องนํ1า และพื1นทีชานหน้าบ้าน อาคารตั1งอยูด่ า้ นหน้าโครงการทําให้มีความสะดวก
ในการเข้าออกสู ง ปั ญหาจากการใช้สอยคือลักษณะทางเข้าทีเป็ นบันไดเป็ นปั ญหาต่อการเดินของ
ผูส้ ู งอายุ หอพัก เป็ นอาคารพักแบบเสี ยค่าใช้จา่ ยรายเดือน เป็ นอาคารสําหรับพักอาศัยเท่านั1น
เป็ นอาคารทีเหมาะสําหรับการพักทีสุดเพราะไม่มีพ1นื ยกระดับและเป็ นพื1นทีสาํ หรับพักอาศัยเท่านั1น
อาคารพยาบาล เป็ นอาคารรักษาผูส้ ู งอายุทีเจ็บป่ วย เนื องจากเป็ นอาคารทีสร้างใหม่จึง
ได้รับ การออกแบบที เหมาะสมต่อการใช้ง านมากกว่า อาคารอื นๆ ไม่ว่า จะเป็ นการเดิ น ทางใน
โครงการจากภายในอาคารไปสู่ ภายนอกอาคารหรื อความเหมาะสมของการจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ ละ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อาคารเอนกประสงค์ เป็ นอาคารทีถูกใช้งานในด้านนันทนาการมากทีสุด จึงมีตาํ แหน่งที
เข้าถึงได้ง่าย
อาคารมหาดไทย 100ปี เป็ นอาคารพัก อาศัย ผูท้ ี ไ ม่ส ามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ และ
จําเป็ นต้องมีพีเลี1ยงดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการกั1นพื1นทีโดยเร็ วเพือป้ องกันผูส้ ู งอายุออกนอกอาคาร
ด้วยตัวเอง

69

ศาลาธรรม เป็ นอาคารประกอบกิ จกรรมเกี ย วกับ ศาสนา และทุ ก บ่า ยวันพฤหัสจะมี
กิจกรรมสวดมนต์ บทชินบันชร เพือให้ผสู้ ู งอายุเข้าร่ วมกิจกรรม
พื1นทีสาธารณะภายนอก เป็ นพื1นทีสาํ หรับพักผ่อนภายในศูนย์
จ. สรุ ปองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน
พื1น มีการเลือกใช้วสั ดุทีมีการคุมโทนสี ให้สอดคล้องกัน ประกอบด้วย พื1นหิ นขัด และ
พื1นปูกระเบื1องและ พื1นหิ นล้างทรายล้าง เพือใช้ในส่ วนทางลาดเอียง มีการเล่นระดับของพื1นทีเพือ
ทําให้องค์ประกอบเป็ นพื1นทีเดียวกัน
ผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ขาวเป็ นโทนสี ส่วนใหญ่
เพดาน ฝ้ าเพดานยิปซัม บอร์ดทาสี ขาวโดยจัดองค์ประกอบให้สอดรับกับพื1นที
ช่องเปิ ด บานประตูและหน้าต่างกระจกเพือควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร
แสง บางพื1นทีใช้แสงจากธรรมชาติทีส่องเข้ามาในอาคารเป็ นแสงทัว ไปแบบทางอ้อม
(Indirect Light) แสงประดิษฐ์ โดยใช้ไฟ Fluorescent ในการให้แสงสว่างทัว ๆไป

รู ปที 25 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทัว ไป ศูนย์พฒั นาการการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค
ทีมา : ศูนย์พฒั นาการการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค, แนะนําองค์ กร, การเข้าถึงเมือ 6
กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.banbangkhae.go.th/history.php
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จากแนวความคิดในในการวางผัง การศึกษาลักษณะแนวคิด รู ปแบบ และลักษณะการ
ใช้งานของบุคคลต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็ นสี ส่วนได้แก่
ก. จุดแข็ง (STRANGE)
- เป็ นสถานทีมีคุณค่าสําหรับสังคมและเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนในเขตกรุ งเทพ
ชั1นนอก
- อยูใ่ นแหล่งชุมชนทําให้มีระบบขนส่ งสาธารณะเข้าถึงได้สะดวก
- มีเนื1อทีโครงการเยอะรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย
ข. จุดอ่อน (WEAKNESS)
- ความไม่เป็ นมิตรของเจ้าหน้าทีศูนย์
- มีการเก็บค่าบริ การทีสูงในบางพื1นทีของศูนย์
- ไม่สามารถรองรับผูส้ ู งอายุทีตอ้ งการใช้พ1นื ทีศูนย์ได้พอกับความต้องการ
- ขาดระบบการจัดการทีดีในองค์กร
- ขาดการบํารุ งรักษาอาคารทีดี มีการชํารุ ดทรุ ดโทรมมากจากการใช้งาน
- พื1นทีทีต1งั โครงการค่อนข้างจะอยูล่ ึกและไกลจากศูนย์กลางกรุ งเทพมหานคร
- มีปัญหาเรื องการจราจรในการเข้าถึงศูนย์
ค. โอกาส (OPPORTUNITY)
- ส่ งเสริ ม ความรู้ท1งั ทางกาย ใจและสติปัญญาของผูส้ ู งอายุ
- ขยายการเติบโตทางกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนผูส้ ู งอายุ
ในกรุ งเทพ
- ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลด้านผูส้ ู งอายุและเป็ นต้นแบบสําหรับโครงการอืนๆ
ต่อไปในอนาคต
ง. อุปสรรค์ (THREAT)
- ไม่คอ่ ยได้รับการส่ งเสริ มจากภาครัฐเท่าทีควร
- ด้านพื1นทีทีมีจาํ กัดไม่สามารถต่อขยายออกไปตามการเติบโตของศูนย์
- ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเกียวกับผูส้ ู งอายุ
- ด้านงบประมาณทีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเพิมขนาดศูนย์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
2.11.3. กรณี ศึกษาที 3 สมาคมบ้านปันรัก
ก. เจ้าของโครงการ องค์กรเอกชนสมาคมบ้านปันรัก
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ข. สถานทีต1 งั โครงการบานาน่า แฟร์ มิลีปาร์ ค 17 ซอยอารี ย ์ 1 ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ
ค. เวลาทําการเปิ ดอังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ตั1งแต่เวลา 07.00 -16.00. น.
ง. แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็ นอาคารพักอาศัยเก่าทีมีอตั ตลักษณ์ และนําพื1นทีขา้ งในมาดัดแปลงเพือทําเป็ น
ศูนย์บ ริ การผูส้ ู งอายุ จุ ดประสงค์โครงการเพือเป็ นศูนย์รวมการบูรณาการความรู้ และกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ โดยลักษณะอาคารแบ่งออกเป็ นสองอาคารหลักคืออาคาร
ห้องสมุดธรรมะบ้านอารี ย ์ เป็ นอาคารบ้านเก่าสามชั1น แบ่งพื1นทีภายในเป็ นห้องสมุดบ้านอารี ย ์ พื1นที
ชั1น3 สําหรับอ่านหนังสื อเกียวกับธรรมะเป็ นหลัก และบางพื1นทีเป็ นอ่านหนังสื อทีปรับเปลียนเป็ น
ห้องทํากิจกรรมผูส้ ู งอายุได้ดว้ ย พื1นทีประมาณ 80 ตารางเมตรห้องเรี ยนสมาคมบ้านปั นรักพื1นที
ประมาณ 80 ตารางเมตร เป็ นห้องทีอยูช่ 1 นั สามของอาคารใช้สําหรับทํากิจกรรมเป็ นหลักและเป็ น
สํานักงานสําหรับพนักงานสมาคมด้วย ห้องคิดใหม่เป็ นห้องชั1นสามอยูใ่ กล้กบั ห้องสามคม ใช้เพือ
สําหรับทํากิจกรรม โดยเฉพาะ 50 ตารางเมตรปั ญหาของการใช้พ1ืนทีคือ เนืองจากผูใ้ ช้บริ การเป็ น
ผูส้ ู ง อายุ แ ละการเข้า พื1 น ที ต้อ งเดิ น ขึ1 น บัน ได ชั1น 2และ3และบัน ไดมี ก ารลาดชัน เนื อ งจากเป็ น
โครงสร้างเดิมทําให้สามรถเกิดอันตรายได้
จ. สรุ ปองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน
พื1น มีการเลือกใช้วสั ดุเดิมคือพื1นไม้เก่าสี เข้ม
ผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ขาวเป็ นโทนสี ส่วนใหญ่
เพดาน ฝ้ าเพดานยิปซัม บอร์ดทาสี ขาวโดยจัดองค์ประกอบให้สอดรับกับพื1นที
ช่องเปิ ด บานประตูและหน้าต่างกระจกเพือควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร
แสง บางพื1นที ใ ช้แสงจากธรรมชาติ ที ส่ องเข้า มาในอาคารเป็ นแสงทัว ไปแบบ
ทางอ้อม (Indirect Light) แสงประดิษฐ์ โดยใช้ไฟ Down light ในการให้แสงสว่างเพือเน้นเป็ นจุด
อาคารศาลาปั นมี เป็ นอาคารร่ วมสมัยชั1นเดียวทีสร้างขึ1นมาใหม่ทาํ ให้พ1ืนทีเหมาะ
กับการทํากิจกรรมสันทนาการและออกกําลังกายต่างๆ พื1นทีประมาณ 120 ตารางเมตร
ฉ. สรุ ปองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน
พื1น มีการเลือกใช้วสั ดุกระเบื1องเซรามิคสี กลมกลืนกับสภาพอาคารโดยรวม
ผนัง ผนังก่ออิฐและมีการใช้การตกแต่งด้วยพลาสเตอร์ นูนตํา ทําสี ขาวเป็ นพนัง
ตกแต่งหลัก
ส่ วนผนังบางด้านเป็ นกระจกใส
เพดาน ฝ้ าเพดานยิปซัม บอร์ดทาสี ขาวโดยจัดองค์ประกอบให้สอดรับกับพื1นที
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ช่องเปิ ด บานประตูและหน้าต่างกระจกเพือควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร
แสง บางพื1นทีใช้แสงจากธรรมชาติ ทีส่องเข้ามาในอาคารเป็ นแสงทัว ไปแบบทางอ้อม (Indirect
Light) แสงประดิษฐ์ โดยใช้ไฟ Down light ในการให้แสงสว่างเพือเน้นเป็ นจุด

รู ปที 26 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศทัว ไป สมาคมบ้านปันรัก
ทีมา : สมาคมบ้านปันรัก, ปันความสุ ข แหล่งเรียนรู้เพือ ผู้สูงวัย, การเข้าถึงเมือ 10 กันยายน 2556,
เข้าถึง ได้จาก http://www.baanpunrak.org/
จากแนวความคิดในในการวางผัง การศึกษาลักษณะแนวคิด รู ปแบบ และลักษณะการใช้งานของ
บุคคลต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคาร โดยสามารถแยกออกเป็ นสี ส่วนได้แก่
ก. จุดแข็ง (STRANGE)
- ค่าบริ การถูก
- มีกิจกรรมทันสมัยหลากหลายให้เลือก เช่นคอมพิวเตอร์
- อยูใ่ นแหล่งชุมชนทีเข้าถึงโครงการได้สะดวก
- สะดวกเรื องการจราจรเพราะอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ า
- เป็ นศูนย์ทีเปิ ดให้บริ การเน้นผูส้ ู งอายุ
- มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะได้มาเป็ นวิทยากร
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ข. จุดอ่อน (WEAKNESS)
- พื1นทีในการให้บริ การไม่เหมาะสมผูส้ ู งอายุ
- ขาดอุปกรณ์ทีทนั สมัยในการให้บริ การ
- ขาดระบบการจัดการทีเหมาะสม
- ทีจอดรถไม่เพียงพอกับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
- ไม่เปิ ดให้บริ การในวัน อาทิตย์
- รองรับผูม้ าใช้บริ การได้จาํ นวนจํากัด
ค. โอกาส (OPPORTUNITY)
- เนืองจากเป็ นโครงการทีอยูภ่ ายใต้การดูแลจากองค์กรเอกชนจึงมีโอกาสสู งทีจะได้
งบประมาณในพัฒนาปรับปรุ งศูนย์
- ทีต1 งั โครงการเข้าถึงได้ง่ายถ้ามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารทีเหมาะสม มี
โอกาสทีจะกลายเป็ นศูนย์บริ การทีเหมาะสมและใช้งานได้ดีกบั ผูส้ ู งอายุได้ทีอาศัยในเขตเมืองได้ดี
- สามารถพัฒนาเป็ นต้นแบบให้ก บั องค์ก รเอกชนอื นๆที ต้องการทํา ศูนย์บริ ก าร
สําหรับผูส้ ู งอายุได้
ง. อุปสรรค์ (THREAT)
- ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากส่ วนราชการ
- ขาดการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์
- ขาดพื1นทีๆเพียงพอกับความต้องการในอนาคต
2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ การศึกษาเครื องจักสานงานกสิ กรรม และตัวแปร
ควบคุ ม คือ กลุ่มผูใ้ ช้โครงการ ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การ ผูส้ ู งอายุทวั ไป, นักเรี ยน, นักศึกษา,
สมาชิกชุมชน, ผูใ้ ห้บริ การ บุคคลากรทีทาํ งานในศูนย์, วิทยากร การจัด ORGANIZETION โดย ผัง
องค์ก รแบ่ ง ออกเป็ น ฝ่ ายบริ ห าร, ฝ่ ายธุ ร การ,ฝ่ ายวิช าการ, และฝ่ ายบริ ก าร ส่ ว นของSITE
CONTEXT บริ บ ทของพื1นที สภาพแวดล้อมและข้อกฎหมาย การศึ กษาการเปลี ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมทีเกียวข้องกับชุมชนไทย-จีน การกสิ กรรมทีเกียวข้องกับเครื องจักสานและการออกแบบ
ศูนย์นนั ทนาการ
การจัดสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ู งอายุ และคนทุกวัย (Design Considerations)
ตลอดจนตัวแปรตาม คือ ศูนย์นันทนาการบ้านสานสุ ข จึงสรุ ปได้กรอบแนวความคิดตามฝั งภูมิ
แสดง
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั

การบวนการ
ตีความสู่
การออกแบบ

ศึกษาลักษณะ และความ
หมายความ
สําคัญของงานเครื[ องจัก
สานไทย
ที[เกี[ยวข้องกับงานกสิ กร
รม
1. วัสดุ/ วัตถุดิบ
2. ชนิดของผลิตภัณฑ์

ศึกษาลักษณะโครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุข
1. USERS BEHAVIOR
-กลุ่มผูใ้ ช้โครงการ ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การ ผูส้ ูงอายุ
บุคคลทัว[ ไป, นักเรี ยน, นักศึกษา, สมาชิกชุมชน,
-ผูใ้ ห้บริ การ บุคคลากรที[ทาํ งานในศูนย์, วิทยากร
2. ORGANIZETION โดย ผังองค์กรแบ่งออกเป็ น
ฝ่ ายบริ หาร, ฝ่ ายธุรการ,ฝ่ ายวิชาการ, และฝ่ าย
บริ การ
3. SITE CONTEXT บริ บทของพืgนที[ สภาพแวดล้อม
และลักษณะของงานสถาปัตยกรรม AREA
REQUIREMENT และ FUNCTION ที[ประกอบด้วย
- ส่วนMEDITATION
- ส่วนกิจกรรม ENTERTAINMENT, ห้องสมุด,
ห้องสัมมนารวม
- ส่วน RECREATION ACTIVITY ครอบครัวและ
ชุมชน, ส่วนสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ
การออกแบบภายในศูนย์นนั ทนาการ
บ้านสานสุข
1. มีการสนองตอบวัตถุประสงค์
2. รวบรวมครอบครัว, ชุมชน, สังคม
และ
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ศึกษาลักษณะ และสําคัญงานออกแบบอาคารบ้านสานสุข
1. การเปลี[ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในลักษณะที[เกี[ยวข้อง
กับชุมชนเมืองของกรุ งเทพมหานครชัgนใน
2. การจัดสิ[ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุ คนพิการ
และคนทุกวัย (DESIGN CONSIDERATIONS)

ฝังภูมิที 1 แสดงกรอบแนวคิดทีมาเกียวกับการศึกษาเครื องจักสานงานกสิ กรรมไทย
เพือการออกแบบศูนย์ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการดําเนินการวิจยั นั้น ผูว้ ิจยั แนวทางและขั้นตอนในการวิจยั ตามลําดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการทําการหาและรวบรวมข้อมูลในการออกแบบ ทั้งข้อมูลทุติยภูมิและ
ข้อมูลปฐมภูมิของตัวแปรทั้งหมดอันประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การศึกษา “เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย”
ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “ผูส้ ู งอายุ การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ และคนทุกวัย (Design Considerations)”
ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “การจัดการศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนเมือง”
ตัวแปรควบคุม คือ การศึกษา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนเมืองของกรุ งเทพมหานครชั้นใน”
ตัวแปรตาม คือ การศึกษา “ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข”
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั และนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เพื่อไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้สถิติพรรณนา เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เชิงชั้น และ
การวิเคราะห์เส้นทาง (ความสัมพันธ์) สําหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้องการศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด และ
สําหรับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จากกรอบแนวความคิด ตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้สามารถส่ งผลถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนจักสานได้มากน้อยเพียงใด
3. ขั้นตอนการนําเสนอผลการออกแบบ
4. ขั้นตอนการประเมินและสรุ ปผลการวิจยั
จากขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้มีระเบียบวิธีวิจยั โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
แนวทางและวิธีการวิจยั
1.1 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก
(In-Depth Interview) ที่เน้นประเด็นเรื่ อง เครื่ องจักสาน กลุ่มช่างทําเครื่ องจักสานรวมไปถึงกลุ่ม
ประชากรในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์น้ นั โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3
กลุ่ม ได้แก่ (1) ช่างทําเครื่ องจักสาน ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องและผูป้ ระกอบการเครื่ องจักสาน จํานวน 10
ราย (2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน 10 ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน 10 ราย รวม
ทั้งสิ้ น 30 ราย การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ เพื่อสร้ างแบบจําลอง
ความสัมพันธ์
1.2 แนวทางเชิ งปริ มาณ (Quantitative Approach) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ ด้ว ยแบบสอบถาม จากกลุ่ มประชากรในเขตสั มพันธวงศ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้วจะ
นําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเบื้องต้นและสถิติวิเคราะห์
โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ของมาตรวัดของตัวแปรต่างๆ ก่อนนําไปใช้
2. ประชากรเป้าหมาย และการสุ่ มตัวอย่ างประชากร
2.1 ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้ าหมาย คือ (1) ช่ างทําเครื่ องจักสาน ผูท้ ี่ มีความเกี่ ยวข้องและผูป้ ระกอบการ
เครื่ องจักสาน จํานวน 10 ราย (2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน 10 ราย และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัม
พันธวงศ์ จํานวน 10 ราย รวมทั้งสิ้ น 30 ราย
2.2 ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มประชากรเป็ นหน่วยวิเคราะห์ของ
การวิจยั ครั้ งนี้ ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรในเขตสัมพันธวงศ์ โดยให้กลุ่มเป้ าหมายตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 ราย
3. การสุ่ มตัวอย่ าง
3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ การสุ่ มตัวอย่างสําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิค
วิธีการแบบ บอลล์หิมะ (Snowball Sampling) ใช้ในกรณี ที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรื อที่
ไม่ทราบพฤติกรรมของหน่วยวิเคราะห์ที่ผวู ้ ิจยั สนใจจะศึกษา ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องการให้ได้จาํ นวนอย่าง
น้อย 10 คน ซึ่ งพอแก่การวิจยั เชิงคุณภาพ ในกลุ่มประชากรที่สุ่ มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
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ผูว้ ิจยั จะต้องหาตัวอย่างแรกให้ได้ โดยเริ่ มจากผูท้ ี่มีความรู ้ ความสมารถให้คาํ แนะนําในการทํา
เครื่ องจักสานคือ ช่างเครื่ องจักสาน
โดยมีการสัมภาษณ์เจาะลึกและให้บุคคลที่ทาํ งานจักสานแนะนําว่ามีใครบ้าง ที่
ทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักสาน ผูว้ ิจยั จึงเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่ทาํ งานจักสานแนะนํามา ซึ่งมี
คุณสมบัติที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาให้ได้อีก 1 คน 2 คน หรื อมากกว่า หลังจากนั้นขอให้คนที่ได้ถูก
สัมภาษณ์ไปแล้ว ช่วยแนะนําคนมาเพิม่ อีกคนละ 1 คน หรื อ 2 คน จนได้จาํ นวนตัวอย่างมากพอ ใน
กระบวนการวิจยั ผูว้ ิจยั จะต้องเก็บข้อมูลจากบุคคลแรกให้ครบถ้วนตามที่ตอ้ งการ แล้วจึงเก็บข้อมูล
จากบุคคลชุดที่สองให้ครบถ้วน ทําเช่นนี้ไปทุกชุดจนครบตามที่ตอ้ งการ (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์,
2545)
การสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรตัวอย่างจํานวน 30 คน ซึ่งข้อมูลบันทึกไว้ได้ ผูว้ ิจยั
สัมภาษณ์ประชากรสามกลุ่มคือ (1) ช่างทําเครื่ องจักสาน ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องและผูป้ ระกอบการ
เครื่ องจักสาน จํานวน 10 คน (2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน 10 คน และ (3) กลุ่มประชากรในเขตสัม
พันธวงศ์ จํานวน 10 คน ประชากรกลุ่มนี้มีอายุต่าํ สุ ด 15 ปี อายุสูงสุ ด 80 ปี
3.2. การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั จําเป็ นต้องทําการสุ่ มตัวอย่างตัวแทน
ประชากรเป้ าหมาย โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซึ่งเป็ นการ
สุ่ มตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ เพื่อให้เป็ นตัวแทนของประชากรเป้ าหมาย ทําการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มประชากรที่เป็ นประชากรเป้ าหมาย จํานวน 400 คน อันประกอบไปด้วย ช่างทํา
เครื่ องจักสาน กลุ่มผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในเขตสัมพันธวงศ์ และผูป้ ระกอบการเครื่ องจักสานเป็ น
ประชากรที่เป็ นตัวอย่าง 200 คน และกลุ่มประชากรในชุมชนส่ วนกลุ่มประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องจักสานเป็ นประชากรตัวอย่าง 200 คน รวมกลุ่มประชากรเป้ าหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน
400 คน
4. การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ประวัติและที่มาของเครื่ องจักสาน จํานวนข้อคําถาม 12 รายการ
2. วัสดุ/ วัตถุดิบของเครื่ องจักสาน จํานวนข้อคําถาม 12 รายการ
3. ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน จํานวนข้อคําถาม 12 รายการ
4. คุณสมบัติของเครื่ องจักสาน จํานวนข้อคําถาม 12 รายการ
5. ชนิดลาย/ ลวดลายเครื่ องจักสาน จํานวนข้อคําถาม 12 รายการ
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5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้สถิติพรรณนา เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น
และการวิเคราะห์เส้นทาง (ความสัมพันธ์) สําหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น ผูว้ ิจยั มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อย
เพียงใด และสําหรับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จากกรอบ
แนวความคิด ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้สามารถส่ งผลถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
การศึกษาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยเพื่อการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทําการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประชากรในชุมชน และกลุ่มประชากรทัว่ ไปโดยให้กลุ่มเป้ าหมายตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 ราย และใช้เครื่ องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
และทําการสรุ ปผลการศึกษา ซึ่งจะแบ่งเป็ น
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วน
บุคคลต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว อธิบายโดยใช้ความถี่และร้อยละ (percentage)
2. ภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย อธิบายโดยใช้การบรรยาย
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข อธิบายโดยใช้การบรรยาย
4. ทัศนะคติเกี่ยวกับศูนย์ชุมชนวัฒนธรรม อธิบายโดยใช้ความถี่และร้อยละ
(percentage)
5. พฤติกรรมการใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข อธิบายโดยใช้ความถี่และร้อยละ
(percentage)
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 3
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
153
247
400

ร้อยละ
38.25
61.75
100.00
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จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75
รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25
ตาราง 4
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
10-19 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
20
127
109
69
44
31
400

ร้อยละ
5.00
31.75
27.25
17.25
11.00
7.75
100.00

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 20-29 ปี มีจาํ นวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75
รองลงมา คือ อายุ 30 - 39 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 อายุ 40 - 49 ปี จํานวน 69
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 อายุ 50 - 59 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 อายุ 10-19 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ
ตาราง 5
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
87
62
41
176
34
400

ร้อยละ
21.75
15.50
10.25
44.00
8.50
100.00
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จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 176 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 มัธยมศึกษา/
ปวช. จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 อนุปริ ญญา/ปวส. จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25
สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ตามลําดับ
ตาราง 6
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บา้ น
เกษตรกร
รับจ้างทัว่ ไป
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบํานาญ
นักเรี ยน/นักศึกษา
อาชีพอื่นๆ
รวม

จํานวน
33
12
48
160
46
52
5
40
4
400

ร้อยละ
8.25
3.00
12.00
40.00
11.50
13.00
1.25
10.00
1.0
100.00

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.00 รองลงมา คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจาํ นวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
รับจ้างทัว่ ไป จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จํานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.50 นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/แม่บา้ น จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 เกษตรกร จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ข้าราชการบํานาญ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.00 ตามลําดับ
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ตาราง 7
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
137
154
64
45
400

ร้อยละ
34.25
38.50
16.00
11.25
100.00

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท มีจาํ นวน 154 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.50 รองลงมา คือ รายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.25 รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 รายได้ 30,001 บาทขึ้น
ไป จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ตามลําดับ
ตาราง 8
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2 คน
3 คน
มากกว่า 3 คน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
26
45
74
247
8
400

