
 
 

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมการเกษตรดา้นอาหารของชุมชนไทยยวน: 

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 
โดย 

 
นางสาวปวรา จันทราจีระธ ารงค์ 

 

 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมการเกษตรดา้นอาหารของชุมชนไทยยวน: 

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 
 
 

โดย 
 

นางสาวปวรา จันทราจีระธ ารงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2558 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 

ARCHITECTURAL DESIGN GUIDELINES PROMOTING CULTURAL 
TOURISM OF THAI YUAN GASTRONOMIC CULTURE: A CASE 

STUDY OF BAAN NA KHUN SAN COMMUNITY,                    
RATCHABURI PROVINCE 

 
 

BY 
 

MISS PAVARA CHANTRACHIRATHUMRONG 
 

 

 

 

 

 

 

 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARCHITECTURE 

ARCHITECTURE 
FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING 

THAMMASAT UNIVERSITY 
ACADEMIC YEAR 2015 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





(1) 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทย
ยวน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 

ชื่อผู้เขียน นางสาวปวรา จันทราจีระธ ารงค์ 
ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ปีการศึกษา 

อาจารย์ ดร. บุญอนันต์ นทกุล 
2558 

  
 

บทคัดย่อ 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนก็เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ควรพัฒนาไปบนพื้นฐานความพร้อมและความต้องการของชุมชน ที่ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนและคนในชุมชน 

งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ในชุมชนซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์และศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเสนอแนวทา งออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยงานวิจัยชิ้นนี้เลือกศึกษา
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชาวไทยยวน และเลือกชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี เป็น
กรณีศึกษา เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
และชุมชนบ้านนาขุนแสนก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการวาดภาพแผนที่จินตภาพพ้ืนที่ การ
สัมภาษณ์และการถ่ายภาพพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ โดยที่กลุ่มตัวอย่างต้องมีถิ่นก าเนิดหรืออยู่อาศัยใน
ชุมชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปและกลุ่มผู้น าของชุมชนที่มีประสบการณ์ด้าน
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เกษตรกรรม โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะน ามาใช้ในการเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารของชุมชน 
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้และจดจ าพ้ืนที่ในชุมชนที่สะท้อนวัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหารทั้ง 5 ด้านคือ (1.) พ้ืนที่ผลิตวัตถุดิบ (2.) พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ (3.) พ้ืนที่เตรียม
อาหาร (4.) พ้ืนที่แปรรูป และ (5.) พ้ืนที่รับประทานอาหาร โดยมีพ้ืนที่ซึ่งถูกกล่าวถึงมากกว่าร้อยละ 
25 ขึ้นไปทั้งหมด 5 แห่ง คือ (1.) พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี (2.) โรงเพาะเห็ดครบวงจร (3.) บ้านป้ากอบ
กุญ (4.) ร้านขายกล้วยฉาบ และ (5.) บ้านอบต. ตามล าดับ โดย 5 พ้ืนที่ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ระดับคือ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปรับเปลี่ยน และพ้ืนที่ครัวเรือน ซึ่งผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเลือก
พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนในการน าเสนอแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารของไทยยวน เนื่องจากพ้ืนที่
น้ าพริกสตรีเป็นพืน้ที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในชุมชน โดยพัฒนา
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน การตอบสนองกับการใช้งานในปัจจุบัน และ
ยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวได้  ซึ่ง
หลังจากกระบวนการออกแบบผู้วิจัยได้น าแบบของอาคารกลุ่มน้ าพริกสตรีไปเสนอให้ตัวแทนของ
ชุมชนเพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ค าส าคัญ: ไทยยวน, วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, แนวทางการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 
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 ABSTRACT 
 

Tourism industry generates income and is important to economic and 
social development of Thailand. Cultural tourism is one of several tourism industries 
that has become popular. However, development of cultural tourism should address 
local’s readiness and local needs that support cultural exchange and raise awareness 
of conservation for both tourists and local residents. 

The objectives of this research are to study and analyze areas reflecting 
identity of local culture that have potential to be developed to become tourist areas 
as well as propose architectural design guideline to support cultural tourism. This 
research chose to study gastronomic culture and selected Baan Na Khun San, 
Rachaburi province to be a case study. This is because Rachaburi has a great 
potential for promoting cultural tourism and Baan Na Khun San community has 
organized activities that have potential to be a culturally tourist place. 

This research employs qualitative methods through the uses of cognitive 
mapping, interviews and photographs of areas relating and reflecting Thai Yuan 
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gastronomic culture taken by 20 participants which are snowballing samplings. These 
selected participants have to live no less than 5 years in the community and also 
have experience in agriculture from both local residents and community leading 
groups. By analyzing data collected from the field, it will be used to propose 
architectural design guidelines for promoting cultural tourism in gastronomic culture. 

This research has found that most participants are able to recognizing 
areas reflecting Thai Yuan gastronomic culture in 5 aspects, including production 
area, storage area, kitchen, preparation area, and dining area. The five most 
mentioned areas by all participants are Num Prik (Chili paste) making house, 
mushroom plantation area, Pa Kobb kun house (Thai rice noodle making), Kluay 
Charp (preserved banana) house, and Aor Bor Tor (sub-district) house. All these five 
area can be categorized into 3 types which are public, adaptive household, and 
household. As a result, Num Prik (chili paste) making house which is public area of 
the community is chosen to develop architectural design guidelines that promote 
cultural tourism of Thai Yuan gastronomic culture. This is because Num Prik (chili 
paste) making house has a potential to be developed as a prototype for other areas 
in the community. By developing with respects to existing living conditions, The 
prototype can reflect the identity of Thai Yuan gastronomic culture which also 
responds to the interest of cultural tourists. After the design guidelines process, the 
new Num Prik (chili paste) making house design is presented to the locals for 
comments and recommendations. 
 
Keywords: Thai Yuan, gastronomic culture, cultural tourism, architectural design 
guidelines 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เรื่อง “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน 
จังหวัดราชบุรี” สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความช่วยเหลือ ค าปรึกษา ตลอดจนก าลังใจ
ที่หลายท่านมีให้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณส าหรับทุกความช่วยเหลือของทุกท่านที่มีให้แก่ผู้วิจัย 

ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.บุญอนันต์ นนทกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี พินิจวรสิน 
และ อาจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ ส าหรับค าปรึกษา ค าแนะน า และค าติชมซึ่งเป็นแรงผลักดันที่
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอบพระคุณ บุคลากรทุกท่านในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ จน
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได ้

ขอบพระคุณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านสายสุนีย์ สุขสมพงษ์ อบต.รังสี 
แสวงรักษ์ และชาวบ้านในชุมชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับการให้ข้อมูล ขอขอบคุณนางชลดา แสวง
หรือ ครูอ้อยส าหรับการให้ที่พักอาศัยและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ผู้วิจัยเข้าไปลงพ้ืนที่ใน
ชุมชน 

ขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องการเดินทางไปเก็บข้อมูลและ
การเก็บข้อมูล รวมถึงการให้ก าลังใจและค าแนะน าที่ดีตลอดมา 

ขอบคุณพัด ที่ให้ช่วยเหลือในการไปลงพ้ืนที่ และช่วยแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงขอบคุณที่คอยฟังปัญหา เป็นก าลังใจและให้ค าปรึกษาที่ดีในทุกๆเรื่องมา
ตลอด 

ขอบตอง อ๊ะ แอน มาย หมิว ที่ช่วยไปเก็บข้อมูล และเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจ
ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จนส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจ านวนมาก รวมถึงช่วยให้เกิด
การกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบทอีกด้วย รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจปีหนึ่งประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท หรือเทียบกับสัดส่วน
รายได้ของประเทศพบว่าการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของรายได้ของประเทศ (ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นสามารถกลายเป็นเครื่องมือท าลายวิถี
ชีวิตและทรัพยากรในพ้ืนที่ได้เช่นกัน หากการพัฒนานั้นไม่ได้รับการศึกษาและวางแผนพัฒนาบน
ความพร้อมและความต้องการของคนในพ้ืนที่ ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่
ควรได้รับการพัฒนาอันดับต้นๆ และควรได้รับการดูแลจากภาครัฐและเอกชนบนพ้ืนฐานของความ
ต้องการของคนในพื้นที่เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและในขณะเดียวกัน
ก็สามารถอนุรักษส์ภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกระแสในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของความ
พร้อมและความต้องการของชุมชน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น โดยจะเน้น
การน าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาน าเสนอกับนักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและมีการน าเสนอ
เพ่ือสร้างการรับรู้วัฒนธรรมในรูปแบบที่น่าสนใจ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่าง
วัฒนธรรมบนต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
, 2557) โดยลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรในพ้ืนที่  ซึ่งมักถูกท าลายจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ ดังนั้นการสร้างวิธีการรับรู้ ให้ความรู้ สร้างจิตส านึก 
และสร้างความเคารพในสถานที่แก่นักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่าง
วัฒนธรรมจะสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรในพ้ืนที่ได้แล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยังสามารถท าให้คนในพ้ืนที่สามารถพัฒนาและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
และเมื่อคนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้  จะท าให้คนในพ้ืนที่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ตระหนักท่ีจะช่วยเหลือร่วมมือพัฒนาชุมชนของตนเอง                         
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  จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยได้มาก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิ สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขาแก่นจันทร์ ถ้ าเขาบิน และถ้ าจอมพล เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น เมืองโบราณคูบัว จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว และหมู่บ้านกะเหรี่ยงเป็นต้น 
ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกที่หลากหลายในการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ว่าจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพใน
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรในจังหวัดราชบุรีมี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพราะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีนั้น
ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน
ของผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะกลุ่มชาวไททรงด า กลุ่มชาวลาว
เวียง และกลุ่มชาวไทยยวนซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดราชบุรีมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2552) โดยมีประชากรเชื้อสายไทยยวนในจังหวัดราชบุรีทั้งหมดประมาณ 
80,000 กว่าคน (จิปาถะสถานบ้านคูบัว, 2553) ภาพที่ 1.1 แสดงต าแหน่งชุมชนไทยยวนในภาค
ตะวันตกที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียง  นอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวยังมี
นโยบายจัดพ้ืนที่ (Zoning) จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” 
เพ่ือพัฒนาเส้นทางภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคลากร พร้อมจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเพ่ือ
ไม่ให้ขยายตัวกระทบวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งมีเป้าหมายคือ การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ประกอบกับการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าพ้ืนเมืองซึ่งมีมูลค่าจ าหน่ายประมาณ 5 ,000 ล้านบาท (ศูนย์ข่าวสารของ
ราชการจังหวัดราชบุรี, 2558) 
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ภาพที่ 1.1 แสดงต าแหน่งชุมชนไทยยวนในภาคตะวันตก. ดัดแปลงจาก การใช้ภาษาและทัศนคติต่อ

การใช้ภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย, โดย 
สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554, นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. 
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  ชุมชนบ้านนาขุนแสนตั้งอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,000 ไร่
มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งได้โปรดเกล้าให้เจ้าเมืองเชียงแสนย้ายมาอยู่ที่
จังหวัดราชบุรี จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนาขุนแสนจึงเป็นผู้สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษชาว
เชียงแสนซึ่งเรียกตนเองว่า “ยวน” และยังมีวัฒนธรรมไทยยวนที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะวิถีชีวิตทางการเกษตรที่สามารถสื่อได้ถึงวัฒนธรรมธรรมไทยยวนตั้งแต่ ความเชื่อ ประเพณี 
พิธีกรรม อาหาร (ดูภาพที่ 1.2) ไปจนถึงการเลือกท าเลในการตั้งถิ่นฐานและลักษณะบ้านเรือนพ้ืนถิ่น 
(จะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 2) ปัจจุบันชุมชนบ้านนาขุนแสนและภาครัฐมองเห็นคุณค่าและ
ศักยภาพของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนบ้านนาขุนแสนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ คือมีแม่น้ าล าภาชี (ดูภาพที่ 1.3) และคลองส่งน้ าไหล
ผ่านหมู่บ้าน มีป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ (ดูภาพที่ 1.4) รวมถึงมีไร่ สวนผลไม้ของชุมชนที่
ชาวบ้านนาขุนแสนจะพัฒนาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ทั้งนี้ชุมชนบ้านนาขุนแสนยังมีความประสงค์
จะน าเสนอกรรมวิธีในการท าอาหารไทยยวนและการแปรรูปอาหาร เช่นการสาธิตการเพาะเห็ด การ
ผลิตน้ าพริกแกงขมิ้น และการชิมขนมบัวลอยไทยยวนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่บ้านนาขุนแสน 
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากการท า
การเกษตรอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงตัวอย่างสถานที่ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในชุมชนบ้านนาขุนแสน 

 

 



5 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงแม่น้ าล าภาชีในชุมชนบ้านนาขุนแสน 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงป่าไม้อนุรักษ์ในชุมชนบ้านนาขุนแสน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวควรพัฒนาไปบนพ้ืนฐานความพร้อมและความต้องการของ
ชุมชน โดยการน าเสนอวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นจุดขาย และที่ส าคัญควรสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนและผู้ มาเยือน เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและ
คนในชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2557) ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษา
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยยวนในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพใน
การท่องเที่ยวในเชิงสังคมและวัฒนธรรม มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มี
ชาวไทยยวนอยู่อาศัยมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยเลือกศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน จังหวัดราชบุรี เนื่องจากการเกษตรด้านอาหารเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชนไทยยวนในปัจจุบันที่พร้อมจะสร้างเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว
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ทั้งอาหารยังเป็นสิ่งซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมไทยยวนทางการเกษตรในด้านอ่ืนๆได้อีกด้วย โดย
ผู้วิจัยเลือกศึกษาชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรีเนื่องจากชุมชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น
ชุมชนการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษารูปแบบพ้ืนที่ของชุมชนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารและ
เสนอแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ
ชุมชนไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี  
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมทางการเกษตรด้านอาหารของ

ชุมชนไทยยวน 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

การเกษตรด้านอาหารในชุมชนไทยยวน 
 
1.3 ค าถามงานวิจัย   

 
1.3.1 พ้ืนที่แบบใดในชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสะท้อนวัฒนธรรม

เกษตรด้านอาหาร 
1.3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบใดที่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 
1.4.1 ด้านกายภาพของพ้ืนที่ ผู้วิจัยเลือกศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ในชุมชน