ร้อยละ
6.50
11.25
18.50
61.75
2.00
100.00

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 3 คน จํานวน 247
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 รองลงมา คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 74 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.50 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
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จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 อื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.00 ตามลําดับ
2. ภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย
ท่านทราบหรื อไม่วา่ เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยคืออะไร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทราบว่าเครื่ อง
จักสานงานกสิ กรรมไทยคืออะไร มีจาํ นวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00
ท่านเคยใช้งานเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยบ้างหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยใช้งานเครื่ อง
จักสานงานกสิ กรรมไทย มีจาํ นวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50
เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยที่ท่านรู ้จกั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั เครื่ องจักสานงานกสิ กรรม
ไทย มีจาํ นวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75
ประโยชน์ที่ท่านคิดว่าได้จากเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย กลุ่มตัวอย่างคิดว่าได้ประโยชน์จาก
เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย มีจาํ นวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.00
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพแนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
3.1
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่คิดว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขเป็ นสิ่ งที่ดี มีประโยชน์
3.2
ท่านคิดว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างไร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข ควรจัดกิจกรรม/นันทนาการ
3.3
ท่านคิดว่าท่านต้องการมีส่วนร่ วมอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
สถานที่ของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าจะร่ วมเข้าชมและกระจาย
ข่าว
3.4
ท่านคิดว่าการใช้บริ การในสถานที่ของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข ควร
มีค่าธรรมเนียมอย่างไร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าไม่ควรมีค่าธรรมเนียมหรื อควรมีค่าธรรมเนียม
ไม่สูงมากนัก
3.5
ท่านคิดว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข ข้างต้นควรมีการเผยแพร่
โครงการพระราชดําริ หรื อโครงการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลหรื อไม่อย่างไร กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่คิดว่าควรเผยแพร่
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4. ทัศนะคติเกี่ยวกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ตาราง 9
คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะคติเกี่ยวกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ระดับทัศนคติ
ด้าน
หลักเกณฑ์การ น้อย น้อย
พิจารณา
ที่สุด
1.สถานที่ที่มี
สิ่ งอํานวย
ความสะดวก
เป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการไปใช้
บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
2.ความ
ทันสมัยเป็ น
ปั จจัยส่ วน
หนึ่งในการไป
ใช้บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
3. รู ปแบบของ
กิจกรรมมีผล
ต่อการไปใช้
บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

คะแนน ส่ วน
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ทัศนคติ
มาตรฐาน
3.76

0.81

สู ง

3.56

0.86

สู ง

3.85

0.79

สู ง

4

8

143

172

73

1.0%

2.0%

35.8%

43.0%

18.3%

3

22

191

117

67

0.8%

5.5%

47.8%

29.3%

16.8%

1

9

127

176

87

0.3%

2.3%

31.8%

44.0%

21.8%
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ระดับทัศนคติ
ด้าน
หลักเกณฑ์การ น้อย น้อย
พิจารณา
ที่สุด
4. บรรยากาศ
ของศูนย์เป็ น
ส่ วนหนึ่งของ
ในการไปใช้
บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
5. ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การ
เป็ นปั จจัยใน
การไปใช้
บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
6. ชื่อเสี ยงศูนย์
เป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการไปใช้
บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
7. ความ
หลากหลาย
ของกิจกรรมมี
ผลต่อการไป
ใช้บริ การศูนย์
นันทนาการ

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

คะแนน ส่ วน
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ทัศนคติ
มาตรฐาน
3.90

0.81

สู ง

3.62

0.91

สู ง

3.78

0.86

สู ง

3.92

0.82

สู ง

2

9

112

180

97

0.5%

2.3%

28.0%

45.0%

24.3%

8

20

163

135

74

2.0%

5.0%

40.8%

33.8%

18.5%

4

11

144

152

89

1.0%

2.8%

36.0%

38.0%

22.3%

2

7

120

164

107

0.5%

1.8%

30.0%

41.0%

26.8%
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ระดับทัศนคติ
ด้าน
หลักเกณฑ์การ น้อย น้อย
พิจารณา
ที่สุด
บ้านสานสุ ข
8. การแนะนํา
จากสมาชิกมี
ผลต่อการไป
ใช้บริ การศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข
9. การ
ให้บริ การที่ดี
เป็ นปั จจัยของ
การเลือกการ
ไปใช้บริ การ
ศูนย์
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

คะแนน ส่ วน
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ทัศนคติ
มาตรฐาน

3.80

0.89

สู ง

4.02

0.83

สู ง

3.59

0.98

สู ง

3.78

0.61

สู ง

4

18

129

153

96

1.0%

4.5%

32.3%

38.3%

24.0%

3

4

103

164

126

0.8%

1.0%

25.8%

41.0%

31.5%

28

146

136

77

7.0%

36.5%

34.0%

19.3%

10. ศูนย์
13
นันทนาการ
บ้านสานสุ ข มี
พื้นที่เพียงพอ
3.3%
ต่อจํานวน
สมาชิกใน
ชุมชน
รวม
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จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนะคติเกี่ยวกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข อยูใ่ น
ระดับสู ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.78 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
คําถามแล้วพบว่า ทุกคําถามมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง โดยเรื่ อง การให้บริ การที่ดีเป็ น
ปั จจัยของการเลือกการไปใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข มีคะแนนเฉลี่ย สู งสุ ดเท่ากัน คือ
4.02 และความทันสมัยเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่งในการไปใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข มี
คะแนนเฉลี่ย 3.56 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด
5. พฤติกรรมการใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ตาราง 10
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาเหตุที่เลือกใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
สาเหตุ
บรรยากาศ,ทําเล
ความทันสมัย
รู ปแบบของกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
สาเหตุ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
162
24
179
19
จํานวน
16
400

ร้อยละ
40.50
6.00
44.75
4.75
ร้อยละ
4.00
100.00

จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข เนื่องจาก
รู ปแบบของกิจกรรม มีจาํ นวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รองลงมา คือ บรรยากาศ,ทําเล
จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ความทันสมัย จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ค่าใช้จ่าย จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 อื่นๆ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตามลําดับ
ตาราง 11
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพื้นที่ส่วนที่ชอบในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ส่ วนที่ชอบ

จํานวน

ร้อยละ
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ส่ วนต้อนรับ
ส่ วนพักผ่อน,รับประทานอาหาร
ส่ วนนันทนาการ
ห้องสมุด
อื่นๆ
รวม

43
116
187
40
14
400

10.75
29.00
46.75
10.00
3.50
100.00

จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชอบส่ วนนันทนาการ มีจาํ นวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.75 รองลงมา คือ ส่ วนพักผ่อน,รับประทานอาหาร จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
ส่ วนต้อนรับ จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ห้องสมุด จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
อื่นๆ จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลําดับ

ตาราง 12
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามกิจกรรมที่ชอบในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
กิจกรรมที่ชอบ
อบรม,สัมมนา
พบประสังสรรค์
นันทนาการ
ค้นคว้าข้อมูล
อื่นๆ
รวม

จํานวน
83
95
166
43
13
400

ร้อยละ
20.75
23.75
41.50
10.75
3.25
100.00

จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชอบนันทนาการ มีจาํ นวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.50 รองลงมา คือ พบประสังสรรค์ จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 อบรม,สัมมนา
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จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 ค้นคว้าข้อมูล จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 อื่นๆ
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25 ตามลําดับ
ตาราง 13
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเวลาที่ใช้ในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
เวลา
10-15 นาที
1 ชัว่ โมง - 3 ชัว่ โมง
ครึ่ งวัน
ทั้งวัน
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน
179
180
22
18
1
400

ร้อยละ
44.75
45.00
5.50
4.50
0.25
100.00

จากตาราง 13 พบว่า เวลาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้ในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข คือ 1 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง มีจาํ นวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ 10-15 นาที จํานวน 179 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.75 ครึ่ งวัน จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 ทั้งวัน จํานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.50 และไม่ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ
ตาราง 14
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนครั้งที่ใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
จํานวนครั้ง
น้อยกว่า 3 ครั้ง
3-5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน
352
36
11
1
400

ร้อยละ
88.00
9.00
2.75
0.25
100.00
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จากตาราง 14 พบว่า จํานวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข คือ
น้อยกว่า 3 ครั้ง มีจาํ นวน 352 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 รองลงมา คือ 3-5 ครั้ง จํานวน 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.00 มากกว่า 5 ครั้ง จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 และไม่ระบุ จํานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ
ตาราง 15
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาเหตุที่เลือกใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
สาเหตุ
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
ความสะอาดของศูนย์
การให้บริ การ
ความหลากหลายของกิจกรรม
สภาพแวดล้อมของศูนย์
อื่นๆ
รวม

จํานวน
67
12
15
48
171
69
18
400

ร้อยละ
16.75
3.00
3.75
12.00
42.75
17.25
4.50
100.00

จากตาราง 15 พบว่า สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข คือ
ความหลากหลายของกิจกรรม มีจาํ นวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ
สภาพแวดล้อมของศูนย์ จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 สิ่ งอํานวยความสะดวก จํานวน 67
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.75 การให้บริ การ จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 อื่นๆ จํานวน 18
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ความสะอาดของศูนย์ จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การ จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 และ ตามลําดับ