ซึ่งแสดงถึงหรือสะท้อนวัฒนธรรมทางการเกษตรด้านอาหาร โดยเลือก 5 ขั้นตอนที่แสดงถึงที่มาของ
อาหารไทยยวน คือ แหล่งผลิตวัตถุดิบ พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ พ้ืนที่การเตรียมอาหาร พ้ืนที่แปรรูปวัตถุดิบ 
และพ้ืนที่รับประทานอาหาร มาเป็นกรอบในการศึกษาพ้ืนที่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 5 ขั้นตอนนี้ ที่
เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยยวน ในพ้ืนที่เฉพาะบริเวณชุมชนบ้านนาขุนแสนซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด       
8, 000 ไร่ โดยชุมชนมีอาณาเขตติดต่อกัน ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับบ้านทุ่งศาลา ม.2 และม.4 ต าบล
ป่าหวาย ทิศใต้ติดต่อกับบ้านบ่อ ม.1 สวนผึ้ง ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่ล าภาชี และทิศตะวันตก
ติดต่อกับ บ้านห้วยคลุม แล้วจึงมาหาวิธีสร้างการรับรู้วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน 
ด้วยการเสนอวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ชุมชน 

1.4.2 ด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยยวน โดยมุ่งศึกษา
เฉพาะวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร การเตรียมอาหาร การ
แปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทานอาหาร  เพ่ือน ามาออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.5.1 ชุมชนบ้านนาขุนแสนสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาชุมชนในเชิงการท่องเที่ยว 
1.5.2 ชุมชนไทยยวนอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูล

ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารของไทยยวนได้ 
1.5.3 ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการท่องเที่ยว

ของชุมชนไทยยวนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
 

1.6 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1.6.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบอาคารและกลุ่มอาคารใน

ชุมชน ซึ่งในที่นี้หมายถึงการออกแบบอาคารในชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 
1.6.2 ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมกันในพื้นท่ีเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายใน

การอยู่อย่างเดียวกัน ซึ่งในท่ีนี้มีกรณีศึกษา ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 
1.6.3 วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารไทยยวนภาคตะวันตก หมายถึง วัฒนธรรม

การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เชียงแสนซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก ซึ่งในที่นี้หมายถึงวัฒนธรรมการเกษตรไทยยวนด้านอาหารของ
ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 

1.6.4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวซึ่งนักนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นที่
จะศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น ซึ่งในที่นี้หมายถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านนาขุน
แสน จังหวัดราชบุรี 

1.6.5 จินตภาพของพ้ืนที่ หมายถึง ภาพของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นในจินตนาการบุคคลซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ การรับรู้ และการจ าได้ของบุคคล โดยสามารถอยู่ทั้งในลักษณะของภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในที่นี้หมายถึงจินตภาพของพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรไทยยวนที่
เกี่ยวข้องกับอาหารของชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
2.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยยวน 

2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
2.1.2 การตั้งถ่ินฐานของไทยยวน (ล้านนา) 
2.1.3 เรือนไทยยวน : ลักษณะพ้ืนที่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 
2.1.4 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยยวน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการเกษตร 
2.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมการเกษตร 
2.2.2 วัฒนธรรมการเกษตรของไทยยวน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.3.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.3.3 การก าหนดขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ 
2.4.1 ความหมายของจินตภาพ 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
2.5.1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม 
2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ 

    
  บทที่ 2 นี้ผู้วิจัยได้ ทบทวนเอกสาร แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยยวน วัฒนธรรมการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ 
เพ่ือหาตัวแปรในการเก็บข้อมูล และออกแบบระเบียบวิธีวิจัยต่อไป  
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยยวน 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวัฒนธรรมไทยยวน เพ่ือน าไปสู่การหาวัฒนธรรมการเกษตรด้าน

อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยยวน ซึ่งแนวคิดวัฒนธรรมไทยยวนสามารถพิจารณาแบ่งเป็น
เนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ
ตลอดจนการสร้างระบบความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
(ชนกนาถ จันแดง อ้างถึง สุพัตรา สุภาพ , 2518) หรืออาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นแบบแผน
พฤติกรรมที่เรียนรู้และสืบทอดต่อกันมา ซึ่งรวมทั้งทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ และวัตถุ วัฒนธรรมจึง
เป็นเครื่องแสดงความเจริญของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา (ชนกนาถ จันแดง อ้างถึง Clyde Kluckhohn, 1952) 

ประสิทธิ์ บัวงาม (2544) อ้างถึง พระยาอนุมาราชธน ซึ่งได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยมีการเรียนรู้จากกันและกันและสืบ
ต่อกันมา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ซึ่งวัฒนธรรมประกอบด้วย ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณี และความสามารถท่ีมนุษย์ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

ชนกนาถ จันแดง (2547) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการเรียนรู้ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต รวมถึงผลผลิตของ
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในสังคมมีส่วนเป็นเจ้าของ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. วัฒนธรรมรูปธรรม (Tangible Culture) ได้แก่ สถาปัตยกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมนามธรรม (Intangible Culture) ได้แก่ ภาษา ความคิด ค่านิยม 
ประเพณี ความเชื่อ เป็นต้น  

สรุปความหมายของวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นและสืบทอดต่อกัน
มา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วัฒนธรรมรูปธรรม 
และวัฒนธรรมนามธรรม  
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2.1.2 การตั้งถิ่นฐานของไทยยวน (ล้านนา) 
อาณาจักรล้านนาคือภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทยที่เรียกกันในอดีต ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 8 จังหวัดในทางภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาเริ่มมาตั้งแต่พระเจ้าเม็งรายสถาปนาเมือง
เชียงใหม่ขึ้นเป็นเมืองหลวงในพุทธศตวรรษที่ 19 โดยวัฒนธรรมล้านนาเป็นการผสมผสานของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรมไทยขึ้นมา (อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และวิวัฒน์ 
เตมียพันธ์, 2539) 

ไทยยวน หรือ คนเมือง เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมร่วมซึ่งแต่เดิมมีถิ่นก าเนิด
อยู่ที่อาณาจักรล้านนา ในสมัยก่อนชาวไทยยวนถูกดูถูกเหยียดหยามโดยการถูกเรียกว่าคนลาว และ
เรียกภาษาของคนไทยยวนว่าภาษาลาว จึงเกิดค าว่าคนเมือง ซึ่งคนไทยยวนในอดีตเรียกตนเองเพ่ือ
ตอบโต้การดูถูกเหยียดหยามจากทั้งฝ่ายพม่าและสยาม (สงวน โชติสุขรัตน์, 2516) โดยค าว่าคนเมือง 
หมายถึง ผู้มีวัฒนธรรม มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นถิ่นฐาน ท ามาหากินอยู่เป็นหลักแหล่งแห่งที่ ไม่ใช่คนป่า
เถื่อน และมีข้อสันนิษฐานว่าค าว่าคนเมืองเกิดขึ้นเพ่ือตอบโต้การที่ถูกฝ่ายอ่ืน เรียกว่าเป็นคน “ลาว”  

เมื่ออาณาจักรล้านนาเสื่อมอ านาจลง พม่าได้เข้ามาปกครองเมืองเหนือ จนต่อมาใน
พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ยกทัพเข้าตีเมืองเชียงแสนเพ่ือยึด
เมืองคืนจากพม่า เมื่อตีเมืองส าเร็จจึงเผาท าลายก าแพงเมืองและบ้านเมืองเพ่ือไม่ให้พม่ายึดหลักได้อีก 
จากนั้นได้อพยพผู้คนไทยยวนราว 23, 000 คนโดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 

(1) เวียงจันทร์ 
(2) เชียงใหม่ 
(3) ล าปาง 
(4) น่าน 
(5) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนใต้ คือเมือง

สระบุรีในปัจจุบัน และบางส่วนตั้งถิ่นฐานแถบเมืองราชบุรี (ชนกนาถ จันแดง, 2547) ซึ่งคนไทยยวนที่
ถูกกวาดต้อนไปจากเชียงแสน เชียงราย เมืองลอ เมืองเทิง และพะเยา เอาไปไว้ที่ อ าเภอเส้าไห้จังหวัด
สระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในตอนต้นรัตนโกสินทร์ยัง
เรียกตัวเองว่าเป็นคนยวน หรือไตยวน และไม่รู้จักค าว่าคนเมือง (ธเนศวร์ เจริญเมือง อ้างถึง ไกรศรี 
นิมมานเหมินท์, 2524)  

เนื่องจากคนไทยยวนมีถิ่นก าเนิดอยู่ที่ล้านนา ดังนั้นวัฒนธรรมล้านนาทั้งในด้าน
ความเชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐาน และประเพณีการปลูกเรือนพื้นถ่ิน จึงมีผลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และ
ลักษณะบ้านเรือนของชาวไทยยวนในภูมิภาคอ่ืน ผู้วิจัยจึงขอศึกษาวัฒนธรรมล้านนาประกอบกับ
วัฒนธรรมไทยยวนในจังหวัดอ่ืนที่นอกเหนือจากไทยยวนราชบุรี เนื่องจากเอกสารงานวิจัยและข้อมูล



12 

เกี่ยวกับไทยยวนราชบุรีนั้นมีจ ากัด และน ามาสรุปเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมเกษตรด้านอาหาร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรีต่อไป 

การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยยวนในอดีตนั้นตั้งอยู่บนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มและหุบเขา และมีลักษณะเป็นที่ดอนหุบเขาท้ังหมด ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งก าเนิดของน้ า
ที่ไหลรวมกันจนเกิดเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน เป็นต้น ท าให้แม่น้ าสายต่างๆมัก
ส่งผลให้เกิดดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการตกตะกอน จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าจึงกลายเป็นที่อยู่หนาแน่นของประชากรจนเกิดเป็นเมืองส าคัญหลายเมือง
เช่น เมืองล าพูนและเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง เป็นต้น ซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวท าให้
เกิดการตั้งถิ่นฐาน 2 ประเภท (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) คือ  

(1) ที่ดอนบนดอยของชาติพันธุ์ต่างๆไว้ท าเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย (ภาพที่ 2.1) 
(2) ที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรมไทยยวน มีการท านาแบบทดน้ า

ระบบเหมือง ฝาย ปลูกข้าวเหนียวเป็นหลัก เรือนยกพ้ืนสูงขึ้นเหนือดิน  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนบนดอยจังหวัดเชียงใหม่. จาก

http://nokair.com/content/th/destinations/chiang-mai.aspx 
 
การตั้งถิ่นฐานและลักษณะหมู่บ้านนั้นจะยึดถือระดับหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ ซึ่งลักษณะ

ของหมู่บ้านในแต่ละประเภทจะมีผลต่อลักษณะเรือนพักอาศัย โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
(อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

(1) หมู่บ้านป่าหรือชนบท เป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลจากทางสัญจรหลัก การติดต่อส่วน
ใหญ่เป็นการติดต่อกับตลาด หรือหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านในลักษณะนี้จึงจะพยายามพ่ึงพาอาศัย
ตัวเองมากที่สุด ดังนั้นลักษณะครัวเรือนต่างๆจึงสร้างด้วยวัสดุพ้ืนถิ่นซึ่งสามารถหาได้ง่ายภายใน



13 

หมู่บ้านของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ไผ่ ใบตองตึง และแฝก 
เป็นต้น (ภาพที่ 2.2) 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะหมู่บ้านชนบท. จาก  

http://www.lanna108.com/article/องค์ประกอบของเรือนล้านนา 
 
(2) หมู่บ้านรอบเมืองตลาด เนื่องจากตลาดเป็นแหล่งตัวกลางที่มีการค้าหรือ

แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตัวเมืองใหญ่กับชนบท มักเกิดขึ้นตามแนวยาวของทางสัญจรหลัก หมู่บ้าน
ประเภทนี้จึงมีโอกาสได้รับเทคนิคและค่านิยมของวัสดุใหม่ๆจากเมืองใหญ่ มีการจ้างช่างไม้มากกว่า
การลงแขกสร้างเรือนกันเอง ดังนั้นบ้านเรือนจึงมักดูเป็นหลักเป็นฐาน มีความประณีตมากกว่าหมู่บ้าน
ชนบท บางส่วนใช้กระเบื้องดินเผา กระเบื้องซีเมนต์ส าเร็จรูปในการมุงหลังคา 

(3) หมู่บ้านในเขตเมือง หมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางหลักส่วน
ใหญ่มักพบว่าเป็นเรือนไม้ถาวรซึ่งสนองความเป็นอยู่ของคนในระดับกลาง 

ลักษณะขอบเขตของหมู่บ้านไทยยวนอาจสังเกตได้จากแนวต้นไม้ที่ล้อมที่ดินอยู่ ซึ่ง
การแบ่งเขตนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเมื่อพ้นแนวต้นไม้บริเวณรอบที่ดินแล้วจะกลายเป็น
ท้องทุ่งแผ่ขยายออกไปในทันที ส าหรับบริเวณที่ว่างในหมู่บ้านหากไม่ได้มีการท าสวนหรือปลูกต้นไม้ก็
มักจะปล่อยให้พืชขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งลักษณะพิเศษของหมู่บ้านไทยยวนคือมักพบการจัดสวนซึ่ง
สวนนั้นเกิดขึ้นในสองลักษณะคือ “สวนล้อมบ้าน”มีลักษณะในการปลูกต้นไม้ล้อมบ้านซึ่งมีการ
ผสมผสานพันธุ์ไม้กันไป “สวนบ่อน้ า” คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และ “สวนบันได” คือสวนที่ใช้ทั้งไม้
ดอกไม้ประดับกับภาชนะใส่น้ าไว้ล้างเท้า ซึ่งสวนส่วนใหญ่มักมีการตัดแต่งไม่ให้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ นอกจากนี้แต่ละครัวเรือนมักจะท าลานบ้านไว้เพ่ือใช้เป็นสนามเด็กเล่น หรือที่พบปะกับ
สังคมย่อยในหมู่บ้าน (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 
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ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของไทยยวนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากล้านนาคือ มักจะตั้ง
บ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มตามพ้ืนที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้กับแหล่งน้ า ล าห้วย หรือล าเหมือง เนื่องจาก
คนไทยยวนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม และมักปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน จึงต้องการน้ ามาหล่อ
เลี้ยงต้นไม้ แปลงนา และพืชผักของตน ถ้าหากไม่มีที่ใกล้แหล่งน้ า ล าธาร หรือไม่อาจหาท าเลที่ใกล้กับ
แหล่งน้ าในการตั้งถิ่นฐานได้ คนไทยยวนก็มักหาวิธีทดน้ าเข้าไปในชุมชนได้ (ภาพที่ 2.3) (สงวน โชติ
สุขรัตน์, 2516) จึงเห็นได้ว่าส าหรับคนไทยยวน การท าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงระหัดวิดน้ าหรือหลุกซ่ึงเป็นมรดกภูมิปัญญาของทางเหนือ.  