บทที่ 4
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลและการศึกษา
ในการศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะของเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ สํารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน และการลงสํารวจพื้นที่
เพื่อสัมภาษณ์บุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีและอุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดใน
บทที่ 3 ดังนี้
2. สรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรม
ได้ศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ จากนักวิชาการและการศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิ โดยการวิจยั เชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุ ปได้คือ
2.1. วัสดุ/ วัตถุดิบ
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวว่าวัสดุหลักของงานจักสานงานกสิ กรรมประกอบด้วย
วัตถุดิบหลักดังต่อไปนี้ ไฝ่ หวาย และจากการศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิ งานจักสานมีการใช้วสั ดุหลัก 2
ชนิด คือ ไฝ่ สีสุก, ต้นสาดตองขาว และปัจจุบนั ใช้ไผ่นวล โดยการใช้วสั ดุตามชนิดของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และหวาย จากการวิเคราะห์สรุ ปว่าวัสดุที่ใช้เป็ นวัสดุที่ยงั มีใช้ในงานจักสานงานกสิ กรรม
โดยทัว่ ไป มิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต แต่ชนิดของวัตถุดิบลดน้อยลง, ไม่มีการใช้วสั ดุ
สังเคราะห์ “Earth Tone, Monotone” โดยจะนํามาใช้เป็ นวัสดุหลักในการออกแบบตกแต่งภายใน
โครงการศูนย์นนั ทนาการ
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2.2. ชนิดของผลิตภัณฑ์
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ประเภทและรู ปแบบของเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมมีการแบ่ง
ออกตามลักษณะของการดําเนินชีวิตคือ อาชีพ, คติความเชื่อ, ที่อยูอ่ าศัย และจากการศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ในรู ปของวัสดุเพื่องานตกแต่ง โดยต้องผ่านการนําไปแปรรู ปเพิ่มเติม,
และผลิตภัณท์ที่มีออกแบบมาให้จากหัวหน้ากลุ่ม มีหลายรู ปแบบตามความนิยมของลูกค้าใน
ปั จจุบนั คือ กระจาด, กระบุงเล็ก จากการวิเคราะห์สรุ ปว่าประเภทและรู ปแบบในปั จจุบนั แตกต่าง
จากในอดีต ไม่ได้เป็ นไปตามลักษณะความเชื่อแต่เป็ นไปตามความต้องการของการตลาดเป็ นหลัก
“Form Follow Function, ความงามของรู ปทรงที่มีการกําหนดด้วยการใช้งาน” โดยจะนํามาใช้ใน
เป็ นแนวคิดการแบ่งพื้นที่ภายในโครงการและแบ่ง Function ภายในโครงการศูนย์นนั ทนาการออก
ตามผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 28 แสดงการพัฒนาการใช้ชนิดของผลิตภัณฑ์
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รู ปที่ 29 แสดงการพัฒนาการใช้ชนิดของผลิตภัณฑ์
2.3. คุณสมบัติ
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นไปตามกิจกรรมในการดําเนินชีวิต ดังนี้คือ ภาคกลาง
ประกอบด้วย บุง้ กี๋ ใช้โกยข้าวเปลือก, กระบุงใช้เก็บข้าวหรื อพันธุ์, ตะกร้าปากควาย ใช้ครอบปาก,
กระบุงใส่ ขา้ วเปลือกและตวงข้าว, กระจาด, งอบสานจากใบลาน ในภาคเหนือ ประกอบด้วย คุตีขา้ ว
ใช้สาํ หรับตีขา้ วเหนียวหรื อนวดข้าวของชาวนา, ก่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช, กระบุงใช้สาํ หรับตวง
ข้าวเปลือก, กระบุงใส่ ของ ใช้สะพายหลังไปทําไร่ ทาํ นา, กระบุงสานด้วยไม้ไผ่, Pan ใช้เก็บใบชา
ส่ วนภาคใต้ ประกอบด้วย ตะกร้า, โชงโลง ใช้ตกั ปลา, หวีดา้ ย, เครื่ องสี ขา้ ว, ตรอม ใช้สอยผลไม้
สุ ดท้ายภาคอีสาน ประกอบด้วย โซงโลง (คันโซ่) ใช้วิดนํ้าเข้านา, ฮีน ใช้เป็ นภาชนะเก็บเมล็ด
ข้าวเปลือก, กระบุง ใช้สาํ หรับใส่ ของ, จ่อ สําหรับเป็ นที่ให้ตวั หนอนซึ่ ง, กระด้งใส่ ตวั ไหม, เครื่ องสี
ข้าว และจากการศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
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ส่ วนที่ได้ทาํ งานจักสานของชุมชน ประกอบด้วย เสื่ อที่ใช้ปูใช้งาน และเสื่ อที่ใช้ ตกแต่ง
ในงาน Furniture และ ส่ วนที่มีเฉพาะการใช้งาน ประกอบด้วย กระบงตวงข้าวเปลือก, บุง้ กี๋โกย
ข้าวเปลือก, ตระกร้าปากควาย, กระจาด, งอบใบลาน, ส่ วนงานจักสานส่ วนใหญ่เป็ นไปตาม
แนวทางความด้องการของตลาดสมัยใหม่ โดยมีการทําผลิตภัณฑ์สมัยใหม่แทนที่ตามความนิยมที่
เปลี่ยนไป
จากการวิเคราะห์สรุ ปว่ายังมีการยังมีใช้ในงานจักสานงานกสิ กรรมโดยทัว่ ไป มิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากในอดีต แต่มีการใช้งานที่ลดลงเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เข้ามาแทนที่ และมี
การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป “Eco Design, Design From Natural”โดยใช้ในการกําหนด Themes และ
การประดับตกแต่งภายในโครงการศูนย์นนั ทนาการ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2.4. ชนิดลาย/ ลวดลาย
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิการนําวัสดุที่แปรรู ปแล้วมาสานด้วยกรรมวิธีในการสานแบ่ง
ออกเป็ นแบบต่างๆ ลวดลายพื้นฐาน ถือเป็ นลายแม่บท มี 6 ลาย ลวดลายพัฒนาเป็ นลายที่ช่างจักสาน
ในอดีตได้คิดค้นพัฒนาขึ้น มี 5 ลาย ลวดลายประดิษฐ์เป็ นลวดลายที่คิดค้นประดิษฐ์ข้ ึนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของช่างจักสานแต่ละคน แต่ละท้องถิ่น และจากการศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิเริ่ มใน
สมัยก่อนมีลวดลายมากเช่น ลายหนึ่ง, ลายสาม, ลายก้างปลา แต่ปัจจุบนั มีลวดลายที่ยงั งานลวดลาย
คือ ลายสองสามารถพัฒนาเป็ นลายพิกลุ (ลายดอกแก้ว), ลายไทย และลายซิ กแซก และมีการกล่าว
เพิ่มเติมว่าลวดลายหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่มีการใช้การย้อมสี เพื่อเพิม่ ความน่าสนใจขึ้น
จากการวิเคราะห์สรุ ปว่าลายในการใช้งานมีอยูไ่ ม่มากและจะมีการใช้งานน้อยลงเนื่องจากความ
ยุง่ ยากในการจักสานและไม่ได้รับความนิยม แต่มีการใช้การออกแบบอื่นช่วย “ลีลาและเส้นสาย,
Order”การนํามาใช้ในการวาง Layout, การออกแบบพื้นที่, การประดับตกแต่ง ตลอดจน Order และ
Form ภายในโครงการ เพื่อให้เกิดจุดเด่นภายในงานออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนย์
นันทนาการ
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รู ปที่ 30 แสดงการพัฒนาการใช้ชนิดลาย/ ลวดลาย
2.5. ภูมิปัญญา
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมเป็ นหัตถกรรมที่มีคุณค่าเพราะใช้
วัตถุดิบซึ่ งมีความงามตามธรรมชาติ และคุณค่าทางศิลปหัตถกรรมเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมทําขึ้น
ด้วยมือซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละชิ้น ลวดลายจากการสาน
สอด ทอ ถัก และรู ปแบบเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมแสดงถึงลักษณะพื้นบ้านที่แตกต่างกัน และจาก
การศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิมีการสร้างสรรค์ผลงานจักสานงานกสิ กรรมจากชีวิตประจําวันแม้จะไม่มี
การใช้วสั ดุในท้องถิ่น งานจักสานงานกสิ กรรมยังสามารถสื บสานอยูไ่ ด้ดีเป็ นส่ วนประกอบในวิถี
ชีวิตและอยูไ่ ด้อีกนาน และมีการสร้างสรรค์และความต่อเนื่องในการทํางานจักสานงานกสิ กรรม
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาต่ออย่างต่อเนื่อง แต่กม็ ีบางส่ วนที่สูญหายไป จาก
การวิเคราะห์สรุ ปว่ามีการสื บสานและส่ งต่อแนวคิด ทางวิถีชีวิตตลอดจนภูมิปัญญางานหัตถกรรม
พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปลี่ยนไปตามค่านิยมและพฤติกรรมการใช้งานของยุคสมัย
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“การสื บทอด, แนวคิดถึงนวตกรรมที่เป็ นไปตามวิถีชุมชน” ได้นาํ มาใช้เป็ นแนวความคิดหลักของ
การออกแบบภายในโครงการศูนย์นนั ทนาการ
FORM FOLLOW FUNCTION
วิถีครัวเรื อนเกษตร

อนุรักษ์

การสื บทอด

เศรษฐกิจ

ส่ งเสริ ม

การประยุกต์ใช้งาน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

วัฒนธรรม
ประเพณี

ศิลปหัตถกรรมไทย
การผสาน

ประโยชน์ใช้สอย
อ่อนตัว

วิถีชีวิตคนไทย

การดัด
สังคม

สังคม

ท้องถิ่น

การผสาน

การยึด

เนื้อแท้วสั ดุ
ความเหนียว
ชีวิต จิตใจ ความรัก

การเปลี่ยนแปลง
ยึดโยง
ชุมชน

ความละเมียดละไม

ผังภูมิที่ 2 Mind map แสดงแนวคิดที่มาเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมนามธรรม
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มีดจักตอก

เครื่ องมือ

มีดโต๊ะ
เครื่ องใช้
ช่างจักสานงานกสิ กรรม

เหล็กหมาด

โครงสร้าง
วัตถุดิบ

ไม้ไผ่
ลวดลายการสาน
ลางโซ่ง

วัตถุดิบ

หวาย
ใบจาก
หมาจาก
จัก สาน จัก ตอก
โตระ

ลวดลายการสาน
ลายเฉลว

ไผ่สีสุก

ขอบ

ผังภูมิที่ 3 Mind map แสดงแนวคิดที่มาเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมรู ปธรรม
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ข้อประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม
แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน โดยได้ขอ้ สรุ ปจาก MINDMAP
ภูมิปัญญา
นามธรรม

ภูมิปัญญา
รู ปธรรม

วิถีครัวเรื อนเกษตร

จักสาน จักตอก

FORM FOLLOW FUNCTION

ลายหนึ่ง ลายสอง

การประยุกต์ใช้งาน

เครื่ องมือ เครื่ องใช้

KEYWORD
สื บสานวิถีปราชญ์
สานต่อวัฒนธรรม

KEY CONCEPT
การเชื่อมต่อ การสานสายใย SIMPLE
การผสาน การสร้างแรง STRANGE INNOVATION

ผังภูมิที่ 4 แสดงแนวคิดที่มาเกี่ยวกับ Key Concept ที่ได้จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม
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รู ปที่ 31 การพัฒนาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม

รู ปที่ 32 การพัฒนาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม
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รู ปที่ 33 Art Object ที่พฒั นาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม

ผังภูมิที่ 5 ผังแสดงแนวคิดที่มาการกําหนดการวาง Programming โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้าน
สานสุ ข

บทที 5
5.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลและการศึกษา
ในการศึกษาตัวแปรควบคุมทีเกียวข้องกับโครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขมีตวั
แปรควบคุมหลักทีมีความสําคัญประกอบด้วย การวิเคราะห์กลุ่มผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ (User
Behavior) การวิเคราะห์ผงั องค์กร (Organization Chart) ตลอดจนการใช้พ?นื ทีของโครงการ (Site
Context) โดยส่ วนนี?เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ สํารวจและรวบรวมข้อมูลเพือการพัฒนางาน
และการลงสํารวจพื?นทีเพือสัมภาษณ์บุคคล
โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีและอุปกรณ์ประกอบการ
สัมภาษณ์ตามรายละเอียดในบทที 3 ดังนี?
การวิเคราะห์กลุ่มผูใ้ ช้บริ การและ
ผูใ้ ห้บริ การ (User Behavior)

การวิเคราะห์ผงั องค์กร
(Organization Chart)

การใช้พ0นื ที4ของโครงการ
(Site Context)

ผังภูมิที 6 แสดงแนวคิดของตัวแปรควบคุมทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
5.2. การวิเคราะห์ กลุ่มผู้ใช้ บริการและผู้ให้ บริการ
จากการศึ ก ษาและการวิเคราะห์ ด้วยกิ จกรรมกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารและผูใ้ ห้บ ริ ก าร(User
Behavior) จากข้อมูลทุติยภูมิจาํ นวนผูส้ ู งอายุในเขตสัมพันธ์วงศ์โดยสํานักบริ การทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพการวิเคราะห์
100
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เชิ งปริ มาณได้จากการสังเกต รวมทั?งการลงพื?นทีเพือสํารวจจากการทํา Pilot Test จากประชากร
ตัวอย่าง และจัดทําแบบสอบประชากรเป้ าหมาย ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี?

ผังภูมิที 7 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 8 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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ผังภูมิที 9 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 10 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

103

ผังภูมิที 11 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 12 แสดงแนวคิดของ User Behavior ทีนาํ มาสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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5.2. การวิเคราะห์ ผงั องค์ กร (Organization Chart)
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ผงั องค์กร (Organization Chart) โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลทุติยภูมิจาก Case Study โดยศูนย์ผสู้ ู งอายุดินแดง สํานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิ งคุ ณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงาน
รวมทั?งจากการสังเกตุ และลงพื?นทีเพือสํารวจได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี?

ผังภูมิที 13 แสดงผังองค์กรทีมีแนวคิดสู่ การออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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5.3. การใช้ พนื5 ทีต 5งั โครงการศูนย์ นันทนาการบ้ านสานสุ ข (Site Context)
จากการศึกษาและการวิเคราะห์พ?นื ทีต?งั (Site Context) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิจาก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารทีเกียวข้อง ประกอบกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นทีเพือสํารวจ และทํา SWART
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี?
5.3.1. Comprehensive
เป็ นพื?นทีสีแดง พ.3-21 ประเภทพาณิ ชยกรรม พื?นทีอาศัยหนาแน่น สภาพแวดล้อม
ชุมชนเมือง
5.3.2. Existing Land Used
ที ดิ น เดิ ม เป็ นพื? น ที ส าธารณะของเขตสั ม พัน ธ์ ว งศ์ และอาคารพาณิ ช ย์ มี ก ารใช้
ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ
5.3.3. Transportation
การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าถึงพื?นทีได้ดว้ ยรถประจําทางสาธารณะ และรถส่ วน
บุคคล มีพ?นื ทีจอดรถได้สะดวกโดยรอบ ด้านหน้ามีถนนหลัก กว้าง 12 เมตร ด้านข้างและด้านหลัง
มีถนนรอง กว้าง 6 เมตร
5.3.4. Geology
ลักษณะทีดิน ป็ นดินถมสามารถปลูกต้นไม้ได้เป็ นอย่างดี
5.3.5. Contour
เป็ นพื?นทีเรี ยบ พื?นทีดินทีต?งั โครงการมีความสู งกว่าระดับถนนหน้าโครงการ 1 เมตร
5.3.6. Green Area
บางส่ วนเป็ นพื?นทีสีเขียวเดิม
5.3.7. Flood plain and Rainfall
เป็ นพื?นทีเขตเมืองชั?นใน ไม่มีปัญหานํ?าท่วม
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รู ปที 34 แสดงผังสภาพแวดล้อมทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
ทีมา : Google Maps, เข้าถึงเมือ 4 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/

รู ปที 35 แสดงผังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที 36 แสดงสภาพแวดล้อมทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที 37 แสดงสภาพแวดล้อมทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที 38 แสดงสภาพแวดล้อมทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที 39 แสดงการเข้าถึงทีต?งั โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
5.4. สรุปหลักการออกแบบ UNIVERSAL DESIGN
5.4.1 Equitable Use การออกแบบทีไม่ได้ผลเสี ยหรื อตีตรากลุ่มของผูใ้ ช้ใด ๆ
5.4.2 Flexibility in Use การออกแบบทีสามารถรองรับหลากหลายของบุคคล
และความสามารถในการตั?งค่า
5.4.3 Simple, Intuitive Use ใช้ในการออกแบบเป็ นเรื องง่ายทีจะเข้าใจโดยไม่คาํ นึงถึง
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ความรู้ทกั ษะการใช้ภาษาหรื อระดับความเข้มข้นในปั จจุบนั
5.4.4 Perceptible Information การออกแบบสื อสารข้อมูลทีจาํ เป็ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพให้กบั ผูใ้ ช้โดยไม่คาํ นึงถึงสภาพแวดล้อมหรื อความสามารถของผูใ้ ช้ประสาทสัมผัส
5.4.5 Tolerance for Error การออกแบบทีช่วยลดอันตรายและผลกระทบของการ
กระทําทีไม่ได้ต?งั ใจหรื อไม่ต? งั ใจ
5.4.6 Low Physical Effort การออกแบบทีสามารถนํามาใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ความสะดวกสบายและด้วยความเหนือยล้าอย่างน้อย
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5.4.7 Size and Space for Approach & Use สําหรับวิธีการและใช้ขนาดทีเหมาะสม
และมีพ?นื ทีให้สาํ หรับวิธีการเข้าถึงจัดการและการใช้งานโดยไม่คาํ นึงถึงขนาดของร่ างกายของผูใ้ ช้
ท่าทางหรื อการเคลือนไหว
5.5. การหาปริมาณพืน5 ทีท ใี ช้ ในการออกแบบผังโครงการศูนย์นันทนาการ
การวางผังพื?นทีงานออกแบบในโครงการศูนย์นนั ทนาการนั?น ดําเนินการโดยวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารมาตราฐานการจัดพื?นทีภานใน The Time-Saver Standard for Interior
Design and Space Planning รวมทั?งเอกสารพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารทีเกียวข้อง ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เจาะลึก
การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นทีเพือสํารวจ สู่ การจัดพื?นที
5.6. สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม
ได้ศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ จากเอกสารวิชาการการศึกษาและการวิเคราะห์ดว้ ยกิจกรรม
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ (User Behavior) จากข้อมูลทุติยภูมิจาํ นวนผูส้ ู งอายุในเขตสัมพันธ์
วงศ์โดยสํานักบริ การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้
มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณได้จากการสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นทีเพือ
สํารวจจากการทํา Pilot Test จากประชากรตัวอย่าง และจัดทําแบบสอบประชากรเป้ าหมาย
การศึกษาและการวิเคราะห์ผงั องค์กร (Organization Chart) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิจาก
Case Study โดยศูนย์ผสู้ ู งอายุดินแดง สํานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร ประกอบกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงาน รวมทั?งจากการ
สังเกตุ และลงพื?นทีเพือสํารวจได้ผลการวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์ การศึกษาและการวิเคราะห์
พื?นทีต?งั (Site Context) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พร้อมทั?งได้ตรวจสอบกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารทีเกียวข้อง ประกอบกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มมูลปฐมภูมิในเชิ งคุ ณภาพ การสังเกตุ รวมทั?งการลงพื?นทีเพือสํารวจ ตลอดจนการ
ออกแบบ Universal Design ทีเป็ นส่ วนหนึงของการแก้ปัญหาไปทัว โลกรวมมากขึ?นในการทีคนทุก
คนมี โอกาสเท่า เที ย มกันเพือความเป็ นอิ สระปกครองตนเองและการมี ส่ วนร่ วม แต่เรื องการ
ออกแบบเข้า ใจว่า งานของ'การเปลี ย นแปลงสถานการณ์ ที มี อ ยู่ใ นคนที ต้อ งการที ร วมทุ ก คน
Universal Design เป็ นกรอบการทํางานทียอมรับความหลากหลายของความสามารถและอายุเป็ น
ความจริ งสามัญทีสุดของการเป็ นมนุษย์และประเมินผล กลยุทธ์และการแก้ปัญหาตามวิธีการทีดีที
พวกเขาตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ ม ที เ ป็ นไปได้ที ก ว้า งที สุ ด ของผู้ใ ช้ที มี ศ ัก ยภาพและ
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เสริ มสร้างประสบการณ์ของทุกคน เป็ นความต้องการคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์ทีสามารถ
รวมพลังของนักออกแบบรุ่ นใหม่ทีจะเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้พ?ืนทีในจุดแข็งและการการออกแบบทีเป็ น
ความยัง ยืนทางสังคม ได้ขอ้ สรุ ปและทํา SWART ได้ผลการวิเคราะห์ทีนาํ ไปสู่ การออกแบบดังนี?
5.7. แนวความคิดในในการวางผัง
การศึกษาลักษณะแนวคิด รู ปแบบศิลปวัฒนธรรม และ การวิเคราะห์กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
และผูใ้ ห้บริ การ (User Behavior) การวิเคราะห์ผงั องค์กร (Organization Chart) ตลอดจนการใช้
พื?นทีของโครงการ (Site Context) โดยส่ วนนี?เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ สํารวจและรวบรวม
ข้อมูลเพือการพัฒนางาน และการลงสํารวจพื?นทีเพือสัมภาษณ์บุคคล รวมทั?งลักษณะการใช้งานของ
บุคคลต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคารศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข โดยแยกออกเป็ นสี
ส่ วนได้แก่
5.7.1. จุดแข็ง (STRANGE)
5.7.1.1. เป็ นสถานทีมีคุณค่าสําหรับสังคมและชุมชน
5.7.1.2. อยูใ่ นแหล่งชุมชนและอยูใ่ นเขตสวนสาธารณะมีพ?ืนทีวา่ งเหมาะแก่การ
ดําเนินโครงการโดยสะดวก
5.7.1.3. มีวฒั นธรรมทีชดั เจนและมีการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
5.7.1.4. ไม่มีปัญหาเรื องการจราจรระหว่างวันธรรมดากับวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์
5.7.1.5. มีรถสาธารณะผ่านไปมาสะดวก
5.7.2. จุดอ่อน (WEAKNESS)
5.7.2.1. ความไม่เป็ นมิตรของเจ้าหน้าทีศูนย์
5.7.2.2 พื?นทีทีต?งั โครงการค่อนข้างเปลียว และพื?นทีโกดังเก็บของ
5.7.3. โอกาส (OPPORTUNITY)
5.7.3.1 ส่ งเสริ ม ความเจริ ญวัฒนธรรมความรู้ท?งั ทางกายและสติปัญญาของคนไทย
5.7.3.2. ขยายการเติบโตทางกิจกรรมทีเกียวกับประชาสัมพันธ์วฒั นธรรมไทย-จีนที
ไม่คอ่ ยมีขอ้ มูลในในประเทศไทยให้กว้างขวางขึ?น
5.7.3.3. ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในวงกว้าง
5.7.4 อุปสรรค์ (THREAT)
5.7.4.1 ไม่คอ่ ยได้รับความร่ วมมือจากเจ้าหน้าทีส่วนราชการ
5.7.4.2 ไม่คอ่ ยได้รับการส่ งเสริ มและการพัฒนาโครงการไม่คอ่ ยต่อเนือ
5.7.4.3 งบประมาณไม่เพียงพอ
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5.5. แนวความคิดในการกําหนด PROGRAM และ ZONNINGสํ าหรับการวางผัง
โดยศึกษาลักษณะการใช้งานของบุคคลากรต่างๆทีได้มาตรฐาน และผูท้ ีใช้งานอาคารศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข โดยแยกออกเป็ นส่ วน ได้แก่ส่วนต่างๆดังนี?
5.5.1. การวิเคราะห์พ?ืนทีประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการ (PROGRAMMING)

ผังภูมิที 14 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Programming ของการใช้พ?นื ทีโครงการศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข
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5.5.2. การวิเคราะห์แผนผังการทํางานของผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การภายในโครงการ (FLOW
CHART)

ผังภูมิที 15 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?ืนทีโครงการศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข
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ผังภูมิที 16 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?นื ที Meditationโครงการ
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 17 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?นื ทีEducation and
Entertainment โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

115

ผังภูมิที 18 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?นื ที Recreation
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 19 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?นื ที กายภาพบําบัด
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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ผังภูมิที 20 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Flow Chart ของการใช้พ?นื ที Service
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
5.5.3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื?นทีประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการ
(BUBBLE DIAGRAM)

ผังภูมิที 21 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Bubble Diagram ของการใช้พ?นื ที Meditation
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที 22 ผังแสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Bubble Diagram ของการใช้พ?นื ทีEducation and
Entertainmentโครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 23 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Bubble Diagram ของการใช้พ?นื ที Recreation
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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ผังภูมิที 24 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Bubble Diagram ของการใช้พ?นื ที กายภาพบําบัด
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

ผังภูมิที 25 แสดงแนวคิดทีมาการกําหนดการวาง Bubble Diagram ของการใช้พ?นื ที Service
โครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

บทที่ 6
แนวทางการออกแบบ
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมา วัฒนธรรม การอยูอ่ าศัย รวมถึง ประโยชน์ใช้สอย ที่
จํา เป็ นในการออกแบบอัต ลัก ษณ์ ของสถาปั ต ยกรรมสมัย ใหม่ ข องไทย จึ ง สรุ ป ออกมาเป็ น
แนวความคิดหลักในการออกแบบ โดยสื่ อสารผ่านทางความรู ้สึกในการใช้พ้นื ที่ว่างและลําดับของ
การรับรู ้ เพื่อทําการการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุ ข ให้เป็ นหนึ่ งของสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของไทย
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข มีพนั ธกิจเป็ นศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ ที่มีการจัดกิจกรรม
นันทนาการด้านต่างๆ ด้วยกลไกการบูรณาการการ ดําเนินการเพื่อความยัง่ ยืน “การคงไว้ซ่ ึงศักดิ์ศรี
และคุณค่าแห่งความเป็ นผูส้ ู งวัย”
พันธกิจเฉพาะโครงการ เผยแพร่ วฒั นธรรม ตอบเชิงศิลปะวัฒนธรรม หมอตรวจสุ ขภาพ
ทุกสัปดาห์
บทบาท-หน้าที่
บูรณาการ การบริ การทางด้านนันทนาการและการบริ การทางสังคมสําหรับผูส้ ู งวัยเข้า
ด้วยกันการจัดและประสานการบริ การในสถาบันชุมชนและเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผูส้ ู งอายุ เกิดการ
ยอมรับการแสดงออกของผูส้ ู งอายุในฐานะปั จเจกบุคคลและกลุ่ม ให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสใช้ทกั ษะใน
การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชนผู ้สู ง อายุไ ด้แ สดงบทบาทในฐานะผู ด้ าํ เนิ น การและอาสาสมัค รเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิ งานเป็ นผู ้ ร่ วมกิ จกรรม และเป็ นผูร้ ับบริ การ ผูส้ ู งอายุได้รับการพิจารณา กาย ใจ อารมณ์
สัง คมและภู มิ ปั ญ ญาจากการรั บ บริ ก าร พิท ักษ์สิท ธิ สํา หรั บ ผูส้ ู ง อายุ เติ มบทบาทหน้า ที่ เ ฉพาะ
โครงการ จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประเพณี ไทย-จีน,ตรวจสุ ขภาพ
กลุ่ม ผูใ้ ช้บริ การหลัก เป็ นผูส้ ู งอายุมากกว่า 60ปี ขึ้นไป เฉลี่ยประมาณ 30-45 คน/วัน
โดยแบ่งเป็ นเขตสัมพันธวงศ์ 60% ละแวกไกล้เคียง 40% บุคคลทัว่ ไป 30-60 คน/วัน
บุคคลในครอบครัว เขตสัมพันธวงศ์ 60% ละแวกไกล้เคียง 40%
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นเจ้าหน้าที่-พนักงาน ,วิทยาการจากภายนอก งานบริ หาร5 คน งานธุรการ
12 คน งานบริ การ5 คน งานวิชาการ2 คน
เวลาให้บริ การ จันทร์-ศุกร์ 6.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น. (วันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
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รู ปที่ 40 การพัฒนาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบ
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 41 การพัฒนาแนวคิดมาจากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบ
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

122

รู ปที่ 42 การพัฒนาแนวคิด Art Object จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม
สู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 43 การพัฒนาแนวคิด Mass Study รู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมครั้งที่ 1
จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 44 การพัฒนาแนวคิด Mass Study รู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมครั้งที่ 2
จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 45 ผังแสดงพื้นที่ Site Plan เดิม ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 46 ผังแสดง Site Plan ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 47 ภาพแสดงแนวทางการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 48 ภาพแสดงแนวทางการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 49 ภาพแสดงแนวทางการตกแต่งภูมิทศั น์ในพื้นที่ ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
จากภูมิปัญญาเครื่ องจักสานงานกสิ กรรมสู่ กระบวนการออกแบบศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 50 ผังแสดงพื้นที่ Ground Floor ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 51 ผังแสดงพื้นที่ Second Floor ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 52 ผังแสดงพื้นที่ Basement Floor ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 53 รู ปภาพแสดงการจัดพื้นที่ส่วน Reception Hall ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 54 รู ปภาพแสดงการจัดผังฝ้ าเพดานส่ วน Reception Hall ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 55 รู ปภาพบรรยากาศพื้นที่ ส่ วน Reception Hall ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 56 รู ปภาพแสดงการจัดพื้นที่ ส่ วน Education and Entertainment ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 57 รู ปภาพแสดงการจัดผังฝ้ าเพดาน ส่ วน Education and Entertainmentศูนย์นนั ทนาการบ้าน
สานสุ ข
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รู ปที่ 58 รู ปภาพบรรยากาศพื้นที่ ส่ วน Education and Entertainmentศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 59 รู ปภาพแสดงการจัดพื้นที่ ส่ วน Meditation ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 60 รู ปภาพแสดงการจัดผังฝ้ าเพดาน ส่ วน Meditation ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 61 รู ปภาพบรรยากาศพื้นที่ ส่ วน Meditation ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 62 รู ปภาพแสดงการจัดพื้นที่ส่วนกายภาพบําบัด ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 63 รู ปภาพแสดงการจัดผังฝ้ าเพดาน ส่ วนกายภาพบําบัด ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
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รู ปที่ 64 รู ปภาพบรรยากาศพื้นที่ ส่ วนกายภาพบําบัด ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 65 รู ปภาพแสดงรู ปแบบเครื่ องเรื อนภายใน ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