เอ้ือเฟ้ือจาก นราทิป ทับทัน 
 
บริเวณโดยรอบหมู่บ้านคนไทยยวน มักเป็นทุ่งนา ป่าละเมาะหรือป่าโปร่งที่เรียกว่า 

“แพะ” เมื่อคนภายนอกผ่านหมู่บ้านของคนไทยยวนจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เขียวชอุ่ม ชุ่มชื้น (ภาพที่ 2.4) 
จะมองเห็นรั้วบ้านที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบ เห็นล าเหมืองที่มีน้ าใสสะอาดไหลผ่านไปตามหมู่บ้าน 
(ภาพที่ 2.5) แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เมื่อน้ าดี ดินดี พืชพันธุ์ก็อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
หมู่บ้านมั่นคง (สงวน โชติสุขรัตน์, 2516) ซึ่งสอดคล้องกับชนกนาถ จันแดง (2547) ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐานตามแนวคิดของชุมชนไทยยวน โดยพิจารณาจากกายภาพ 3 อย่างเรียงล าดับ
ความส าคัญดังนี้  

(1) แม่น้ า ที่ให้น้ าอุดมสมบูรณ์เพียงพอซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ 
(2) ที่ราบ เพื่อตั้งบ้านเรือนปลูกข้าว 
(3) ภูเขา ซึ่งมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า ภูเขาจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง จึง

จะเป็นมงคลชัยภูมิที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 2.4 แสดงบรรยากาศร่มรื่นของชุมชนไทยยวนจังหวัดสระบุรี.  
จาก http://sac.or.th/database/museumdatabase/review/ 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงการตั้งถิ่นฐานริมน้ าของชุมชนไทยยวนจังหวัดสระบุรี.  

จาก http://sac.or.th/database/museumdatabase/review/ 
 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยยวน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท
จะมีโครงสร้างทางกายภาพเช่นเดียวกันคือ มีลานกลางหรือ “ข่วงบ้าน” เป็นที่ตั้งของ “เสาใจบ้าน”
หรือ “วัด” (ภาพที่ 2.6 ) ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางประเพณีของหมู่บ้าน (มนต์ผกา วงษา, 2552)  
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ภาพที่ 2.6 แสดงกายภาพชุมชนของชุมชนไทยยวนจังหวัดสระบุรี. จาก 
https://krisdarchkmitl.wordpress.com/2015/03/19/ชุมชนไท-ยวน-สระบุรี/ 

 
2.1.3 เรือนไทยยวน : ลักษณะพื้นที่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 

แกนในการวางผังของเรือนไทยยวนนั้นเป็นไปตามการวางผังของเรือนล้านนา คือ
การวางแนวทิศเหนือและใต้ซึ่งต่างกับเรือนไทยทั้งภาคกลางและภาคอีสาน (อนุวิทย์ เจริญสกุล และ
ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) เรือนไทยยวนนั้นมีการวางเรือนแบบขวางตะวัน โดยหันหน้าจั่วเรือนหรือ
ด้านสกัดไปในทิศเหนือและใต้ เพราะเชื่อว่าการหันจั่วทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นอัปมงคล ซึ่ง
มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นการวิวัฒนาการของภาคเหนือที่วางตัวเรือนขวางตะวันเพ่ือรับแดดหรือเพ่ือให้
ความอบอุ่นแก่ตัวเรือน และข้อสันนิษฐานอีกประการคือความเชื่อเรื่องแกนบ้านเรือนเป็นเส้นเหนือใต้
นั้นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และเจริญงอกงาม 

การใช้พื้นท่ีในเรือนไทยยวนจะมีอยู่สองระดับไม่ว่าจะเป็นเรือนในชนบทหรือเรือนใน
เมืองก็ตาม พ้ืนที่ในระดับแรกหรือระดับพื้นดินจะเรียกว่า “ข่วง” หรือ “ลานบ้าน” และพ้ืนที่ในระดับ
ยกพ้ืนที่เรียกว่า “ชานเรือน” (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) ซึ่งนอกจากข่วงจะท า
หน้าที่เป็นขอบเขตของเรือนนั้นๆแล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของที่ว่างในชุมชน ทั้งในลักษณะที่เป็น
ลาน โครงข่ายการสัญจร และการพบปะสังสรรค์ของชุมชน หรือใช้ส าหรับพักผ่อนตอนกลางวันของ
ผู้สูงอายุ และเป็นพ้ืนที่รับแขก ส่วนของข่วงที่เป็นที่ตั้งของตัวเรือนมักจะประกอบไปด้วย ตัวเรือน ยุ้ง
ข้าว (ศาลาอารักษ์) บ่อน้ า ห้องอาบน้ า (ต๊อมน้ า) บ่อน้ า ครกกระเดื่อง สวนครัว สวนบ่อน้ าและสวน
เชิงบันไดเป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มักตั้งอยู่บนข่วงอย่างหลวมๆ โดยมีรั้วที่มีลักษณะโปร่งเบา
ล้อมบ่งบอกอาณาเขตไว้ ลักษณะการวางเรือนนั้น มีความเชื่อว่า การวางเรือนด้านหัวนอนมีต้ นไม้
ใหญ่อยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ดี เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากมีพายุหรือลมกระโชกอาจท าให้ต้นไม้ล้มทับ
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ตัวเรือนได้ การปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านจึงมักพบว่าเป็นการปลูกล้อมลานบ้านเอาไว้ ภายในข่วง
บ้านหรือระหว่างบ้านมักมีสวนเข้ามาประดับ เพ่ือประสานสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือน กลุ่มบ้าน หรือ
หมู่บ้านเข้าด้วยกัน  ภาพที่ 2.7 อธิบายผังภายในบริเวณบ้านของคนไทยยวนสระบุรีซึ่ง มักจะมีที่ว่าง
ท าเป็น “ข่วงบ้าน” หรือลานบ้านส าหรับเป็นที่เล่นส าหรับเด็กๆ (ภาพที่ 2.8) ซึ่งจะรักษาความสะอาด
เนื่องจากความสะอาดของข่วงบ้านจะแสดงถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของบ้าน นอกจากข่วงบ้านก็จะมี 
สวนครัวปลูกผักต่างๆซึ่งจะล้อมด้วยไม้ไผ่สานเป็นตาเล็กๆหรือ “ฮ้ัวฮ้ี” เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไป
รบกวน บริเวณทางเข้าบ้านจะมี “ศาลพระภูมิ” ด้วยความเชื่อที่ว่าพระจะคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็น
สุข (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

ภาพที่ 2.7 แสดงผังพ้ืนที่องค์ประกอบโดยรอบตัวเรือนไทยยวนสระบุรี. จาก 
https://krisdarchkmitl.wordpress.com/2015/03/19/ชุมชนไท-ยวน-สระบุรี/ 
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สอดคล้องกับ มนต์ผกา วงษา (2552) ซึ่งได้กล่าวว่าบริเวณโดยรอบเรือนไทยยวน
มักจะพบ “ยุ้งข้าว และโรงเลี้ยงสัตว์” หลังบ้านจะมี “ต๊อมอาบน้ า”เพ่ือจะได้อาบน้ าอย่างมิดชิด ท้าย
บ้านจะพบ “หอเสื้อบ้าน” ซึ่งเป็นศาลผีบรรพบุรุษประจ าบ้าน มี “บ่อน้ า” หน้าบ้านซึ่งใช้ส าหรับล้าง
เท้าก่อนขึ้นบ้าน (ภาพที่ 2.9) บ่อหลังบ้านใกล้ครัว และอาจพบบ่อใกล้ต๊อบอาบน้ า  

 
ภาพที่ 2.8 แสดงลายเส้นข่วงบ้านของชุมชนไทยยวนจังหวัดเชียงใหม่. จาก บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น, 

โดย อรศิริ ปาณินท์, 2539, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 

 
ภาพที่ 2.9 แสดงลายเส้นบรรยากาศทางเข้าบ้านของไทยยวนจังหวัดเชียงใหม่. จาก เส้นทางร่างถ่ิน = 

tracing places, โดย อรศิริ ปาณินท์, 2557, กรุงเทพฯ: สถาบันอาศรมศิลป์. 
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ตามประตูบ้านบางบ้านอาจพบ “ตูบกาด” ซึ่งเป็นร้านขายของให้แก่นักเดินทางหรือ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งบางบ้านแม้จะไม่ขายของก็จะมีร้านน้ าตั้งเอาไว้ให้คนดื่มโดยไม่หวังผลตอบแทน (สงวน 
โชติสุขรัตน์, 2516)  รั้วบ้านของคนเมืองมี 3 ประเภท คือ “รั้วตาแสง”เป็นรั้วไม้ไผ่สาน ตาสี่เหลี่ยมโต
ไว้ส าหรับใช้ปลูกไม้เลื้อยต่างๆเพ่ือให้ความเขียวชอุ่มก่อนเข้าถึงตัวบ้าน (ภาพที่ 2.10) เป็นรั้วชั่วคราว 
“รั้วค่าวหรือรั้วตั้งป่อง” เป็นรั้วไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่เป็นคร่าวนอนสอดทะลุไม้ไผ่ที่เป็นเสาแสดงการกั้น
อาณาเขต และ“รั้วสลาบไม้” เป็นไม้ไผ่ขัดกันตามแนวตั้งทึบ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับตัวบ้าน
(มนต์ผกา วงษา, 2552) 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงรั้วตาแสงของชาวไทยยวน. จาก 

http://sac.or.th/database/museumdatabase/review/ 
 

การแบ่งประเภทของเรือนไทยยวนนั้นสามารถแบ่งตามความต้องการในการใช้งาน 
และบริบทโดยรอบ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเรือนล้านนา โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ (อนุวิทย์ 
เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

(1) เรือนชนบท มีลักษณะกึ่งถาวร ก่อสร้างง่าย ราคาถูก มีการจัดการและออกแบบ
พ้ืนที่แบบมีสัดส่วนที่ลงตัว กระชับ ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ (ภาพที่ 2.11) เช่นการจัดวางร้านน้ าในลักษณะ
ของหิ้งยื่นออกมาจากผนัง และบางครั้งครัวอาจอยู่ติดกับห้องนอนมาก เป็นต้น ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย
โดยรอบ เช่น ไม่ไผ่ ไม้จริง หลังคามุงด้วยใบตองตึงหรือแฝก (ภาพที่ 2.12) ซึ่งเรือนพักอาศัยตาม
ชนบทของชาวเหนือมักพบว่าใช้ขนาด 1 ห้องนอน เป็นเกณฑ์ ยกพ้ืนเหนือพ้ืนดินประมาณ 60 
เซนติเมตร ช่วงเสาแคบประมาณ 2-2.5 เมตร เสาไม้จริงตัดจากป่าที่หาง่าย เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
โครงหลังคาใช้ไม้ไผ่รวก มุงด้วยใบตองตึง ส่วนผนังใช้ไม้รวกสานส าเร็จรูปแบบต่างๆ พ้ืนใช้ฟากไม้ทุบ 
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ภาพที่ 2.11 แสดงผังเรือนชนบท. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย อนุวิทย์ 

เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงเรือนชนบท. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย อนุวิทย์ เจริญ

สกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
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(2) เรือนไม้ เป็นเรือนของผู้มีฐานะดี ใช้ไม้จริงเนื้อดีทั้งอาคาร มีการออกแบบเนื้อที่
ซึ่งสอดคล้องกับเรือนชนบท แต่มีขยายเนื้อที่ใหญ่และหลวมตัวขึ้น มีตั้งแต่ 2 ห้องนอนขึ้นไป (ภาพที่ 
2.13) มีความประณีตเนื่องจากเจ้าของเรือนมักจ้างช่างไม้หรือผู้ช านาญการออกแบบเรือน ลักษณะ
เรือนที่ปรากฏจึงมีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมด้านรูปทรง (Form) และ เนื้อที่ (Space) มากกว่า
เรือนชนบท 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงเรือนไม้. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย อนุวิทย์ เจริญสกุล

และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
 
 (3) เรือนกาแล เป็นเรือนของผู้มีฐานะดีและอยู่ในชนชั้นสูงของสังคม เรือนประเภท

นี้มีความพิเศษคือมียอดจั่วกาแลสลักสวยงาม ใช้วัสดุคุณภาพดี ใช้ช่างฝีมือประณีต ส่วนใหญ่เป็นเรือน
แฝด มีตั้งแต่ 1 ห้องนอนขึ้นไป เรือนกาแลมีผังสองแบบหลักๆคือ การจัดวางบันไดขึ้นตรงติดชานนอก
โดดๆกับแบบเอาบันไดพิงชิดแนบฝาใต้ชายคลุม แต่ทั้งสองแบบจะใช้ร้านน้ าตั้งเป็นหน่วยโดดๆ มี
โครงสร้างของตนเอง (ภาพที่ 2.14) ไม่นิยมตีฝ้าเพดาน โครงสร้างพ้ืนที่ของเรือนกาแลมักเน้นไปที่
สุนทรียภาพมากกว่าประโยชน์ใช้สอยอย่างเรือนชนบท เช่นการขยายส่วนของเติ๋นเพ่ือให้ได้สัดส่วน 
การค านึงถึงทรวดทรงองค์ประกอบของอาคาร โดยเฉพาะการวางทิศทาง การทอดระยะ และการ
ยกระดับของที่ว่างให้มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมมากขึ้น เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.14 แสดงเรือนกาแล. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย อนุวิทย์ เจริญ

สกุลและชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
 
เรือนไทยยวนทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเรือนจะมีขนาดใด  ๆ ก็

ตามจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ “บันได” และถัดจากชานบันไดจะพบ“เติ๋น” ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่
อเนกประสงค์ มีลักษณะกึ่งเปิดโล่ง ไว้ส าหรับรับแขก เป็นที่นอนลูกชาย งานสวดศพ ไปจนถึงการนั่ง
แอ่วสาว มี “ร้านน้ า” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการกินอยู่อาศัยของชาวล้านนาหรือชาว
ไทยยวนโดยเฉพาะ ซึ่งร้านน้ าจะมีลักษณะลอยตัวอยู่บริเวณชานบันได หรืออาจแยกออกมาจากเรือน
(ภาพที่ 2.15) “ห้องนอน” ส าหรับเรือนชนบทห้องนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนใช้งานอ่ืน ๆ โดยฝา
ด้านทึบจะอยู่ชิดเติ๋น ส าหรับเรือนไม้หรือเรือนกาแลที่มีสองห้องนอนอาจมีขนาดเล็กหรือเท่ากับเติ๋น 
ส่วนห้องนอนในเรือนกาแลมักมีขนาดใหญ่ ฝาล้มออก จะจัดเนื้อที่เป็น 2 ส่วนคือส่วนนอนและส่วน
วางของ “ระเบียงทางเดินและชานเรือน” เป็นตัวเชื่อมเนื้อที่อ่ืนๆเข้าด้วยกัน และ “ห้องครัว” ซึ่งใน
บางเรือนพบว่าอยู่สุดมุมทางเท้าแล้วแยกออกเป็นห้องเล็ก ๆ มีฝาและช่องระบายควัน ส าหรับเรือนไม้
จะมีการแยกครัวออกเป็นส่วนอยู่ติดชานด้านหลังและบางทีมีร้านน้ าตั้งอยู่กับครัวด้วย ครัวของเรือน
กาแลมักอยู่ติดกับหลังที่เล็กกว่าหรือไม่ก็แยกออกมาเป็นอีกส่วนอย่างชัดเจน โดยครัวนั้นจะประกอบ
ไปด้วยแท่นไม้อัดดิน ซึ่งใช้ในการตั้งเตาไฟ และวางอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ  (ภาพที่ 2.16) ซึ่งเป็น
การป้องกันอัคคีภัยและอ านวยความสะดวกในการนั่งท าอาหาร รวมถึงมี “ควั่น” ที่มีลักษณะเป็น
ตะแกรงบนฝาที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ 
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นอกจากนี้ในทางการด ารงชีวิตแล้วคติความเชื่อของทางเหนือมีความเชื่อว่า เรือนที่สมบูรณ์จะต้อง
ประกอบไปด้วย บ่อน้ า ครกกระเดื่อง (ครกมอง) ยุ้งข้าว (หลองข้าว) และครัวไฟ (อนุวิทย์ เจริญสกุล 
และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงร้านน้ าของเรือนล้านนา. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย 