139

รู ปที่ 66 รู ปภาพแสดงวัสดุภายใน ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

รู ปที่ 67 รู ปภาพแสดงวัสดุภายใน ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข

บทที่ 7
ข้ อสรุ ปแนวทางการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย มีขอ้ สังเกตได้ว่า ภูมิปัญญาดังกล่าว
กําลังจะสู ญไปเนื่ องจากมิได้มีการสื บทอดภูมิปัญญาอย่างมีระบบและอาจจะเป็ นภูมิปัญญาที่สวน
ทางกับความเจริ ญแบบโลกาภิวฒั น์ แต่การที่เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทย ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิ
ปั ญญาเครื่ องจักสานไทยนั้นส่ วนใหญ่ของภูมิปัญญาที่ยงั มีความงามและคงสื บสานอยูไ่ ด้ในยุคสมัย
ปั จจุบนั แต่การคงอยูไ่ ด้น้ นั ปราศจากการใช้งานด้วยประโยชน์ใช้สอยเดิม แต่เป็ นการใช้ในลักษณะ
เชิงอนุรักษ์หรื อ ที่ระลึก หรื อต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับยุคสมัย
การศึกษาเรื่ องผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากแนวโน้มภาวะผูส้ ู งอายุในอนาคตมีมากขึ้นตลอดจน
ผูส้ ู ง อายุมี แ นวโน้ม ที่ จ ะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ม ากขึ้ น ทํา ให้บุ ค คลที่ อ ยู่ใ นภาวะผูส้ ู ง อายุข้ นั ต้นยัง
สามารถทํากิ จกรรมต่ างๆได้เป็ นอย่างดี และบุคคลเหล่านั้นก็ต้องการที่ จะแสดงออกซึ่ งความรู ้
ความสามารถที่ มีอยู่ โดยเฉพาะการทําประโยชน์เพื่อชุ มชนและสาธารณะประโยชน์ ตลอดจน
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ที่ มี สู่ ค นรุ่ น ต่ อ ไป การจัด กิ จ กรรมให้ผูส้ ู ง อายุจึ ง เป็ น
ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมโดยรวม
การศึกษาเรื่ อง Universal Design นั้น ในสังคมโดยภาพกว้างยังมีการให้ความสําคัญ
ค่อนข้างน้อย ตลอดจนมีผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถที่เข้าใจ และสามารถนําองค์ความรู ้ดา้ นนี้ไปใช้
งานได้นอ้ ย และความรู ้ดา้ น Universal Design ยังมีขอ้ ขัดแย้งในตัวเองอยูห่ ลายประการ และความ
เหมาะสมในการนํามาใช้ในสภาพสังคมในอนาคต
การศึกษาเรื่ องชุมชนเมืองนั้น การขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นนั ทนาการสําหรับชุมชน
เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องได้รับการปรับปรุ ง การกําหนดพื้นที่ Zoning และการปั ญหาพื้นที่สาธารณะที่
ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาเมือง กฎหมายผังเมืองไม่ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของชุมชนและเมือง ชุมชนเมืองในปั จจุบนั มีลกั ษณะไม่สอดคล้องกับนิยามของชุมชน
เมืองของทางราชการ ตอลดจนมีความหลากหลายเฉพาะที่ตอ้ งแยกประเภทโดยละเอียดกว่าปัจจุบนั
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การศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย-จีน จากการที่บรรพบุรุษชาวจีนอพยพมาอยูใ่ นประเทศ
ไทยเป็ นเวลายาวนาน ปั จจุบนั มีการผสมจนยากที่จะแยกออกหรื อชี้เฉพาะลงไปว่าวัฒนธรรมแบบ
ไทยหรื อวัฒนธรรมแบบจีน ซึ่ งเป็ นผลดีท้ งั ในแง่ของการผสมกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี และ
กําเนิดวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งขึ้นที่เรารู ้จกั กันว่า ลูกผสมวัฒนธรรมไทย-จีน
จากการศึกษาเรื่ อง ศูนย์นนั ทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบโครงการเป็ นรู ปแบบใหม่
ที่มีความน่ าสนใจ และจะเป็ นประโยชน์ให้กบั การดําเนิ นการโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่ องทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน โดยโครงการศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขเป็ นการนําเสนอการออกแบบด้วย
การศึกษาจากองค์ความรู ้ทางวิชาการ ทั้งตัวแปรอิสสระ ตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวเนื่อง
1. ข้อค้นพบ
เครื่ องจักสานงานกสิ กรรมไทยนั้นมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้เฉพาะสาขาค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะเครื่ องจัก สานงานกสิ ก รรมที่ ไ ด้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากจี น มี ก ารรวบรวมการศึ ก ษาน้อ ย
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้มีขอ้ คิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในการจําแนกประเภทและการใช้งานของ
เครื่ องจักสาน ข้อมูลขั้นปฐมภูมิค่อนข้างจะไม่ทนั สมัย และผูว้ ิจยั คาดว่าอาจจะไม่มีการใช้งานใน
อนาคตเนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานทางกสิ กรรมเปลี่ยนแปลงไป
รู ปแบบและพฤติกรรมการใช้งาน ศูนย์นนั ทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ มีน้อยและ
ค่อนข้างยากลําบากในการใช้งาน และไม่มีสถานที่ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อการใช้งานใน
กิจกรรมนั้นๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับศูนย์นนั ทนาการสําหรับเยาวชน รู ปแบบของกิจกรรมค่อนข้างไม่
ทันสมัย และมีให้เลือกใช้บริ การน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เป็ นของส่ วนราชการ ค่อนข้างทรุ ดโทรม
ขาดการดูแลรักษาที่ดี และขาดบุคคลากรที่มีความรู ้ทางด้านจิตวิทยาของผูส้ ู งอายุ
2. ข้อเสนอแนะ
ตัวแปรอิสสระ เกิ ดปั ญหาความเข้าใจทางกรอบความคิดเกี่ ยวกับงานกสิ กรรมไม่
ชัดเจน ความแตกต่างกับการเกษตร ซึ่งขอบเขตของงานต่างกัน จึงนําไปสู่ งานจักสานที่ใช้งานในแต่
ละกิจกรรมที่ต่างกัน ต้องพยายามอธิ บายเนื้ อหาของการศึกษาตัวแปรอิสสระให้ชัดเจนว่าอยู่ใน
กรอบของเครื่ องจักสานงานกสิ กรรม ชื่ อหัวข้อเป็ นตัวกําหนดสาระแก่นแท้ขององค์ความรู ้ จาก
เครื่ องจักสานนําเสนอในงานออกแบบได้ตรงประเด็นมากกว่านี้
การศึกษามีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั มีความโดดเด่นในด้านระเบียบวิธีวิจยั และ
การศึกษาเชิ งปริ มาณ และได้มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ การออกแบบได้ดี มีองค์ความรู ้ใหม่
สามารถนําไปใช้และพัฒนาในวงการออกแบบภายในได้
ตัวแปรตามแต่การเลือกตําแหน่งที่ต้ งั โครงการ และการศึกษาบริ บท และวัฒนธรรม
ของพื้นที่ ไม่ได้สะท้อนออกมาในการออกแบบและที่วา่ งภายนอกเท่าที่ควร
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เพื่อตอบสนองของ User และต้องใช้บริ บทรอบๆด้วย ผังบริ เวณ Site Plan ให้
ความสําคัญเพียงด้านหน้ามาก แต่ละเลยด้านหลัง ซึ่ งสะท้อนออกมาในรู ปทรงอาคาร และรู ปด้าน
และไม่สะท้อนบริ บทของที่ต้ งั
การจัดที่ ว่างภายในทําได้ดีมาก และสะท้อน Universal Design ได้ และให้
ความสําคัญ หากจะสร้างสมดุลระหว่าง ภายใน กับภายนอก หรื อบริ บทมากกว่านี้ งานจะสมบูรณ์
การนําลวดลายมาใช้ในงานออกแบบที่ เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ ต้องคํานึ งถึงผลที่เกิ ดขึ้นว่าจะก่อให้เกิด
ความลายตาหรื อไม่ การนํามาใช้ตอ้ งให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ โดยไม่ทาํ ให้เกิดลายตาจากลวดลาย
แสงเงา นํ้าหนัก การผสานระหว่างผูส้ ู งอายุ เครื่ องจักสาน และRecreation ยังสานกันไม่ลงตัว ให้
ควบคุมความหลากหลายและความแตกต่าง
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ณ

แบบสอบถามเพือการวิจัย
ภูมปิ ัญญาเครืองจักสานงานกสิ กรรมไทยเพือการออกแบบศู นย์ นันทนาการบ้ านสานสุ ข

คําชี%แจง
1. แบบสอบถามฉบับนีเป็ นข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ ซึ% งเป็ นส่ วนหนึ%งของการศึกษาตาม
หลักสู ตรปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร แบบสอบถาม
ชุดนีจดั ทําเพื%อศึกษาเรื% อง
“ภูมิปัญญาเครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทยเพื%อการออกแบบศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข”
2. แบบสอบถามฉบับนี แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที% 1 ข้อมูลทัว% ไปของกลุ่มประชากร จํานวน 6 ข้อ
ตอนที% 2 เป็ นแบบสอบถามที%เกี%ยวกับเครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทย จํานวน 4 ข้อ
ตอนที% 3 แบบสอบถามเกี%ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑ์
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข จํานวน 7 ข้อ
ตอนที% 4 ข้อมูลทัศนะคติเกี%ยวกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข จํานวน 10 ข้อ
ตอนที% 5 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข จํานวน 6 ข้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนีคือ ประชากรเป้าหมายจํานวน 1 คน เป็ นผูต้ อบคําถาม
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่างสู ง ที%ทา่ นได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจยั เป็ นอย่างดี
นายสุ ทธิชยั บุญช่วย
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด

แบบสอบถาม
ภูมปิ ัญญาเครืองจักสานงานกสิ กรรมไทยเพือการออกแบบศู นย์ นันทนาการบ้ านสานสุ ข
คําชี%แจง โปรดทําเครื% องหมาย  ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
ตอนที 1 ข้อมูลทัว% ไปของกลุ่มประชากร
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 10 – 19 ปี
( ) 20 – 29 ปี
( ) 30 – 39 ปี
( ) 40 – 49 ปี
( ) 50 – 59 ปี
( ) 60 ปี ขึนไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ปวช.
( ) อนุปริ ญญา/ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บา้ น ( ) เกษตรกร
( ) รับจ้างทัว% ไป
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย ( ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ข้าราชการบํานาญ
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) อาชีพอื%น ๆ โปรดระบุ.......................
5. รายได้ ส่วนบุคคลต่ อเดือน
( ) ตํ%ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
( ) 10,001 – 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 บาทขึนไป
6. จํานวนสมาชิกใครอบครัว
( ) 1 คน
( ) 2 คน
( ) 3 คน
( ) อื%น ๆ โปรดระบุ.......................

ต

ตอนที 2 ภูมิปัญญาเครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทย
1. ท่านทราบหรื อไม่วา่ เครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทยคืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านเคยใช้งานเครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทยบ้างหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. เครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทยที%ทา่ นรู้จกั ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ประโยชน์ที%ทา่ นคิดว่าได้จากเครื% องจักสานงานกสิ กรรมไทยมีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ถ

ตอนที 3 แบบสอบถามเกี%ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑ์การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
1. ท่านมีความคาดหวังอย่างไรกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านคาดหวังว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ท่านคาดหวังว่าท่านต้องการมีส่วนร่ วมอย่างไรบ้างเกี%ยวกับการบริ หารจัดการสถานที%ของศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริ การในสถานที%ของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขข้างต้นควรมีคา่ ทําเนียม
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ท่านคาดหวังว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขข้างต้นควรมีการเผยแพร่ โครงการพระราชดําริ หรื อ
โครงการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลหรื อไม่อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ท

6. ท่านคาดหวังว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขข้างต้นควรมีการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะทาง
เอกลักษณ์ของชุมชนหรื อไม่อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิม% เติมอะไรบ้างเกี%ยวกับสถานที%ของศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ธ

ตอนที 4 ข้อมูลทัศนะคติเกี%ยวกับศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
คําชีแจง โปรดทําเครื% องหมาย  ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
ระดับความคิดเห็น
ทัศนะคติในการเลือกไปใช้ บริการศูนย์ นันทนาการบ้ านสานสุ ข มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที%สุด
กลาง
ที%สุด
5
4
3
2
1
1. คาดหวังว่าเป็ นสถานที%ที%มีสิ%งอํานวยความสะดวกเป็ นส่ วน
หนึ%งในการไปใช้บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
2. คาดหวังว่ามีความทันสมัยเป็ นปัจจัยส่ วนหนึ%งในการไปใช้
บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
3. คาดหวังว่ารู ปแบบของกิจกรรมมีผลต่อการไปใช้บริ การ
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
4. คาดหวังว่าบรรยากาศของศูนย์เป็ นส่ วนหนึ%งของในการไปใช้
บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
5. คาดหวังว่าค่าใช้จา่ ยในการใช้บริ การเป็ นปัจจัยในการไปใช้
บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
6. คาดหวังว่าชื%อเสี ยงศูนย์เป็ นส่ วนหนึ%งในการไปใช้บริ การศูนย์
นันทนาการบ้านสานสุ ข
7. คาดหวังว่าความหลากหลายของกิจกรรมมีผลต่อการไปใช้
บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
8. คาดหวังว่าการแนะนําจากสมาชิกมีผลต่อการไปใช้บริ การ
ศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
9. คาดหวังว่าการให้บริ การที%ดีเป็ นปัจจัยของการเลือกการไปใช้
บริ การศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
10. คาดหวังว่าศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข มีพนื ที%เพียงพอต่อ
จํานวนสมาชิกในชุมชน

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย

น

ตอนที 5 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
คําชีแจง โปรดทําเครื% องหมาย  ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
1. สาเหตุที%ทา่ นคาดหวังว่าเลือกใช้งานศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขมาจากสาเหตุใด
1.) ( ) บรรยากาศ, ทําเล
2.) ( ) ความทันสมัย
3.) ( ) รู ปแบบของกิจกรรม
4.) ( ) ค่าใช้จา่ ย
5.) ( ) อื%นๆ (โปรดระบุ ………)
2. คุณคาดหวังว่าชอบใช้พนื ที%ส่วนใดในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
1.) ( ) ส่ วนต้อนรับ
2.) ( ) ส่ วนพักผ่อน, รับประทานอาหาร
3.) ( ) ส่ วนนิทรรศการ 4.) ( ) ห้องสมุด
5.) ( ) อื%นๆ (โปรดระบุ ………)
3. คุณคาดหวังว่าชอบกิจกรรมประเภทใดในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
1.) ( ) อบรม,สัมมนา
2.) ( ) พบประสังสรรค์
3.) ( ) ดูนิทรรศการ
4.) ( ) ค้นคว้าข้อมูล
5.) ( ) อื%นๆ (โปรดระบุ ………)
4. ท่านคาดหวังว่าจะใช้เวลาในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขนานเท่าไหร่
1.) ( ) 10-50 นาที
2.) ( ) 1 ชัว% โมง – 3 ชัว% โมง
3.) ( ) ครึ% งวัน
4.) ( ) ทังวัน
5. ท่านคาดหวังว่าโดยเฉลี%ยท่านใช้บริ การในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ขกี%ครังต่อเดือน
1.) ( ) น้อยกว่า 3 ครัง
2.) ( ) 3-5 ครัง
3.) ( ) มากกว่า 5 ครัง
6. ท่านคาดหวังว่าสาเหตุที%ท่านเลือกใช้บริ การในศูนย์นนั ทนาการบ้านสานสุ ข
1.) ( ) สิ% งอํานวยความสะดวก
2.) ( ) ค่าใช้จา่ ยในการใช้บริ การ
3.) ( ) ความสะอาดของศูนย์
4.) ( ) การให้บริ การ
5.) ( ) ความหลากหลายของกิจกรรม 6.) ( ) สภาพแวดล้อมของศูนย์
7.) ( ) อื%นๆ (โปรดระบุ ………)

บ

ตารางการทบทวนวรรณกรรม
ประเด็นทีพบ

แหล่ งข้ อมูล
1. กรมศิลปากร, (2544)
นานาสาระวัฒนธรรมไทย เล่ม 2
2. กระทรวงอุสาหกรรมร่ วมกับ การ
ท่องเที$ยวแห่งประเทศไทยและการปิ
โตเลี$ยมแห่งประเทศไทย, (2537)
รู ปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไทย
3. มาโนช กงกะนันทน์. (2526),
รายงานการวิจยั จักสานราชบุรี
รวบรวมและศึกษาเครื$ องจักสานของ
จังหวัดราชบุรี (2477-2526)
4. การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย,
(2532)
ศิลปหัตถกรรมไทย
5. วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2544)
มรดกวัฒนธรรมพื;นบ้าน
6. วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2540)
ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื$ อง
จักสานไทย.

ประวัติ

วัสดุ/
วัตถุดบิ

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

เครืองมือ

ขั%นตอน/
วิธีการ

คุณสมบัติ

ชนิดลาย/
ลวดลาย

การ
ส่ งเสริม

การ
เผยแพร่

ภูมปิ ัญญา/
สร้ างสรรค์

ประเพณี/
วัฒนธรรม

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×

ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

ป

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)
ประเด็นทีพบ

แหล่ งข้ อมูล
7. วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2532)
เครื$ องจักสานในประเทศไทย
8. เอนก บุญภักดี, พิสณ
ั ห์ ใจสุทธิ,
(2526)
เครื$ องจักสานด้วยไม้ไผ่
9. วินยั วิริยะปานนท์, (2527)
เครื$ องจักสาน
10. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแ$ ละ
สิ$ งแวดล้อม, กองส่งเสริ มเทคโนโลยี,$
(2535)
เทคโนโลยีก$ ารทําผลิตภัณฑ์จาก “กก”
11. ศูนย์ส่งเสริ มอุสาหกรรม
ภาคเหนือ, กรมส่งเสริ มอุสาหกรรม,
(2532)
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หวาย
ภาคเหนือ.

ประวัติ

วัสดุ/
วัตถุดบิ

เครืองมือ

×

×

×

×
×

×

×

ขั%นตอน/
วิธีการ

×
×

การ
ส่ งเสริม

การ
เผยแพร่

ภูมปิ ัญญา/
สร้ างสรรค์

ประเพณี/
วัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์ /
การใช้ สอย

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

คุณสมบัติ

ชนิดลาย/
ลวดลาย

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ผ

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)
ประเด็นทีพบ

แหล่ งข้ อมูล
12. นิกร นุชเจริ ญผล, (2525)
ลายสาน.
13. รุ จิรา วงษ์สามารถ. (2549).
ขิดภูมิปัญญากาละ และสุนทรี ยภาพ
สู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ$น อ. หัวตะพาน.
14. สุภกานต์ รัตนาพันธุ์, (2537)
ของใช้พ;นื บ้านไทย.
15. สมาคมนิสิตเก่า คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, (2549)
ลักษณะไทย 4
16. อรัญญา หิ รัญวัชรพฤกษ์, (2550)
การพัฒนารู ปแบบและลวดลาย
หัตถกรรมจักสานพื;นบ้าน โดยใช้ดิน
สาน เพื$อประโยชน์ใช้สอยและการ
ตกแต่งกรณี ก่องข้าวใบตาล.

ประวัติ

วัสดุ/
วัตถุดบิ

เครืองมือ

ขั%นตอน/
วิธีการ

×

×

×

คุณสมบัติ

ชนิดลาย/
ลวดลาย

การ
ส่ งเสริม

การ
เผยแพร่

×

×

×

ผลิตภัณฑ์ /
การใช้ สอย

×

×
×

ประเพณี/
วัฒนธรรม

×

×
×

ภูมปิ ัญญา/
สร้ างสรรค์

×
×
×

×

×

×

×

ฝ

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)
ประเด็นทีพบ

แหล่ งข้ อมูล
17. อายุวฒั น์ สว่างผล, (2548)
การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานใน
จังหวัดกําแพงเพชร.

รวมทั%งหมด

ประวัติ

วัสดุ/
วัตถุดบิ

×

×

10

12

เครืองมือ

6

ขั%นตอน/
วิธีการ

คุณสมบัติ

×

×

7

8

ชนิดลาย/
ลวดลาย

11

การ
ส่ งเสริม

6

การ
เผยแพร่

5

ภูมปิ ัญญา/
สร้ างสรรค์

ประเพณี/
วัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์ /
การใช้ สอย

×

×

×

9

4

15

พ

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)
ประเด็นทีพ บ

แหล่ งข้ อมูล
1.กระทรวงวัฒนธรรม
http://saiyai.culture.go.th
2. วารุ ณี เอกอภิชยั , (2551)
การศึกษาปั จจัยสนับสนุนความเป็ นศูนย์กลาง เพื$อ
ประเมินศูนย์ชุมชนชานเมืองของกรุ งเทพมหานคร.
3. วิสารท์ ประภาสะวัต, (2530)
โครงการจัดระเบียบที$วา่ งสาธารณะศูนย์กลางชุมชน
เมืองสมุทรปราการ.

ORGANIZETION

USERS BEHAVIOR

AREA REQUIREMENT

FUNCTION

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

4. รุ จิรา วงษ์สามารถ, (2549)
“ขิด” ภูมิปัญญากาละ และสุนทรี ยภาพ สู่ การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ$น
อ. หัวตะพาน.
5. ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, (2534)
แนวทางการจัดบริ การสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ

ฟ

ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)
ประเด็นทีพ บ

แหล่ งข้ อมูล
1. สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ, (2554)
คูม่ ือการออกแบบสภาพแวดล้อมสําหรับคนพิการ และ
คนทุกวัย.

ORGANIZETION

2. ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์, (2552)
การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ$ งอํานวยความสะดวก
สําหรับทุกคน.

รวมทั%งหมด

3

USERS BEHAVIOR

AREA REQUIREMENT

FUNCTION

×

×

×

×

×

7

6

4

ภ

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้
ชือตัวแปร
1. วัสดุ/
วัตถุดบิ

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2540), วัสดุหลักของงาน
จักสานประกอบ
ด้วยวัตถุดิบหลักดังต่อไปนี;
ไฝ่ , ย่านลิเภา, กระจูด, ใบไม้ตระกูลปาล์ม,
ปาหนัน, เตย และจาก

ข้ อมูลปฐมภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2557),
พรรณี , (2553), งานจักสานมีการใช้วสั ดุ
หลัก 2 ชนิด คือ ไฝ่ สี สุก, ต้นสาดตองขาว
ทองดี, (2554), ปั จจุบนั ใช้ไผ่นวล โดยการ
ใช้วสั ดุตามชนิดของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ และ
หวาย

การวิเคราะห์
การนําไปใช้
- วัสดุที$ใช้เป็ นวัสดุที$ยงั มีใช้ในงานจัก
- นํามาใช้เป็ นวัสดุหลักในการออกแบบ
สานโดยทัว$ ไป มิได้มีการเปลี$ยนแปลง
ตกแต่งภายใน
จากในอดีต แต่ชนิดของวัตถุดิบลด
น้อยลง, ไม่มีการใช้วสั ดุสงั เคราะห์
“EARTH TONE, MONOTONE” ประเภทและรู ปแบบในปัจจุบนั แตกต่าง
จากในอดีต ไม่ได้เป็ นไปตามลักษณะ
ความเชื$อแต่เป็ นไปตามความต้องการ
ของการตลาดเป็ นหลัก
“FORM FOLLOW FUNCTION,
ความงามของรู ปทรงทีม กี ารกําหนดด้ วย
การใช้ งาน”

ม

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร
2. ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
วิบูลย์ ลีส% ุ วรรณ, (2532), โดยประเภทและ
รู ปแบบของเครืองจักสานมีการแบ่ งออก
ตามลักษณะของการดําเนินชีวติ คือ อาชีพ,
คติความเชือ, ทีอ ยู่อาศัย

ข้ อมูลปฐมภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2557),
พรรณี, (2553), แบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคือ ในรู ป
ของวัสดุเพือ งานตกแต่ ง คือ เสือ, กระเป๋ า
โดยต้ องผ่านการนําไปแปรรู ปเพิม เติม,
ทองดี, (2554), ผลิตภัณท์ ทมี อี อกแบบมา
ให้ จากหัวหน้ ากลุ่ม มีหลายรู ปแบบตาม
ความนิยมของลูกค้ าในปัจจุบัน คือ กระเป๋ า,
แจกัน, ป้ านํา% ชา, กระจาด, กระบุงเล็ก

การวิเคราะห์
การนําไปใช้
- ประเภทและรู ปแบบในปัจจุบันแตกต่ าง - นํามาใช้ ในเป็ นแนวคิดการแบ่ งพืน% ที
จากในอดีต ไม่ ได้ เป็ นไปตามลักษณะ
ภายในโครงการและแบ่ ง FUNCTION
ความเชือแต่ เป็ นไปตามความต้ องการ
ภายในโครงการออกตามผลิตภัณฑ์
ของการตลาดเป็ นหลัก
“FORM FOLLOW FUNCTION,
ความงามของรู ปทรงทีม กี ารกําหนดด้ วย
การใช้ งาน”