อนุวิทย์ เจริญสกุลและชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงแท่นไม้อัดดินของครัวเรือนล้านนา. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูก

เรือน, โดย อนุวิทย์ เจริญสกุลและชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์. 
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นอกจากการทบทวนและศึกษาเรือนล้านนาและประเพณีการปลูกเรือนของ อนุวิทย์ 
เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล (2539) ผู้วิจัยยังได้ศึกษาลักษณะพ้ืนที่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่
ของเรือนกาแล จากงานวิจัยเรื่อง “เรือนกาแล” ของเฉลียว ปิยะชน (2537) ประกอบกับการศึกษาผัง
เรือนไทยยวนที่จังหวัดสระบุรี รวมเป็นทั้งหมด 19 เรือน โดยศึกษาผ่านการเขียนความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ของเรือนทั้ง 19 เรือน (Bubble diagram) ซึ่งแสดงในภาพที่ 2.17 2.18 และ 2.19 เพ่ือน ามา
สรุปเป็นต้นแบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของเรือนไทยยวน  

ภาพที่ 2.17 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวน 

ภาพที่ 2.18 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวน (ต่อ) 
 



25 

 
ภาพที่ 2.19 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวน (ต่อ) 
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จากการศึกษาลักษณะพ้ืนที่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของเรือนกาแล จากงานวิจัย
เรื่อง “เรือนกาแล” ของเฉลียว ปิยะชน (2537) ประกอบกับการศึกษาผังเรือนไทยยวนที่จังหวัด
สระบุรี รวมเป็นทั้งหมด 19 เรือนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่และความสัมพันธ์ของ
พ้ืนทีข่องเรือนไทยยวนได้ 3 ประเภท โดยแบ่งตามขนาดของเรือนดังนี้ 

(1) เรือนขนาดเล็ก ( พ้ืนที่ 35-60 ตร.ม.) 
เรือนไทยยวนขนาดเล็กมักมีองค์ประกอบพ้ืนฐานของเรือนไทยยวนซึ่งประกอบไป

ด้วย ชาน เติ๋น ร้านน้ า ห้องนอนและครัว โดยชานมักจะถูกจัดวางให้ติดกับร้านน้ าเพ่ือให้เจ้าบ้านหรือ
แขกล้างท าความสะอาดเท้าก่อนเข้าบ้าน  และมีเติ๋นเป็นพ้ืนที่เชื่อมระหว่างชานกับห้องนอนและ
ห้องครัว (ภาพที่ 2.20) 

 
ภาพที่ 2.20 แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวนขนาดเล็ก 

 
 (2) เรือนขนาดกลาง (พ้ืนที่ 60-100 ตร.ม.) 
เรือนไทยยวนขนาดกลางมักมีองค์ประกอบพ้ืนฐานของเรือนไทยยวนคล้ายกับเรือน

ไทยยวนขนาดเล็ก อาจพบการจัดวางครัวให้ติดชานและร้านน้ าเพ่ือให้เจ้าบ้านหรือแขกล้างท าความ
สะอาดเท้าก่อนเข้าบ้านหรือเพ่ือความสะดวกในการตักน้ ามาปรุงอาหาร  และอาจพบหิ้งพระบริเวณ
เติ๋น  (ภาพที่ 2.21) 

 

ชาน

ทางเขา้

ร้านน ้า

ครัว

เต๋ิน

หอ้งนอน



27 

ภาพที่ 2.21 แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวนขนาดกลาง 
 
(3) เรือนขนาดใหญ่ (พ้ืนที่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป) 
เรือนไทยยวนขนาดใหญ่มักมีองค์ประกอบพ้ืนฐานของเรือนไทยยวนคล้ายกับเรือน

ไทยยวนขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่มักจัดวางครัวให้ติดกับร้านน้ าและชานด้านหลังเพ่ือความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยเรือนขนาดใหญ่นั้นมักพบห้องนอนมากกว่าหนึ่งห้องนอน (ภาพที่ 2.22) 

 

ภาพที่ 2.22 แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เรือนไทยยวนขนาดใหญ่ 
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การจัดพ้ืนที่ในเรือนไทยยวนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่อย่างชัดเจนคือ 
“พ้ืนที่ใช้งาน” และ “พ้ืนที่บริการ” โดยพ้ืนที่ใช้งานซึ่งประกอบไปด้วยเติ๋น ห้องนอน และครัว จะถูก
จัดวางโดยยกสูงอยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนพ้ืนที่บริการซึ่งประกอบไปด้วย ชานเรือน ระเบียงทางเดิน
จะลดระดับลงเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร ซึ่งระบบการแบ่งสัดส่วนเหล่านี้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมล้านนาแต่เดิมเพราะประเพณีชาวไทยมักนิยมนั่งกับพ้ืน ระดับพ้ืนที่ใช้งานจึง
ถูกยกสูงกว่าพ้ืนที่บริการเพ่ือความสะดวกสบายในการนั่งและนอน  นอกจากนี้วัฒนธรรมในการนั่ง
และนอนยังแสดงออกมาในงานสถาปัตยกรรมไทยยวนอีก คือ การเจาะช่องหน้าต่างบริเวณเติ๋นใน
ระดับคนนั่ง (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

เรือนของคนไทยยวน มักเป็นการปลูกเรือนอย่างง่ายแล้วแต่สถานะและก าลังทรัพย์ 
ซึ่งตัวเรือนนั้น มี 2 ชนิด คือ ตัวเรือนที่ปลูกด้วยไม้เนื้อแข็งล้วนแบบถาวร และตัวเรือนที่ปลูกด้วย
เครื่องไม้ไผ่ชนิดชั่วคราว เรือนคนเมืองมีลักษณะเป็นเรือนใต้ถุนสูง เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ
ดังนี้ (สงวน โชติสุขรัตน์, 2516) 

 
(1) อาศัยใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่เก็บของ 
(2) ใช้เป็นที่พักผ่อนในยามที่อากาศร้อนอบอ้าว และเป็นที่นั่งเล่นของเด็ก ๆ 
(3) หากเป็นที่ลุ่มก็ท าให้พ้นจากน้ า หากเป็นบ้านตามป่าก็ปลอดภัยจากสัตว์ร้าย 

หรือเป็นที่ไว้สัตว์เลี้ยง 
(4) ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
(5) เพ่ือความเป็นส่วนตัวโดยที่ผู้ที่เดินผ่านไปมา ไม่สามารถเห็นบนเรือนได้ 
เรือนไทยยวนที่อ าเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่มีเรือนไทยยวนมากมายหลาย

รูปแบบซึ่งเป็นเรือนลูกผสมระหว่างเรือนกาแลและเรือนปั้นหยา มนิลา มีทั้งที่เป็นเรือนไม้จริง และ
เรือนไม้ไผ่ หลังคามุงวัสดุหลายประเภท เช่น กระเบื้องขอ กระเบื้องซีเมนต์ และหญ้า พบบ่อน้ าขุด
หลายบ่อทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน และหน้าครัว และในบริเวณเรือนไทยวนนิยมปลูกไม้ผลรอบๆบ้าน 
ปลูกไม้ดอกตรงทางข้ึนเรือนและพืชผักสวนครัวบริเวณหลังบ้านใกล้ครัว ท าให้เห็นความเขียวชอุ่มปก
คลุมทั่วบริเวณเรือน บริเวณริมรั้วบ้านมีไม้เลื้อยเกาะพัน จะพบการปลูกไม้เลื้อยที่เป็นไม้ประดับเกาะ
อยู่อย่างสวยงาม (อรศิริ ปาณินท์, 2557) 
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2.1.4 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยยวน 

สถาปัตยกรรมล้านนานั้นประกอบได้ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ และบางองค์ประกอบนั้นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความเชื่อและพุทธศาสนา ดังนี้ (อนุวิทย์ เจริญสกุล และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539) 

(1) ประเภทส่วนประกอบในส่วนโครงสร้าง เช่น คาน ขื่อ ใบดั้ง จันทัน และส่วนที่
ส าคัญคือ “เสา” ในเรือนแต่ละเรือน จะมีเสาหลักอยู่สองเสาคือเสามงคลและเสานาง โดยเสาทั้งคู่จะ
อยู่ในห้องนอนหลัก ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม 

(2) ประเภทส่วนประกอบในทางราบและทางดิ่ง ได้แก่ พ้ืนเรือนนอน เติ๋ น ชาน 
ระเบียงทางเดิน ฝาเรือน ฝา ประตู หน้าต่าง และหลังคา ซึ่ง “ฝาเรือน” ของเรือนกาแลนั้นมีการผาย
ออกเป็นล าตัวตามรูปร่างของควายตามความเชื่อของชาวล้านนา 

(3) ประเภทส่วนประกอบที่เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ “กาแล” ซึ่งเป็น
องค์ประกอบในต าแหน่งยอดจั่วเรือน เป็นตัวไม้ไขว้ทแยงรูปกากบาทที่แปลงมาจากเขาควายคู่เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นส่วนเชิดชูให้อาคารมีความสง่างาม เป็นสุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรม 
จึงได้มีการแกะสลักให้เป็นลวดลายสวยงาม “ห ายนต์” ที่เหนือประตูทางเข้าห้องนอนหลักของเรือนไม้
และเรือนกาแลเป็นแผ่นไม้แกะสลักลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หมายถึงการสืบเผ่าพันธุ์ ความเจริญงอก
งามของครอบครัวและตระกูล (ภาพที่ 2.23) “หิ้งบูชา” เป็นหิ้งที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของผีปู่ย่า 
หรือผีบรรพบุรุษของเรือน ซึ่งจากคติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษนั้นเรือนไทยยวนจึงสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนใน ซึ่งได้แก่บริเวณหวงห้ามและพ้ืนที่ส่วนตัวของสมาชิกในตระกูลเท่านั้น 
(ผู้ที่ถือผีเดียวกัน) และส่วนนอก ส าหรับแขกผู้มาเยือน ได้แก่ เติ๋นซึ่งมีไว้ให้ลูกสาวเกี้ยวพาราสีกับชาย
หนุ่มในยามค่ าคืนโดยที่พ่อแม่จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว เนื่องจากการนับถือผีบรรพบุรุษท าให้ทั้งฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงจะไม่ล่วงละเมิดหรือถูกเนื้อต้องตัวซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดการผิดผี เรือนล้านนา
จึงไม่ใช่เพียงที่พักอาศัยแต่เป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษที่คอยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวให้เป็นไปตามระเบียบของสังคม 
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ภาพที่ 2.23 แสดงห ายนต์ของเรือนล้านนา. จาก เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, โดย 

อนุวิทย์ เจริญสกุลและชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. 
 
ลักษณะรูปแบบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหมู่บ้านไทยยวนนั้นมาจากการเอา

ตัวรอดจากธรรมชาติเพ่ือความอยู่อย่างสุขสบาย โดยมีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการ
ด ารงชีพบนพ้ืนฐานของสังคมเกษตรกรรม ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากธรรมชาติได้ตาม
ศักยภาพของเทคนิคในแต่ละท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ชุมชนไทยยวนมีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ไม่
เกินตัว สร้างระบบเกษตรแบบสวนผสมที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จึงท าให้ลักษณะรูปแบบและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของหมู่บ้านไทยยวนมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 
2.1.4.1 รูปทรงและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ลักษณะเด่นของรูปทรงตัวเรือนคือการใช้เสายกพ้ืนเรือนให้สูงขึ้นจากระดับพ้ืนดิน 
ทั้งยังมีการก าหนดรูปแบบของพ้ืนที่ใต้ถุนไปด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุดและเป็นลักษณะร่วมกับเรือนเอเชียอาคเนย์ทั่วไป โดยหลังคามีทรงจั่ว ลาดตรง และตัวเรือนมี
ลักษณะป้อมเตี้ย ซึ่งแตกต่างจากเรือนไทยเดิมภาคกลาง (เฉลียว ปิยะชน, 2532) 

 2.1.4.2 โครงสร้างและการก่อสร้าง 

โครงสร้างของเรือนโดยทั่วไปจะเป็นแบบโครงสร้าง (Skeleton) มีความแข็งแรงและ
มีความยืดหยุ่นกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการก่อสร้างบนที่ลาดชันหรือเชิง



31 

เขา เพราะสามารถปรับความสูงของเสาไปตามระดับ พ้ืนได้ ซึ่งระบบโครงสร้างดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองการใช้งานทั้งแนวราบและแนวดิ่งได้ (เฉลียว ปิยะชน, 2532) ซึ่งส าหรับการใช้งานใน
แนวราบนั้นคือการนั่งกับการนอน ดังนั้นการใช้โครงสร้างระบบเสา คานจึงสามารถอ านวยต่อการ
ปรับเปลี่ยนระดับของพ้ืนได้ง่าย ส่วนการใช้งานในแนวดิ่ ง คือความสัมพันธ์ระหว่างเสา ฝา และโครง
หลังคา ซึ่งหลังคาของเรือนจะเป็นโครงจั่วสูงชันอย่างง่าย โดยจะสร้างเพ่ือรับวัสดุต่างๆที่เป็นตับ เช่น 
ตับตองตึง หรือวัสดุที่ซ้อนกัน เช่น กระเบื้องไม้ กระเบื้องดินเผา เป็นต้น 

2.1.4.3 สัดส่วนของเรือน 

จากการศึกษาสัดส่วนของเรือนกาแลจากงานวิจัยเรื่อง “เรือนกาแล” ของเฉลียว ปิ
ยะชน (2532) ซึ่งเป็นสัดส่วนต้นแบบของเรือนไทยยวน จึงสามารถสรุปได้ว่าเรือนไทยยวนมัก
ประกอบไปด้วยเรือนอย่างน้อยสองหลัง โดยเรือนประธานมักมีระยะช่วงเสาด้านสกัดเท่ากับ 2.40 
เมตร และระยะเสาช่วงแนวเท่ากับ 2.20 เมตร โดยด้านสกัดมี 2 ช่วงเสาและด้านยาวมี 5 ช่วงเสา 
(เรือนขนาดเล็กมี 3 ช่วงเสา)   

ความสูงของเรือนสามารถแยกได้เป็นสองส่วนคือเดี่ยวล่างและเดี่ยวบน ซึ่งความสูง
ของเดี่ยวล่างคือความสูงจากพ้ืนดินถึงหลังรอด มักมีระยะความสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ซึ่งเตี้ยกว่าเรือ
ไทยภาคกลาง และความสูงของเดี่ยวบนคือ ระยะจากหลังรอดจนถึงท้องขื่อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคือ 2.80 
เมตร 