ย

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
3. คุณสมบัติ

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
สุภกานต์ รัตนาพันธุ์, (2537),
-เป็ นไปตาม-กิ จ กรรมในการดํา เนิ น ชี วิ ต
ดังนี; ภาคกลาง ประกอบด้วย บุง้ กี\ ใช้โกย
ข้า วเปลื อ ก, กระบุ งใช้เ ก็ บ ข้าวหรื อ พัน ธุ์ ,
ตะกร้าปากควาย ใช้ครอบปาก, กระบุ งใส่
ข้าวเปลือกและตวงข้าว, กระจาด, งอบสาน
จากใบลาน, ภาคเหนื อ ประกอบด้วย คุตี
ข้าว ใช้สําหรับตีขา้ วเหนี ยวหรื อนวดข้าว
ของชาวนา, ก่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช, กระบุง
ใช้สําหรั บตวงข้าวเปลื อก, กระบุ งใส่ ของ
ใช้สะพายหลังไปทําไร่ ทาํ นา, กระบุงสาน
ด้ว ยไม้ไ ผ่, Pan ใช้เ ก็บ ใบชา , ภาคใต้
ประกอบด้วย ตะกร้า, โชงโลง ใช้ตกั ปลา,
หวีดา้ ย, เครื$ องสี ขา้ ว, ตรอม ใช้สอยผลไม้
สุ ดท้ายภาคอีสาน ประกอบด้วย โซงโลง
(คันโซ่) ใช้วิดนํ;าเข้านา, ฮีน ใช้เป็ นภาชนะ
เก็บเมล็ดข้าวเปลือก, กระบุง ใช้สาํ หรับใส่
ของ, จ่ อ สํา หรั บเป็ นที$ ให้ต ัวหนอนซึ$ ง ,
กระด้งใส่ตวั ไหม, เครื$ องสี ขา้ ว

ข้ อมูลปฐมภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2557),
พรรณี , (2553), เครื$ องจักสานแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน คือ
- ส่วนที$ได้ทาํ งานจักสานของชุมชน
ประกอบด้วย เสื$ อที$ใช้ปูใช้งาน และเสื$ อที$
ใช้ ตกแต่งในงาน FURNITURE
- ส่วนที$มีเฉพาะการใช้งาน ประกอบด้วย
กระบงตวงข้าวเปลือก, บุง้ กี\โกยข้าวเปลือก,
ตระกร้าปากควาย, กระจาด, งอบใบลาน,
ทองดี, (2554), งานจักสานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแนวทางความด้องการของตลาด
สมัยใหม่ โดยมีการทําผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
แทนที$ตามความนิยมที$เปลี$ยนไป

การวิเคราะห์
การนําไปใช้
- ยังมีการยังมีใช้ในงานจักสานโดยทัว$ ไป - ใช้ในการกําหนด FUNCTION ประกอบ
มิได้มีการเปลี$ยนแปลงจากในอดีต แต่มี และการประดับตกแต่งภายในโครงการ
การใช้งานที$ลดลงเนื$องจากมีผลิตภัณฑ์ เพือ$ ให้มีความน่าสนใจมากขึ;น
สมัยใหม่เข้ามาแทนที$ และมีการดําเนิน
ชีวติ ที$เปลี$ยนไป
“ECO DESIGN, DESIGN FROM
NATURAL”

ร

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
4. ชนิดลาย/
ลวดลาย

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549),
-การนํ า วัส ดุ ที$ แ ปรรู ปแล้ ว มาสานด้ ว ย
กรรมวิธีในการสานแบ่งออกเป็ นแบบต่างๆ
-ลวดลายพื;นฐาน ถือเป็ นลายแม่บทมี 6 ลาย
-ลวดลายพัฒนาเป็ นลายที$ช่างจักสานใน
อดีตได้คิดค้นพัฒนาขึ;น มี 5 ลาย
-ลวดลายประดิษฐ์เป็ นลวดลายที$คิดค้น
ประดิษฐ์ข; นึ เป็ นลักษณะเฉพาะของช่างจัก
สานแต่ละคน แต่ละท้องถิ$น

ข้ อมูลปฐมภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2557),
พรรณี , (2553), เริ$ มในสมัยก่อนมีลวดลาย
มากเช่น ลายหนึ$ง, ลายสาม, ลายก้างปลา
แต่ปัจจุบนั มีลวดลายที$ยงั งานลวดลาย คือ
ลายสองสามารถพัฒนาเป็ นลายพิกลุ
(ลายดอกแก้ว), ลายไทย และลายซิกแซก
ทองดี, (2554),ลวดลายหลักไม่มีการ
เปลี$ยนแปลงไปมากแต่มีการใช้การย้อมสี
เพื$อเพิม$ ความน่าสนใจขึ;น

การวิเคราะห์
- ลายในการใช้งานมีอยูไ่ ม่มากและจะมี
การใช้งานน้อยลงเนื$องจากความยุง่ ยาก
ในการจักสานและไม่ได้รับความนิยม แต่
มีการใช้การออกแบบอื$นช่วย
“ลีลาและเส้ นสาย, ORDER”

การนําไปใช้
- นํามาใช้ในการวาง LAYOUT, การ
ออกแบบพื;นที$, การประดับตกแต่ง
ตลอดจนORDER และFORM ภายใน
โครงการ เพื$อให้เกิดจุดเด่นภายในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน

ล

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร
5. ภูมปิ ัญญา

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2532),
-เครื$ องจักสานเป็ นหัตถกรรมที$มีคุณค่า
เพราะใช้วตั ถุดิบซึ$งมีความงามตาม
ธรรมชาติ และคุณค่าทางศิลปหัตถกรรม
เครื$ องจักสานทําขึ;นด้วยมือซึ$งต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที$ทาํ จากโรงงานจึงมีคุณค่า
เฉพาะตัวในแต่ละชิ;น ลวดลายจากการสาน
สอด ทอ ถัก และรู ปแบบเครื$ องจักสาน
แสดงถึงลักษณะพื;นบ้านที$แตกต่างกัน

ข้ อมูลปฐมภูมิ
วิบูลย์ ลี;สุวรรณ, (2557),
พรรณี , (2553), มีการสร้างสรรค์ผลงานจัก
สานจากชีวติ ประจําวันแม้จะไม่มีการใช้
วัสดุในท้องถิ$น งานจักสานยังสามารถสื บ
สานอยูไ่ ด้ดีเป็ นส่วนประกอบในวิถีชีวติ
และอยูไ่ ด้อีกนาน
ทองดี, (2554), มีการสร้างสรรค์และความ
ต่อเนื$องในการทํางานจักสานอย่างต่อเนื$อง
ตลอดจนได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาต่ออย่าง
ต่อเนื$อง แต่กม็ ีบางส่วนที$สูญหายไป

การวิเคราะห์
- มีการสื บสานและส่งต่อแนวคิด ทางวิถี
ชีวติ ตลอดจนภูมิปัญญางานหัตถกรรม
พร้อมทั;งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที$แปลี$ยน
ไปตามค่านิยมและพฤติกรรมการใช้งาน
ของยุคสมัย
“การสืบทอด, แนวคิดถึงนวตกรรมที
เป็ นไปตามวิถีชุมชน”

การนําไปใช้
- นํามาใช้เป็ นแนวความคิดหลักของการ
ออกแบบภายในโครงการ ใช้ในการกําหนด
THEMES ของการออกแบบ

ว

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
ข้ อมูลปฐมภูมิ
การวิเคราะห์
ลักษณะผังองค์กรแบ่งออกเป็ น
ฝ่ าย -ได้มาจากการเข้าไปศึกษา และเก็บข้อมูล -ลักษณะของผังองค์กร มีการแบ่ง
ตัวแปรควบคุม
และทําการ หน่วยงานความรับผิดชอบที$ชดั เจน
1. ORGANIZETION บริ หาร ฝ่ ายธุรการ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายจัด กรณี ศึกษาด้วยตนเอง
แสดงและฝ่ ายบริ การ
สัมภาษณ์บุคคลากรภายในองค์กรนั;น
เนื$องจากเป็ นองค์กรภายใต้การดูแล
หลักจากสํานักพัฒนาสังคมมีการวาง
ผังบริ หารที$ชดั เจนโดย ผังองค์กรแบ่ง
ออกเป็ น ฝ่ ายบริ หาร, ฝ่ ายธุรการ,ฝ่ าย
วิชาการ, และฝ่ ายบริ การ
2. USERS
BEHAVIOR

การนําไปใช้
-ใช้ในการกําหนดผังองค์กรบริ หารงาน
ภายในโครงการ

ผูใ้ ช้บริ การ
-ผูส้ ูงอายุ
-สมาชิกชุมชน,นักเรี ยน,นักศึกษา
-ผูม้ าใช้ส่วนปฏิบตั ิการ
-บุคคลทัว$ ไป

-ได้มาจากการเข้าไปศึกษา และเก็บข้อมูล -กลุม่ ผูใ้ ช้โครงการ ประกอบด้วย
กรณี ศึกษาที$เกี$ยวกับศูนย์ดว้ ยตนเอง และ ผูใ้ ช้บริ การ ผูส้ ูงอายุบุคคลทัว$ ไป,
ทําการสัมภาษณ์บุคคลากรภายในองค์กร นักเรี ยน, นักศึกษา, สมาชิกชุมชน,
นั;น

-ใช้ในการกําหนดกิจกรรมและการแบ่ง
พื;นที$ในการใช้งานภายในโครงการ
เพื$อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การในแต่ละประเภท

ผูใ้ ห้บริ การ
-บุคคลากรที$ทาํ งานในศูนย์

-ได้มาจากการเข้าไปศึกษา และเก็บข้อมูล -ผูใ้ ห้บริ การ บุคคลากรที$ทาํ งานใน
กรณี ศึกษาที$เกี$ยวกับศูนย์ดว้ ยตนเอง และ ศูนย์, วิทยากร
ทําการสัมภาษณ์บุคคลากรภายในองค์กร
นั;น

-ใช้ในการกําหนดกิจกรรมและการแบ่ง
พื;นที$ในการใช้งานภายในโครงการ
เพื$อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การในแต่ละประเภท

ศ

ตารางการทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช้ (ต่ อ)
ชือตัวแปร
3. AREA
REQUIREMENT

ตัวแปรควบคุม
4. FUNCTION

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
-ความต้องการในการใช้พ;นื ที$ในแต่ละ
ส่วนนั;นขึ;นอยูก่ บั พฤติกรรมและกิจกรรม
ภายในส่วนนั;นๆว่าเป็ นลักษณะใด
เพื$อให้สอดคล้องกับการใช้พ;นื ที$น; นั ๆ

ข้ อมูลปฐมภูมิ
-ได้มาจากการเข้าไปศึกษา และเก็บข้อมูล
กรณี ศึกษาที$เกี$ยวกับศูนย์ดว้ ยตนเอง และ
ทําการสัมภาษณ์บุคคลากรภายในองค์กร
นั;น

การวิเคราะห์
- การกําหนดพื;นที$ตา่ งๆได้จากเก็บ
ข้อมูลและการสังเกตุพฤติกรรมที$
สอดคล้องกับการใช้งาน ตลอดจนให้
ความเหมาะสมกับบริ บทและรู ปแบบ
ของงานสถาปั ตยกรรม
แบ่งออกได้ดงั นี;
-ได้มาจากการเข้าไปศึกษา และเก็บข้อมูล -การกําหนด FUNCTION ต่างๆ
-ส่วนเผยแพร่ และจัดแสดง ประกอบด้วย กรณี ศึกษาที$เกี$ยวกับศูนย์ดว้ ยตนเอง และ เป็ นไปตามพฤติกรรมที$ได้จากการเก็บ
ทําการสัมภาษณ์บุคคลากรภายในองค์กร ข้อมูลในพื;นที$ในปัจจุบนั และมีการ
นิทรรศการถาวร (PERMANENT
นั;น
จัดเตรี ยมพื;นที$สาํ หรับแผนการใช้งาน
EXHIBITION), ส่วนนิทรรศการ
ในอนาคต พร้อมทั;งการเสนอแนะจาก
หมุนเวียน (TEMPORARY
ผูใ้ ช้งานพื;นที$รวมทั;งบริ บทของพื;นที$
EXHIBITION),ART GALLERY
สภาพแวดล้อมและลักษณะของงาน
-ส่วนบริ การทางการศึกษา, ห้องสมุด
สถาปั ตยกรรม ที$ประกอบด้วย
(LIBRARY),
- ส่วนMEDITATION
ห้องบรรยายรวม (AUDITORIUM),
- ส่วนกิจกรรม ENTERTAINMENT,
-ส่วนค้นคว้าและวิจยั ประกอบด้วย ส่วน
ห้องสมุด, ห้องสัมนารวม
ปฏิบตั ิการของครอบครัวและชุมชน,
- ส่วน RECREATION ACTIVITY
ส่วนอบรมทางวิชาการเป็ นส่วนสําหรับ
ครอบครัวและชุมชน
การทํากิจกรรมต่างๆ

การนําไปใช้
-ใช้ในการกําหนดขนาดและพื;นที$แต่ละ
ส่วนภายในโครงการให้สอดคล้องกับ
การใช้พ;นื ที$น; นั ๆ

-ใช้ในการแบ่งพื;นที$ภายในโครงการ
เพื$อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที$เกิดขึ;น
ภายในโครงการ
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ประวัติผ้ ูวิจยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2535
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2535 – 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 – 2557
พ.ศ. 2557 – ปั จจุบนั

นายสุ ทธิชยั บุญช่วย
19/57 หมู่บา้ นมัณฑนาวงแหวนพระรามเก้า 2 ซอยกาญจนาภิเษก 27
เขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร 10250

สําเร็ จการศึกษา ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ช่างเทคนิ คสถาปั ตย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย
สําเร็ จการศึกษา ศิลปบัณฑิตการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัณฑนากรที Leo International Design Group Co.,Ltd.
มัณฑนากรอาวุโสที Woodsbagot (Thailand) Co.,Ltd.
มัณฑนากรอาวุโสที August Design Consultant Co.,Ltd.
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายออกแบบภายในที Design Worldwide Partnership
Co.,Lted.