ระยะห่างระหว่างเรือนกาแลทั้งสองเรือนที่ปลูกคู่กันชนิดที่มีชายคาชิดกันมักมี
ระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 เมตร (เฉลียว ปิยะชน, 2532) 

ส าหรับอัตราส่วนความสูงของหลังคาจั่ว : ความยาวฐานจั่ว มีค่าเฉลี่ยคือ 1 : 1.85 
ซึ่งเมื่อเทียบกับเรือนไทยภาคกลางแล้วอัตราส่วนของเรือนไทยภาคกลางมีค่าเท่ากับ 4 : 4 หรือ 1: 
1.25 จึงเห็นได้ว่าเรือนกาแลมาความเตี้ยและป้านกว่า นอกจากนี้หลังคาเรือนกาแลมีชายคาที่คลุมต่ า
กว่าเรือนไทยภาคกลาง  

2.1.4.4 สัดส่วนของพ้ืนที่ใช้งาน 

นอกจากการศึกษาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของเรือนกาแลจากงานวิจัยเรื่อง “เรื่องกา
แล” ของเฉลียว ปิยะชน (2532) ผู้วิจัยยังได้ศึกษาสัดส่วนและขนาดของพ้ืนที่ใช้งานแต่ละประเภท
ของเรือนกาแลจากการหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ใช้งานต่างๆในเรือนกาแลและเรือนไทยยวนสระบุรี ทั้ง 19 
หลัง (ดูภาคผนวก ก) จึงขอสรุปสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้งานของเรือนไทยยวนเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลช่วยใน
การก าหนดพื้นที่ใช้สอยในการออกแบบในบทที่ 5 โดยพบว่าในส่วนของเติ๋นและห้องนอนอาจมีขนาด
เท่ากันหรือเติ๋นอาจมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องนอน และชานนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าเติ๋น ซึ่งสอดคล้องกับ
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การทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น และในส่วนของครัวที่มีขนาดไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเรือน 
โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.1  

 

แสดงค่าเฉลี่ยขนาดพ้ืนที่ของเรือนไทยยวน 

ค่าเฉลี่ยขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 

ชาน เติ๋น ครัว ห้องนอน 

26.9 36.62 13.14 28.53 

 

จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของเรือนไทยยวนในด้านต่างๆประกอบกับการทบทวน
วรรณกรรมของเฉลียว ปิยะชน (2532) ซึ่งได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวนเมื่อเทียบ
กับเรือนไทยภาคกลาง ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปโดยสังเขปของเอกลักษณ์ไทยยวนพ้ืนถิ่นที่ ส าคัญได้ โดย
เปรียบเทียบกับเรือนไทยยวนภาคกลาง ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  

 

แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของเรือนไทยยวนและเรือนไทยภาคกลาง 

ลักษณะต่างๆ เรือนไทยยวน เรือนไทยภาคกลาง 

การวางผังเรือน ป ปลูกเรือนขวางตะวัน (หันทิศเหนือ-ใต้) ไม่ค านึงถึงทิศทางแต่มักหัน
หน้า ออกทางแม่น้ าล าคลอง 

ลักษณะเรือน ป้อมและเตี้ย ปลูกขนาดกันอย่างน้อย
สองหลังหรือเป็นเรือนแฝดขนานกัน 

สูงโปร่ง และถ้ามีมากกว่าหนึ่ง
หลังมักจะปลูกตั้งฉากกัน 

ด้านหน้าเรือน ด้านสกัด ด้านยาว 

ลักษณะหลังคา ทรงจั่ว ลาดตรง ทรงจั่ว อ่อนโค้ง 

ความสูง : ความกว้าง
จั่ว 

1 : 1.85 1 : 1.25 

รั้วชาน เตี้ย (มีความสูงประมาณ 80 ซม.) สูงประมาณ 150 ซม. 
การลดระดับ เติ๋นและห้องนอนเป็นระดับเดียวกัน มี

การลดระดับชั้นเดียวคือ ชานซึ่งต่ ากว่า
เติ๋นประมาณ 20 ซม. 

มักมีการลดระดับ 2 ระดับ คือ 
ระเบียงต่ ากว่าห้องนอนและ
ชานต่ ากว่าระเบียงประมาณ 
40 ซม. 

ร้านน้ า มีร้านน้ า ไม่มีร้านน้ า (มักใช้โอ่งเก็บน้ า
ตั้งไว้บริเวณชาน) 

หิ้งพระ ทุกหลังที่มีหิ้งพระจะท าติดกับฝาด้าน
ตะวันออกของเติ๋นเท่านั้น 

ไม่มีระบบที่แน่นอน 

ประตูหัวบันได ไม่มี อาจมี มักท าหลังคาจั่วคลุม
และมีประตูเปิดเข้าด้านใน 

หมายเหตุ. จาก เฉลียว ปิยะชน, 2532 ดัดแปลงโดย ผู้วิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยยวนทั้งใน
ด้านการตั้งถ่ินฐาน และลักษณะของเรือนไทยยวนพื้นถ่ินในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงสามารถน าลักษณะการ
วางผัง รูปทรงทางสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้งาน สัดส่วนของเรือน สัดส่วนของพ้ืนที่ใช้
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งาน และองค์ประกอบต่างๆที่แสดงถึงเรือนไทยยวนไปน าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ต่อไปในบทที่ 5 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตร 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม (ข้อ2.1.1) เพ่ือน ามาประกอบกับ
ความหมาย ประเภทและเนื้อหาทางการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การหาองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดจากการท าเกษตรของไทยยวน โดยแบ่งเนื้อหาได้ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของเกษตรกรรม 
เกษตรกรรม หมายถึง การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ด ารงชีพของมนุษย์ เช่น การบริโภค อุปโภค ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนเพ่ือความสุขทางใจ 
(ประสิทธิ์ บัวงาม, 2544 อ้างถึง ชัยมงคล สุวพานิช) หรืออาจะกล่าวได้ว่าเกษตรกรรม หมายถึงวิชา
ซึ่งเก่ียวกับเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และมีความหมายรวมไปถึงการดูแลรักษา ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อมนุษย์เช่น ใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสร้างที่อยู่อาศัย  

2.2.2 วัฒนธรรมการเกษตรของไทยยวน 
เกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 

ประมง และป่าไม้ (ประสิทธิ์ บัวงาม , 2544) ซึ่งอาจแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการท า
การเกษตรได้ดังนี ้ 

(1) เกษตรกรรมเพ่ือความสุขทางจิตใจ เพ่ือความเพลิดเพลินเจริญใจ เช่น การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับไว้ในบ้าน การจัดสวนสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่น เป็นต้น 

(2) เกษตรกรรมประเภทท าไพ่ เป็นการท าเกษตรกรรมเพ่ือเป็นรายได้เพียงเล็กน้อยมา
จุนเจือครอบครัว เช่น การท าสวนครัว ปลูกไม้ผล เลี้ยงกล้วยไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 
เป็นต้น  

(3) เกษตรกรรมเป็นอาชีพ เป็นการท าเกษตรกรรมเพ่ือเป็นอาชีพเป็นหลัก เช่น การท า
ไร่ ท าสวน ท านา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ในการท าการการเกษตรสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องมือในการท าเกษตรกรรม แต่การจะ
เลือกเครื่องมือในการท าเกษตรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือในการเกษตร
สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้ (ประสิทธิ์ บัวงาม, 2544 อ้างถึง ชัยมงคล สุวพานิช) 
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(1) เครื่องมือที่ได้จากแรงธรรมชาติ เช่น การใช้กังหันลมวิดน้ า กังหันน้ า เป็นต้น 
(2) เครื่องมือจากแรงสัตว์ 
(3) เครื่องมือที่ได้จากแรงมนุษย์ เช่น จอบ เสียม เป็นต้น 
(4) เครื่องมือจากแรงเครื่องยนต์ 
ส าหรับการท าการเกษตรในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การท านาและ

ท าไร่ ซึ่งการท าไร่นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ (ประสิทธิ์ บัวงาม, 2544 อ้างถึง สิริวัทก์ 
สโรบล) 

(1) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) 
(2) การปลูกพืชช้ า (monoculture) 
(3) การปลูกพืชแซม (intercropping) 
(4) การท าไร่นาสวนผสม (mixed farming) 
(5) การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (multiple cropping) 
เกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ และเป็นกิจกรรมที่ยังสืบทอดมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ เกษตรกรรมเพ่ือความสุขทางจิตใจ เกษตรกรรมที่
ท าเป็นล าไพ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพ โดยที่เกษตรกรรมทั้ง 3 ประเภทมีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบเขต
ของการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และป่าไม ้

จากการศึกษาความหมายและประเภทของวัฒนธรรมและการเกษตรแล้ว ผู้วิจัยจึงสรุป
องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สืบทอดจากการท าเกษตรได้ 13 ประเภทดังนี้ (ประสิทธิ์ บัวงาม, 2544) 

(1) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านศาสนา เช่น การท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคล
กับการท าเกษตรกรรม 

(2) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านความเชื่อ เช่น การบูชาแม่โพสพและผีเสื้อนา 
(3) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านประติมากรรม เช่น การปั้นเครื่องใช้การเกษตร  
(4) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านหัตถกรรม: เช่น การทอเสื้อผ้า และย่ามซึ่งใช้ใน

การเก็บอปุกรณ์การเกษตรขณะท างาน 
(5) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านสถาปัตยกรรม เช่น การตั้งถิ่นฐานริมน้ า การขุด

บ่อน้ าบริเวณบ้านเรือน การยกใต้ถุนเรือนเพ่ือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
(6) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านจิตกรรม เช่น ภาพวาดผนังวัดที่เกี่ยวกับ

การเกษตร 
(7) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านวรรณกรรม เช่น ต านาน ส านวน ที่เกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม 
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(8) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านการแต่งกาย เช่น การนุ่งโจงกระเบน เพ่ือความ
สะดวกในการท านา 

(9) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี เช่น เครื่องไถ
นา เครื่องมือเก็บเก่ียวข้าว 

(10) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านคมนาคม เช่น เกวียน รถไถนา 
(11) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านอาหาร เช่น การผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ

การแปรรูป การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหาร 
(12) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างตลาดนัดและโรงสีข้าว 
(13) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านประเพณี เช่น งานบุญเดือนยี่หรือบุญขวัญข้าว 

ซึ่งจัดเพ่ือเป็นสิริมงคลกับครอบครัว 
  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สืบทอดจากการท าเกษตร เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดในชุมชนไทยยวนมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากการเกษตรยังคง
เป็นอาชีพหลักส าหรับชุมชนไทยยวน โดยผู้วิจัยได้สรุปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของชาว
ไทยยวนได ้8 ข้อ ดังนี้ 

(1) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านศาสนา เช่น การท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคล
กับการท าเกษตรกรรม 

(2) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านความเชื่อ เช่น การบูชาเสื้อนาหรือผีประจ าท้อง
นา 

(3) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านหัตถกรรม เช่น การถักสุ่ม ชะลอม จ า (แห)  
(4) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านสถาปัตยกรรม เช่น การตั้งถิ่นฐานริมน้ า 

ลักษณะบ้านเรือนที่มีการยักใต้ถุนสูง และการกักเก็บน้ า 
(5) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านการแต่งกาย เช่น การนุ่งผ้าโสร่ง นุ่งโจงกระเบน 

สวมเสื้อคอกลม คาดเอวด้วยกระเป๋าถักของผู้ชายไทยยวนเวลาออกไปท างาน (การเกษตร) 
(6) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเช่น เครื่องไถ

นา เครื่องมือเก็บเก่ียว หลุก (ระหัดวิดน้ า) 
(7) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านอาหาร เช่น การผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ

การแปรรูป การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหาร 
(8) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรด้านประเพณี เช่น วันสารท งานบุญ  
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   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูลรูปแบบพื้นที่ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร (ข้อ 7) ของชุมชนไทยยวน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการท าอาหาร โดยประกอบไป
ด้วยการผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทาน
อาหาร ทีส่ามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรของไทยยวน เนื่องจากอาหารเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตของชาวไทยยวนในปัจจุบัน และพร้อมที่จะน าไปน าเสนอในการท่องเที่ยววัฒนธรรมโดย
เลือกชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษา 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การมีส่วนร่วมกับงานประเพณี เทศกาลพิเศษ ไปจนถึงการเข้า
พิพิธภัณฑ์ ของพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งเป็นการศึกษาวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของนักท่องเที่ยว (Bob 
Mckercher and Hilary du Cros , 2002) นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นรวมไป
ถึงการชมมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ปราสาท อาคารประวัติศาสตร์ ซาก
ปรักหักพัง ศิลปะ ประติมากรรม งานแกะสลัก รูปภาพ ประเพณี เทศกาล เพลง การเต้น การละเล่น 
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมย่อย กลุ่มชาติพันธุ์ โบสถ์ หรือทุกสิ่งที่แสดงถึงคนและวัฒนธรรมของคน
เหล่านั้นได้ สอดคล้องกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2554) ที่ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท 
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคลใน
แต่ละยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความ
ศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้  และสอดคล้องกับ 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่จะเน้นการศึกษาหา
ความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากวัฒนธรรม 
องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อนถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นๆได้ 
นอกจากนี้เทศกาลและงานฉลองรวมไปถึงสินค้าพ้ืนเมืองก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นกัน 
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วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยกิจกรรมต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชม ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะเน้นการเดินทางไปหาประสบการณ์และท าการกิจกรรมซึ่งมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตที่อาจพบ
เห็นได้ยากในชีวิตประจ าวัน (กาญจนา และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555  อ้างถึง Goeldner and 
Ritchie , 2009) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษา
สภาพแวดล้อม วีถีชีวิตเดิมที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงควรเน้นความเข้าใจวัฒนธรรมในทุกด้าน และเน้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบทอดและ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) 

สรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวซึ่งเน้นความสนใจ
เฉพาะด้านของนักท่องเที่ยว นั่นคือการศึกษา แลกเปลี่ยน และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในพ้ืนที่
นั้นๆ ไม่ใช่การเที่ยวแบบฉาบฉวย แต่เป็นการใช้เวลาในการท่องเที่ยวในการชมมรดกทางวัฒนธรรม 
อันได้แก่ สถานที่ส าคัญ ศิลปะ ประเพณี ชาติพันธุ์ งานเทศกาลต่างๆ และทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสามารถ
แสดงถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ีนั้นๆ โดยการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้นควรจะเริ่มจากการท าความ
เข้าใจวัฒนธรรมในพื้นท่ี เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 

2.3.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากวัฒนธรรมในพ้ืนที่จะเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาที่ส าคัญแล้ว สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงคือนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มักมีความสนใจใฝ่รู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน โดยมากแล้วพบว่ามีความสนใจค่อนไปทาง
การศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างมากกว่าการเที่ยวเพ่ือความสนุกเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ (ธฤษวรรณ มาตกุล, 2556) 

(1) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ มีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนท้องถิ่น 

(2) เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนและระบบนิเวศในชุมชนท้องถิ่น 

(3) เป็นผู้มีความประทับใจ ตื่นเต้นและซาบซึ้งกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(4) เป็นผู้มีอาชีพมั่นคง มีความต้องการความปลอดภัยต่อการเดินทาง ต้องการที่พัก
สะอาด ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
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(5) เป็นผู้มีจิตส านักต่อการรักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะขึ้นอยู่กับประเภทของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ดังนี้ (Bob Mckercher and 
Hilary du Cros , 2002) (ภาพที่ 2.24) 

 (1) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทเจาะจง (The purposeful cultural 
tourist) ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้มีแรงจูงใจในการไปเยี่ยมชมและมีความต้องการประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมในเชิงลึก 

 (2) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทเที่ยวชม (The sightseeing cultural 
tourist) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่มีแรงจูงใจในการไปเยี่ยมชมแต่มีความต้องการประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมที่น้อยกว่าประเภทแรก 

 (3) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทไม่เจาะจง (The serendipitous cultural 
tourist) ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทที่มาท่องเที่ยวโดยบังเอิญแต่เมื่อได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
แล้วได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเชิงลึกกลับมา 

 (4) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทครั้งคราว (The casual cultural tourist) 
ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีความสนใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้อยมากและได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกลับไปน้อย 

 (5) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทบังเอิญ (The incident cultural tourist) 
ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทที่มาท่องเที่ยวโดยบังเอิญแต่เมื่อได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนแล้วได้รับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมน้อยกลับมา 
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ภาพที่ 2.24 แสดงไดอะแกรมอธิบายประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. จาก Cultural 
Tourism The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Bob 

Mckercher, and Hilary du Cros, 2002, New York: The Haworth Press, Inc. 

การแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น 5 ประเภทของ Bob 
Mckercher และ Hilary Du Cros (2002) ดังกล่าว สอดคล้องกับกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) 
ซึ่งได้อ้างถึง Bywater (1993) เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวได้อีก เป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้ 

 (1)  นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง 
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอาศัยในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน 

 (2)  นักท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม (Culturally Inspired) หมายถึง 
ผู้ที่ถูกดึงดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก หรือได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
รูปภาพ โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้ระยะเวลาที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่าประเภทแรก 
แต่มีโอกาสที่จะกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้ง 

 (3)  นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม (Culturally Attracted) หมายถึง ผู้
ที่มีความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกินขึ้น โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้มีระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวน้อย อาจจะเป็นในลักษณะเยี่ยมชมมากกว่าการพักอาศัย 

Serendipitous cultural tourist
Deep

Shallow

Low High

Experience
sought

Importance of cultural tourism in the
decision to visit a destination

Purposeful cultural tourist

Incidental
cultural tourist

Casual
cultural tourist

Sightseeing
cultural tourist
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นอกจากนี้การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังสามารถแบ่งได้ตามกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสนใจได้ ซึ่งอธิบายได้จากตารางที่ 2.3 ดังนี้  

ตารางที ่2.3  

 

แสดงความสัมพันธ์ของประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับสถานที่และกิจกรรมที่สนใจ  

ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจ 

นักท่องเที่ยวแหล่งมรดก (Heritage Tourist) 

นักท่องเที่ยวศิลปะ (Arts Tourist) 

นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist) 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง (Urban Cultural 
Tourist) 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท (Rural Cultural 
Tourist) 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
(Indigenous Cutural Tourist) 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมยั (Popular Cultural 
Tourist) 

 

ปราสาท พระราชวัง บ้านโบราณ  แหล่งโบราณคดี 

โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล ประเพณี 

ถ่ายภาพ วาดภาพ ท าอาหาร หัตถกรรม 

แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม 

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟาร์ม ภูมิทัศน์ 

 

ชาวเขา เดินป่า ศูนย์วัฒนธรรม  

สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า การแสดงคอนเสิร์ท งานกีฬา 

หมายเหตุ. จาก กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555 

จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ว่าเป็นผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็น 
อยากหาประสบการณ์ใหม่ อยากแลกเปลี่ยนและอยากเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถพบ
เห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งใช้เว ลากับการท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมากกว่ากว่าไปเที่ยวสนุกอย่างเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะ
มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนาขุนแสนเป็นนักท่องเที่ยวประเภทเชิงสร้างสรรค์และประเภทวัฒนธรรม
ชนบท ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชน โดย
ผู้วิจัยจะน าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปใช้ในการเสนอแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมต่อไปในบทที่ 5  
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2.3.3 การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ 

ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) หมายถึง ระดับความสามารถสูงสุด
ในการเจริญเติบโตหรือการทนต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง โดยที่สิ่งแวดล้อมยังสามารถ
คงอยู่หรือด าเนินอยู่ ได้อย่างปกติและปราศจากผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ 
พลานามัย สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่ งรวมถึงมนุษย์ด้วย หากเกินกว่านี้
สิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบกระเทือนและอาจถูกท าลายลงจนไม่อาจฟ้ืนกลับสู่สภาพเดิมได้อีก    
(ธีรยุทธ ก าศิริพิมาน, 2553 อ้างถึง Schneider, 1978) นอกจากนี้ขีดความสามารถในการรองรับยัง
หมายถึง ขีดจ ากัดของการเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่หรือสิ่งแวดแวดหนึ่ง โดยพ้ืนที่
หรือสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถคงอยู่หรือด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ โดยปราศจากผลกระทบที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ส าหรับการท่องเที่ยว หากมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวมาก
เกินขีดความสามารถของพ้ืนที่ที่จะรองรับได้ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้แก่ การขาดแคลนที่ พัก 
น้ าประปา ไฟฟ้า ขยะล้น สภาพแวดล้อมถูกท าลาย จนนักท่องเที่ยวรับสภาพนั้นๆไม่ได้ ในที่สุดก็จะ
กลายเป็นการท าลายทรัพยากรและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้นไปในที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยว การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งในการพิจารณา
ขีดความสามารถในการรองรับ สามารถพิจารณาตามหลักได้ดังนี้ (ศากร อนูกล, 2551) 

(1)  ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ (Physical Carrying Capacity) 
หมายถึง ความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ เป็นปัจจัยที่ควรค านึงโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
บริการ ซึ่งความสามารถในการรองรับด้านกายภาพมีความเป็นรูปธรรมโดยมีความเกี่ยวข้องกับ
จ านวนสูงสุดของหน่วยการใช้ ณ เวลานั้นๆ เช่น คน รถ และเรือเป็นต้น ที่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่นั้น
ได้มากที่สุด ในการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับด้วยกายภาพจะค านวณจากประโยชน์
สูงสุดในปัจจุบัน โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 

ขีดจ ากัดในการรองรับได้ด้านกายภาพ (PCC) /วัน = พื้นที่ (ตารางเมตร) x 
จ านวนคนต่อตารางเมตร x จ านวนรอบต่อวัน 

โดยความสามารถที่จะรองรับได้ด้านกายภาพนี้จะแปรผันตามระยะเวลาที่ใช้อีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น 

ความสามารถสูงสุด = จ านวนผู้ใช้งานสูงสุด ณ ช่วงเวลานั้นต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ 
ณ ช่วงเวลานั้น 

ความสามารถรองรับได้/วัน = จ านวนผู้ใช้งานสูงสุด x จ านวนรอบ 
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เกณฑ์ในการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันเทียบกับระดับขีดความสามารถใน
การรองรับได้ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ระดับท่ีไม่มีผลกระทบ/ผลกระทบต่ า มีปริมาณการใช้ประโยชน์น้อยกว่า 50 % 
2. ระดับผลกระทบปานกลาง มีปริมาณการใช้ประโยชน์น้อยกว่า 50 %-80% 
3. ระดับผลกระทบสูง มีปริมาณการใช้ประโยชน์น้อยกว่า 81 %-100% 
4. ระดับผลกระทบรุนแรง มีปริมาณการใช้ประโยชน์มากกว่า 100% 
โดยเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะต้องน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวปัจจุบันทั้ง

ช่วงวันหยุดในฤดูกาลท่องเที่ยว และช่วงวันธรรมดา เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ทาง
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งนันทนาการ 

 (2)  ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านชีวภาพ (Ecological Carrying Capacity) 
หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างว่าขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านชีวกายภาพ (Biophysical 
Carrying Capacity) ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยว หมายถึงระดับของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ที่แหล่งท่องเที่ยว
สามารถรองรับได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับขีดความสามารถด้านนี้ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือ
พ้ืนที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีความเปราะปางและต้องการคงสภาพเดิมไว้ ทั้งนี้การบ่งชี้จ าเป็นต้อง
อาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม) และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและ
ระยะเวลานานในการศึกษา 

(3)  ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคม (Social Carrying Capacity) เป็น
องค์ประกอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงจ านวนสูงสุดของ
นักท่องเที่ยวที่จะมีได้ในสถานที่นั้น โดยที่ยังคงสามารถรักษาประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณภาพ
และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวได้ หรือเป็นระดับที่ความสนุกสนานของ
นักท่องเที่ยวเริ่มจางหายไป ซึ่งขีดความสามารถชนิดนี้สามารถให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็นเพ่ือน ามาก าหนดเกณฑ์เฉพาะของพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึง
สามารถน ามาปรับใช้กับการท าโปรแกรมในการออกแบบ โดยจะเน้นไปที่การก าหนดขีดจ ากัดด้าน
กายภาพเนื่องจากเป็นข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอแนวทางออกแบบโดยตรง  ซึ่งจะกล่าวโดย
ละเอียดในส่วนของบทท่ี 5 ต่อไป  



44 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับจินตภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจินตภาพ (Image) และทฤษฎีจิตภาพของเมือง 

(The Image of the City) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม ท าความเข้าใจความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมการเกษตรไทยยวนภาคตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับอาหารในชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัด
ราชบุรี 

2.4.1 ความหมายของจินตภาพ 
  จินตภาพ หมายถึง ภาพซึ่งเกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น (ราช
บัณฑิตสถาน, 2542) ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นภาพที่บุคคลนั้นๆรับรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบและ
เกิดกระบวนการจดจ า (Cognitive Process) จนเกิดเป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ของ
องค์ประกอบในสภาพแวดล้อม สร้างเป็นแผนที่ทางจิต (Mental Map) และท้ายสุดจึงเกิดเป็นจินต
ภาพ (สาวิตรี นุกูล, 2554 อ้างถึง วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541) หรืออาจสรุปได้ว่าการศึกษาจินตภาพ
คือการแปลงสิ่งที่อยู่ในจิตส านึกซึ่งเป็นนามธรรมออกมาให้กลายเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kevin Lynch (1960) ซึ่งได้พยายามจะศึกษาการรับรู้ของบุคคลซึ่งเป็นนามธรรมให้
ออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบกายภาพของเมือง โดยการใช้จินตภาพของบุคคลที่มีความสอดคล้องกัน
หลายๆคนและสรุปออกมาเป็นจินตภาพสาธารณะ (Public Image) ในการศึกษาของลินช์มี
สมมุติฐานว่า จินตภาพของเมืองที่บุคคลมีอยู่นั้น มีความคล้ายคลึงกัน แต่บุคคลต่างมีประสบการณ์
และรับรู้ถึงคุณค่าแตกต่างกัน ดังนั้นการเกิดจินตภาพสาธารณะจะเป็นจินตภาพของสภาพแวดล้อมที่
มีความส าคัญและชัดเจน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูรและคณะ, 2554) 

 ผู้ วิ จั ย ได้น ากระบวนการเกิดจินตภาพของบุคคลคือ การจดจ า  การรับรู้
สภาพแวดล้อม เพ่ือน าไปออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของคนในชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลจินตภาพ
สาธารณะหรือจินตภาพของบุคคลที่มีความสอดคล้องกันที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนถึง
วัฒนธรรมการเกษตรไทยยวนที่เกี่ยวข้องกับอาหารในชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้สภาพแวดล้อมของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การรับรู้ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ใน
กลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป (ดูข้อ 2.6) 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปสู่การหา

กระบวนการออกแบบอาคารที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนไทยยวน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.5.1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

กระบวนการออกแบบ หมายถึง กระบวนการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
และผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมกายภาพ ไม่เฉพาะแต่งานออกแบบ แต่รวมไปถึงงานใน
ขั้นตอนก่อสร้าง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการออกแบบเป็นการรวมกระบวนการออกแบบ และ
กระบวนการแก้ปัญหาไว้ด้วยกัน และน าไปสู่การแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดผลในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะดี
กว่าเดิม โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ (วิมลสิทธ์ หรยางกูร, 2558)  

(1) ขั้นก าหนดปัญหา (Problem Identification) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ 
ประกอบได้ด้วยการก าหนดขอบเขตปัญหา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการ
ออกแบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าของโครงการมักมีส่วนในการก าหนดโจทย์และความต้องการซึ่งเป็น
ปัญหาเบื้องต้น ส่วนผู้ออกแบบจะมีหน้าที่ในการก าหนดขอบเขตปัญหา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
โครงการจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ 
การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน การก าหนดพื้นที่ใช้สอย และการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย เป็นต้น 

(2) ขั้นตอนออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
โจทย์ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก และพัฒนาแบบให้มีความเหมาะสมและตอบโจทย์ได้ดีที่สุด โดยใน
ขั้นตอนการออกแบบ ผู้ออกแบบสามารถแสดงแนวความคิดไปพร้อมกับการเสริมสร้างความคิดให้
เจ้าของโครงการ โดยผ่านการออกแบบจากการพิจารณาข้อจ ากัดความต้องการ หรือเงื่อนไขต่างๆที่ได้
ก าหนดไว้ในขั้นก าหนดปัญหา และเมื่อตัดสินใจได้อาจมีการปรึกษาร่วมกับเจ้าของโครงการและกลุ่ม
ผู้ใช้งานเพ่ือให้แบบถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(3) ขั้นด าเนินการ (Implementation) เป็นขั้นตอนในการจัดท าเอกสารงาน
ก่อสร้าง (Construction Documentation) การด าเนินการก่อสร้าง และการบริหารการใช้งาน
อาคาร โดยผู้ออกแบบมีหน้าที่ประสานงานไปจนถึงการตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและ
รายการ 

(4) ขั้นประเมินหลังการเข้าอยู่  (Post-Occupancy Evaluation) เป็นขั้นตอน
สุดท้ายในกระบวนการออกแบบ เพ่ือค้นหาว่ามีความสอดคล้องระหว่างสภาพแวดล้อมที่ ท าขึ้น กับ
เป้าหมายโครงการและความต้องการของผู้ใช้งานมาน้อยเพียงใด เช่น ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ชุมชน และความเห็นต่าง ๆ เป็นต้น 
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กระบวนการออกแบบ ที่ได้กล่าวในข้างต้นมีความสอดคล้องกับ Joseph Demkin 
(2002) ซึ่งได้อธิบายขั้นตอนในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ดังนี้ 

(1) ท าโปรแกรมอาคาร (Architectural Programming) เพ่ือก าหนดจุดประสงค์
ของอาคารโดยสามารถก าหนดได้จาก กฎหมายอาคาร ผู้ใช้งาน ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษากิจกรรมของผู้ใช้งาน การสัมภาษณ์ผู้งานอาคาร และผู้ลงทุน เป็น
ต้น ในขั้นตอนการท าโปรแกรมนั้นจะรวมไปถึงการก าหนดพ้ืนที่ใช้สอย การค านวณพ้ืนที่ใช้สอย และ
การก าหนดความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ 

(2) วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) เพ่ือศึกษาศักยภาพของที่ตั้งทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย และน ามาเป็นโจทย์ในการออกแบบอาคารลงไปในพ้ืนที่ ซึ่งการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการสามารถ
วิเคราะห์ได้หลายปัจจัย เช่น กิจกรรม การใช้งานในพ้ืนที่ ลักษณะสภาพแวดล้อม ทิศทางแดดและลม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

(3) พัฒนาแบบ (Design Development) เพ่ือตอบโจทย์โดยการออกแบบอาคาร
ให้ตอบสนองกับโปรแกรมของอาคารและท่ีตั้งของโครงการ 

จากการศึกษากระบวนการออกแบบดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ากระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโดยเน้นไปที่ การท าโปรแกรมอาคาร ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบท การวิเคราะห์
ผู้ใช้งาน การก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร และการพัฒนาแบบไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านอาคารของชุมชนไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสนจังหวัดราชบุรี 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม 
Kevin Lynch (1960) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบจินตภาพสาธารณะของเมือง 3 

เมืองได้แก่ บอสตัน เจอร์ซีซิตี้ และลอสแองเจลิส ซึ่งลินช์ให้ความส าคัญกับระบบของเมืองที่ลินช์เรียก
รวมกันว่า “Image” ซึ่งมีอยู่ 3 ประการคือ เอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่
รวมกันเป็นเมืองที่มีเอกภาพ โครงสร้าง (Structure) หมายถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพต่างๆที่มีต่อ
กัน และความหมาย (Meaning) หมายถึง ความหมายด้านการใช้สอย หรือความหมายทางด้าน
อารมณ์ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูรและคณะ, 2554) โดยลินช์เลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลขนาด 2.5 
กิโลเมตร x 4 กิโลเมตรในเมืองทั้งสามเมืองเพ่ือเก็บข้อมูล ซึ่งลินช์เลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มประชากรผู้
อาศัยอยู่ใน 

เมืองทั้งสามเมือง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกประชากรคือต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืน
ที่มาเป็นเวลานาน จ านวน 30 คนจากเมืองบอสตัน 15คนจากเมืองเจอร์ซีซิตี้และ15คนจากเมือง
ลอสแองเจลิส จากนั้นให้กลุ่มประชากรวาดแผนที่ของเมืองและองค์ประกอบอย่างคร่าวๆพร้อมระบุ
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ข้อมูลทางกายภาพที่มองเห็นได้ ประกอบกับการให้กลุ่มตัวอย่างอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง
ขององค์ประกอบ ตลอดจนความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์ประกอบนั้นๆ  ด้วยการท าการ
สัมภาษณ์โดยสร้างชุดค าถามท่ีถามถึงสถานท่ีต่างๆ และกิจกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น สถานที่ใดคือ
สถานที่ที่นึกถึงเป็นอย่างแรกเมื่อเข้ามาในพ้ืนที่ สถานที่ใดของเมืองที่มีความส าคัญในการบ่งบอก
ทิศทาง อธิบายล าดับสิ่งที่เป็น เป็นต้น เพ่ือเก็บข้อมูลหาความทรงจ าที่ชัดเจนที่สุด แล้วจึงน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผ่านแผนที่โดยใช้องค์ประกอบทางกายภาพที่ถูกกล่าวถึงที่มีผลความถี่ร้อยละ 12.5 หรือ 
12.5% ขึ้นไปโดยแบ่งองค์ประกอบจินตภาพของเมืองออกเป็น 5 ประเภทคือ เส้นทาง (Paths) เส้น
ขอบ (Edges) ย่าน (Districts) ชุมทาง (Nodes) และภูมิสัญลักษณ์ (Landmarks) ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของเมืองทั้งสาม พบว่าเมืองที่มีความเป็นระเบียบและมี
องค์ประกอบที่ชัดเจนจะท าให้เกิดการจดจ าสภาพแวดล้อมและเกิดการสร้างจินตภาพได้ดีกว่าเมืองที่
ไม่มีความเป็นระเบียบ 

 สาวิตรี นุกูล (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้จินตภาพสาธารณะเพ่ือการพัฒนา
กายภาพของเมือง กรณีถนนราชด าเนิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการท างานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาหาคุณลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ และน ามาวิเคราะห์เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนากายภาพถนนราชด าเนิน จังหวัดเชียงใหม่บนพ้ืนฐานความทรงจ าและความพอใจ
ของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ โดยเสนอเป็นเชิงนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ร่วมกับภาครัฐ ส าหรับการเก็บ
ข้อมูลนั้นสาวิตรี นุกูลได้ท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่มีประสบการณ์ใช้พ้ืนที่ถนนราชด าเนิน
จากการอยู่อาศัยหรือท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี และใช้วิธีการให้กลุ่มตัวอย่างเขียนแผนที่ถนนราชด าเนิน
ในกระดาษ A4 ประกอบกับการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลทางกายภาพที่เป็นที่รับรู้และจดจ าโดยการให้
กลุ่มตัวอย่างอธิบายถึงคุณลักษณะทางกายภาพองค์ประกอบต่างๆและสภาพแวดล้อมที่กลุ่มตัวอย่าง
วาดลงบนแผนที่ และวิเคราะห์โดยการหาองค์ประกอบที่มีความถี่ในการกล่าวถึงร้อยละ 25 ขึ้นไป 
และสามารถอธิบายได้ถึงคุณลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบที่สามารถรับรู้และจดจ าได้  โดย
สาวิตรีได้ท าการทดสอบท าการศึกษาน าร่องและมีข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่พบจากการศึกษาคือ  

1) กลุ่มประชากรมักเกิดความสับสนถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของราชด าเนิน 
2) การเติมองค์ประกอบลงบนแผนที่สร้างความสับสนให้กับกลุ่มตัวอย่างเนื่องจาก

เส้นทางหรือถนนบางเส้นไม่ได้ถูกรับรู้และจดจ า 
3) องค์ประกอบบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เป็นองค์ประกอบที่ถูกจดจ าผ่าน

หน้าที่ใช้สอย เมื่อท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะทาง
กายภาพได้อย่างชัดเจน 

4) การรวบรวมข้อมูลผลการจดจ าองค์ประกอบ มีความสับสนในการจัดเก็บข้อมูล
และท าให้เกิดความสับสนระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
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จากข้อบกพร่องที่พบจากการศึกษา สาวิตรีได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือ
คือ 

1) ก่อนทดสอบควรมีการอธิบายขอบเขต ชื่อถนน และองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ 
2) ในขั้นตอนการทดสอบให้เขียนแผนที่อาจให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเขียนแผนที่เอง

อย่างอิสระบนกระดาษเปล่าเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างท าความเข้าใจในพ้ืนที่จากการจดจ าของตนเอง 

3) หลังจากทดสอบให้เขียนแผนที่ควรมีการสัมภาษณ์เพ่ือช่วยในการขยายความ
องค์ประกอบที่ถูกจดจ าได้ โดยให้ผู้ท าสอบดูรูปภาพขององค์ประกอบว่าคือองค์ประกอบใด อยู่ส่วน
ไหนของพ้ืนที่ และเหตุใดจึงจ าองค์ประกอบในภาพได้ 

4) ควรตั้งชื่อรหัสองค์ประกอบต่างๆเพ่ือความง่ายในการเข้าใจระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และยังสามารถท าให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย 

ชฎาภา ตงสาลี (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ของอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการท างานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักทางจินต
ภาพและภาพลักษณ์ของอ าเภอหัวหินในมุมมองของนักท่องเที่ยว เพ่ือวิเคราะห์ส าหรับการวางแผน
และก าหนดนโยบายการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพโดยคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของอ าเภอหัวหิน  
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีส ารวจแบบภาคสนามโดยใช้แผนที่ ประกอบกับแบบสอบถามแผน
ที่จินตภาพของนักท่องเที่ยว โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว 100 คนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 
ส าหรับแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการเดินทาง เป็นต้น 
ส่วนที่สองเป็นการสอบถามเชิงจิตวิทยา ที่สอบถามเกี่ยวกับการรับรู้องค์ประกอบหลักของจินตภาพ 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างเติมชื่อสถานที่ท่ีเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างเมือง ในแผนที่ของอ าเภอหัวหินที่
อยู่ในจินตภาพของกลุ่มตัวอย่างเอง ด้วยวิธีการไล่ล าดับภาพเมื่อนึกถึงหัวหินตั้งแต่สถานที่แรกจนถึง
สถานที่สุดท้ายที่อยู่ในความทรงจ า และส่วนที่สามเป็นการส ารวจในรูปแบบการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลด้านความคิดเห็นและการรับรู้ภาพลักษณ์ของอ าเภอหัวหินทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือน ามา
เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อ าเภอหัวหินต่อไป 

2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ 

อภินันท์ ธรรมเสนา (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ของกลุ่มคนยองในจังหวัดล าพูน งานวิจัยนี้อภินันท์ ธรรมเสนาได้ท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ส่วน คือการศึกษาความเคลื่อนไหวของกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นยอง” เพ่ือ
ศึกษาความหมายของ “ความเป็นยอง” ที่สร้างขึ้นโดยคนท้องถิ่นเมืองล าพูน โดยผู้วิจัยใช้วิธีศึกษา
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และ
ส่วนของการศึกษาเชิงทดลองเพ่ือท าความเข้าใจถึงการรับรู้ความหมายของ “ความเป็นยอง” ที่สร้าง
ขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นเมืองล าพูน โดยผู้วิจัยใช้วิธีตั้งโจทย์ “เล่าเรื่องชุมชน” ให้กลุ่ม
เยาวชนของชุมชนผลิตสารคดีชุมชน เพ่ือศึกษาว่า “ความเป็นยอง” ที่ถูกประกอบสร้างผ่านสารคดี
ชุมชนของกลุ่มเยาวชนมีลักษณะอย่างไร 

จากการทบทวนดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ เช่น วัฒนธรรมไทยยวนซึ่งรวมไปถึงการปลูกเรือนของชาวไทยยวนเป็น
วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านนา ผู้วิจัยจึงสามารถศึกษาเรือนล้านนาประกอบกับ
เรือนไทยยวนในภูมิภาคอ่ืนเพ่ือหาเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวนและน าไปเป็นแนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมต่อไป จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุป
วัฒนธรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 5 กระบวนการ คือ 1.การผลิตวัตถุดิบ 2.การเก็บวัตถุดิบ 
3.การแปรรูปวัตถุดิบ 4.การท าอาหาร และ 5.การรับประทานอาหาร  ซ่ึงผู้วิจัยสามารถน า
กระบวนการทางด้านอาหารดังกล่าวไปก าหนดขอบเขตในการเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ได้ จากการทบทวน
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้คือ เป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจในวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวันโดยมุ่งเน้น
ที่จะศึกษาวัฒนธรรมนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง และสามารถสรุปการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในเชิงกายภาพคือ ควรก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวและจ านวนรอบที่ชุมชนสามารถ
รองรับได้เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไป จากการทบทวน
แนวคิดเก่ียวกับจินตภาพ ผู้วิจัยได้น ากระบวนการเกิดจินตภาพของบุคลคลคือ การจดจ าและการรับรู้
สภาพแวดล้อม ไปออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชนต่อไป จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมโดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ขั้นตอนการจัดท าโปรแกรมอาคารซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ที่ตั้ ง การ
ก าหนดผู้ใช้งานอาคาร การก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร และการก าหนดขนาดอาคาร เป็นต้น และ
ขั้นตอนการพัฒนาแบบเพ่ือให้อาคารตอบสนองกับโปรแกรมที่ได้ก าหนดมา โดยผู้วิจัยสามารถน า
กระบวนการดังกล่าวไปเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไป และจากการทบทวนงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแฟนที่จินตภาพคือ ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คนหรือจนกว่าข้อมูลจะซ้ าโดยที่ 
กลุ่มตัวอย่างต้องมีประสบการณ์ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ที่ร้อยละ 
25 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีเก็บข้อมูล

จากการวาดแผนที่จินตภาพ (Cognitive Mapping) การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structured interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อน
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน เช่น ต าแหน่งของพ้ืนที่ ลักษณะทางกายภาพที่เป็นที่
รับรู้และจดจ า และสาเหตุที่พ้ืนที่เป็นที่รับรู้และจดจ า เป็นต้น โดยเลือกกรณีศึกษา 1 ชุมชนคือ ชุมชน
บ้านนาขุนแสนจังหวัดราชบุรี เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน  
 
3.2 วิธีการวิจัย 

 
3.2.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่แสดงถึงเอกลักษณ์

วัฒนธรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารของชุมชนไทยยวน ซึ่งประกอบไปด้วยวัฒนธรรมไทย
ยวน วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทฤษฎีจินตภาพและแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของวัฒนธรรมไทยยวน วัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหารของไทยยวน และน าไปสู่การการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัยไป
จนถึงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม 

3.2.2 ก าหนดขอบเขตการศึกษาโดย ศึกษาพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้าน
อาหารทั้ง 5 รูปแบบในชุมชน ได้แก่ การผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร การแปรรูป
วัตถุดิบ และการรับประทานอาหาร และศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ
ไทยยวน 

3.2.3 รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จากการให้กลุ่มตัวอย่างท าแผนที่จินตภาพ  (Cognitive 
Mapping) ซึ่งจะน าไปสู่ต าแหน่งและรูปแบบพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ
ชุมชนไทยยวน โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ก าหนดโจทย์ให้กลุ่มตัวอย่างเขี ยนต าแหน่ง พ้ืนที่ซึ่งสะท้อน
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวนใน 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ 
การเตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทานอาหาร จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าการ
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ถ่ายภาพสถานที่ในแต่ละสถานที่ที่ระบุลงไปในแผนที่ในด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการท าอาหารในแต่ละ
ด้าน และท าการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเพ่ือเก็บข้อมูลรูปแบบของกายภาพที่จดจ าได้และเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ  

3.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบพ้ืนที่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยยวนที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งรูปแบบพื้นท่ีดังกล่าวจะต้องถูกกล่าวโดยกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 3 คน (ความถี่
ร้อยละ 25 ขึ้นไป) เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ
ไทยยวนในภาคตะวันตกประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายแบบ Visual Image คู่ขนานกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้วิธี Content Analysis เพ่ือหาคุณลักษณะทางกายภาพที่
แสดงถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนที่เป็นที่รับรู้และจดจ า 

3.2.5 เลือกพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการออกแบบและเป็นที่น่าจดจ าของกลุ่มตัวอย่างที่
สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารไทยยวนและมีศักยภาพในการพัฒนา
ในเชิงการท่องเที่ยววัฒนธรรม 

3.2.6 เสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหาร ชุมชนไทยยวน กรณีชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 

3.2.7 น าเสนอแบบให้ตัวแทนจากชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างวิธีการวิจัย 
 

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือสง่เสรมิการท่องเที่ยว
วฒันธรรมการเกษตรด้านอาหาร กรณศึีกษา

ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวดัราชบุรี

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง

- แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยยวน
- แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตร

- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม
- ทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ

- ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ก าหนดขอบเขตการศึกษา
- ด้านพื นที่ : พื นที่ซ่ึงสะท้อนวัฒนธรรมด้านอาหารทั ง 5 รูปแบบ

- ด้านเนื อหา : ศึกษาวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน

สรปุพ้ืนที่และรปูแบบทางกายภาพซ่ึงสามารถสะท้อนวฒันธรรมเกษตร
ด้านอาหารที่เป็นที่รบัรูแ้ละจดจ าของชุมชนที่มศัีกยภาพในการพัฒนาสง่เสรมิ

การท่องเที่ยววฒันธรรม

เสนอแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือสง่เสรมิการท่องเที่ยวด้าน
วฒันธรรมหารเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน

กรณศึีกษาชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี

น าเสนอแบบให้ชุมชนมสีว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์
คัดกรองพื นที่ที่สะท้อน

วัฒนธรรมเกษตรด้านอาหาร
ท่ีมีความสอดคล้องท่ี

ความถีร้่อยละ 25 ขึ นไป

ใช้การวิเคราะหแ์บบ
 Content Analysis

เพือ่หารูปแบบทางกายภาพ
ที่แสดงถงึวัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารของชมุชน

ใช้การวิเคราะหแ์บบ Visual-
Image จากภาพถ่าย

เพือ่หารูปแบบทางกายภาพ
ที่แสดงถงึวัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารของชมุชน

การวิเคราะห์ การวิเคราะห์

รวบรวมข้อมลู

การท้าแผนที่จินตภาพ
(Cognitive Mapping)

การถ่ายภาพ
(Visual Image)

การสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
ในการส ารวจข้อมูลรูปแบบพ้ืนที่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเกษตรด้านอาหาร

ของชุมชนไทยยวนในภาคตะวันตก ใช้การสุ่มตัวอย่างจากชาวบ้านในชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งต้องมีถิ่นก าเนิดหรืออยู่อาศัยในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากประสบการณ์ในพ้ืนที่
เป็นปัจจัยหลักในการรับรู้และจดจ า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจะเป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปและกลุ่มผู้น าของ
ชุมชนซึ่งมีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม ในการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowballing 
Sampling) จ านวน 30 คน ซึ่งจะเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ในด้านการท าเกษตร
ด้านอาหารแบบไทยยวน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึ ง
การท าเกษตรแบบไทยยวน 
 
3.4 การเก็บข้อมูล 

 
3.4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนทั้งหมด 3 

ขั้นตอน (ภาพที่ 3.2) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยก าหนดโจทย์ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนต าแหน่ง พ้ืนที่ซึ่งสะท้อน

วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก ใน 5 ด้าน ได้แก่การผลิตวัตถุดิบ 
การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทานอาหาร  โดยการท า
แบบสอบถามวาดภาพแผนที่ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตร
ด้านอาหาร  

ผลที่ได้ แผนที่จินตภาพปัจเจกของกลุ่มประชากร 
ขั้นตอนที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างถ่ายภาพสถานที่ที่วาดลงไปในแผนที่ที่ปรากฏในแผนที่

จินตภาพของปัจเจกบุคคล 
ผลที่ได้ รูปภาพองค์ประกอบทางกายภาพของสถานที่ๆเป็นที่น่าจดจ า ที่สามารถ

น าไปเสนอในแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
ขั้นตอนที่ 3 ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับองค์ประกอบนั้นๆที่ปรากฏอยู่ใน

แผนที่จินตภาพและภาพถ่ายของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้องค์ประกอบนั้นๆถูกรับรู้
และจดจ าและมีการจดจ ารูปแบบพ้ืนที่ทางกายภาพได้อย่างไรบ้าง 

ผลที่ได้ องค์ประกอบทางกายภาพของสถานที่ๆเป็นที่น่าจดจ า ที่สามารถน าไปเสนอ
ในแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
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ภาพที่ 3.2 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูล 

 
3.4.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ศึกษา

จากการทบทวน แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของ
ชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่างวาดแผนที่ซึ่งสะท้อน
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้ง 

5 ด้าน 
ข้อมูลแผนที่จินตภาพ 

กลุ่มตัวอย่างถ่ายรูปคุณลักษณะ 
ทางกายภาพขององค์ประกอบที่

ปรากฎในแผนที่ 

รูปภาพองค์ประกอบทางกายภาพ
ของสถานที่ๆเป็นที่น่าจดจ า 

สัมภาษณ์ถึงองค์ประกอบในแผนที่
และภาพถ่ายของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพ
ของ 

สถานที่ที่เป็นที่น่าจดจ า 

สิ้นสุดการเก็บข้อมูล 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่จินตภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความถี่ที่ร้อยละ 25 

เพ่ือหาความสอดคล้องของพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน 
และเป็นที่น่ารับรู้และจดจ าของกลุ่มตัวอย่าง 

3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลรูปถ่ายโดยการใช้วิธี Visual Image เพ่ือหาคุณลักษณะที่น่า
จดจ าของพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการใช้วิธี Content Analysis เพ่ือหา

คุณลักษณะที่น่าจดจ าของพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

3.6.1 แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้างโดยใช้กระดาษเปล่าขนาด A4 เพ่ือท าการ
ทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างเขียนแผนที่จินตภาพพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร 5 
ด้านคือ การผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ และการรับประทาน
อาหารของชุมชนไทยยวน พร้อมกระดานรองเขียน 

3.6.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเพ่ือเก็บข้อมูลจากการเล่าเรื่องราวและ
สาเหตุที่ท าให้เกิดการรับรู้และจดจ ารูปแบบพ้ืนที่นั้นๆได้ 

3.6.3 อุปกรณ์บันทึกเสียงและจดบันทึก 

3.6.4 กล้องถ่ายภาพ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกใช้ทฤษฎีจินตภาพของลินช์เป็นแนวคิดหลักในการเก็บข้อมูล
เพ่ือหารูปแบบพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารของชุมชนไทยยวน
ภาคตะวันตกทีเ่ป็นที่รับรู้และจดจ าของคนในชุมชน กรณีศึกษา ณ บ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี โดย
ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowballing Sampling) เพ่ือเก็บข้อมูลจินตภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีถ่ินก าเนิดในพ้ืนที่หรือประสบการณ์ในพื้นที่อย่างต่ า 5 ปี จ านวน 30 คนหรือจนกว่าข้อมูล
จะซ้ า ผ่านการเขียนแผนที่ประกอบกับการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล จากการทบทวนงานวิจัยของ
สาวิตรี (2554) ซึ่งได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือคือควรมีการใช้รูปภาพประกอบใน



56 

 

การศึกษารายละเอียดทางกายภาพและเรื่องราวที่บุคคลจดจ า ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้การถ่ายภาพของ
บุคคลเพ่ือประกอบกับการวาดแผนที่จินตภาพ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
จดจ าของบุคคลต่อองค์ประกอบนั้นๆผ่านการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาคัด
กรองเพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นจินตภาพที่มีความสอดคล้องกันเป็นจินตภาพสาธารณะ โดยใช้
ความถี่จากการกล่าวถึงร้อยละ 25 ขึ้นไปซึ่งเป็นขั้นต่ าที่สอดคล้องกับลินช์และสาวิตรี ในการเลือกใช้
องค์ประกอบของเมืองเพ่ือน าไปวิเคราะห์รูปแบบทางกายภาพต่อไป  

ส าหรับการวิเคราะห์หารูปแบบทางกายภาพที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับอาหารของชุมชนไทยยวนภาคตะวันตกที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของคนในชุมชน กรณีศึกษา 
ณ บ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้เลือกองค์ประกอบที่ถูกกล่าวถึงอย่างน้อย 3 คนเป็นเกณฑ์
ในการคัดกรองรูปแบบทางกายภาพเพ่ือจ าแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากการใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยอาศัยรูปแบบทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและรูปแบบทางกายภาพของ
บริบทแวดล้อมในการจ าแนก และสรุปเป็นรูปแบบทางกายภาพที่เป็นที่จดจ าและอธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่างรูปแบบทางกายภาพกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการเสนอแนวทางออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน โดยเลือก
กรณีศึกษา ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
4.1 ข้อมูลชุมชนบ้านนาขุนแสน  

4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
4.1.3 การประกอบอาชีพ 

4.2 สรุปพื้นท่ีวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน 
4.2.1 พื้นที่ท่ีชุมชนกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญ 

4.2.1.1 พ้ืนที่สาธารณะ (Public Collective Level) 
(1) พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 

4.2.1.2 พ้ืนทีป่รับเปลี่ยน (Adaptable Household Level) 
(1) บ้านป้ากอบกุญ 
(2) บ้านอบต. (ท าบัวลอย) 

4.2.1.3 พ้ืนทีค่รัวเรือน (Household Level) 
(1) โรงเพาะเห็ดครบวงจร 
(2) ร้านขายกล้วยฉาบ 

4.2.2 พ้ืนที่ที่ชุมชนกล่าวถึงอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
4.3 สรุปเอกลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ 

ชุมชนบ้านนาขุนแสน 
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  บทที่ 4 นี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านนา
ขุนแสน ซึ่งผู้วิจัยเลือกมาเป็นกรณีศึกษา และการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นคนในพ้ืนที่จ านวน 20 คน ซึ่งแม้ว่าในบทที่ 3 จะวางแผนไว้ว่าเก็บทั้งหมด 30 คน แต่ เนื่องจาก
ข้อมูลเริ่มมีความซ้ าและเพียงพอจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ท่ี 48-60 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้วิจัยจึงตัดสินใจหยุดการ
เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการใช้แผนที่จินตภาพเพ่ือหาพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึ งวัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหาร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมใน บทที่ 2 ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลพ้ืนที่ดังกล่าว
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ พ้ืนที่ด้านการผลิตวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ การเตรียมอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบ 
และการรับประทานอาหารจากนั้นใช้รูปถ่ายและบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลด้าน
รูปแบบและองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลจะน ามาวิเคราะห์
เอกลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทางกายภาพของไทยยวนจะน าไปสู่บทสรุปแนวทางการ
ออกแบบแนวทางสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารต่อไป โดย
หลังจากนี้ผู้วิจัยเลือกใช้รหัสแทนชื่อของกลุ่มตัวอย่างเป็น (P01-P20) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างได้ในภาคผนวก ง ส่วนรหัสพ้ืนที่ และวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้ง 5 ด้าน มี
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.1  
 
แสดงรหัสแทนพื้นที่ และวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้ง 5 ด้าน 

รหัส 

พื้นที่ วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร 

NKS01 พื้นที่กลุ่มน้้าพริกสตร ี

NKS02 โรงเพาะเห็ดครบวงจร 

NKS03 บ้านป้ากอบกญุ(ท้าขนมจีนและปลูกส้มโอ) 

NKS04 ร้านขายกลว้ยฉาบ 

NKS05 บ้านอบต.(ท้าบัวลอย) 

NKS06 บ่อปลา 

NKS07 บ้านกัญญา 

NKS08 สวนเกษตรปลอดสารพิษ 

NKS09 คอกหมู 

NKS10 คอกวัว 

NKS11 คอกแพะ 

 

F01 ด้านการผลิตวตัถุดบิ 

F02 ด้านการเกบ็วัตถดุิบ 

F03 ด้านการเตรียมอาหาร 

F04 ด้านการแปรรปูวัตถดุิบ 

F05 ด้านการรบัประทานอาหาร 
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ตารางที่ 4.1  
 
แสดงรหัสแทนพื้นที่ และวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารทั้ง 5 ด้าน (ต่อ) 

NKS12 บ้านกัญญา 

NKS13 บ้านขายแกง 

NKS14 โรงเห็ดกลุ่มสตร ี

 

 

 4.1 ข้อมูลชุมชนบ้านนาขุนแสน 
ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาในการท าแนว

ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร
ของชุมชนไทยยวน เนื่องจากชุมชนบ้านนาขุนแสนตั้งอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม รวมถึง เป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้ งในด้านวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ ที่พร้อมจะน าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว  มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีนโยบายจะพัฒนาชุมชนในเชิงการ
ท่องเที่ยว  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) โดยผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงข้อมูลโดยสังเขปของชุมชนบ้านนาขุนแสนในหัวข้อนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นกับ
กรณีศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อ 3 หัวข้อ ดังนี้ 

4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
ชุมชนบ้านนาขุนแสน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มี

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 261 ครัวเรือน โดยมีประชากรทั้งสิ้น 914 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) เป็นชุมชนไทยยวนที่สืบทอดเชื้อสายไทยยวนมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรล้านนา โดยเริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งได้โปรดเกล้าให้เจ้าเมืองเชียงแสน
ย้ายประชาชนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่พ.ศ. 2435 แต่ก่อนชื่อชุมชนเดิมคือ “ท่าสะแก” แต่ต่อมา
ได้แยกหมูบ้านออกเป็นหลายส่วน จนมาเป็นชุมชนบ้านนาขุนแสน (ชุมชนฝั่งซ้ายของแม่น้ าล าภาชี) 
ซึ่งที่มาของชื่อมาจากการที่มีทหารพม่าตั้งค่ายอยู่บริเวณชุมชน พอทหารพม่าย้ายกลับจึงเรียกว่า “วัด
ประชุมพลแสน” (พลทหารพม่ามาตั้งค่ายเป็นแสน) และจึงมาเป็นชุมชนบ้านนาขุนแสนในปัจจุบัน 

4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

ชุมชนบ้านนาขุนแสน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,000 ไร่ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พ้ืนที่ราบ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อคือทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านทุ่งศาลา หมู่ 2 และหมู่ 5 ต าบลป่าหวาย
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ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านบ่อ หมู่ 1 ต าบลสวนผึ้ง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าล าภาชีและทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ บ้านห้วยคลุม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากถนนเส้น 3087 และเส้น 4201 

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านนาขุนแสนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะบริเวณหุบเขา ริมแม่น้ าล าภาชี และห้วยคลุมนั้นมีดินที่ชุ่มชื้นจึงเหมาะ
แก่การท าสวนผักและผลไม้ 

4.1.3 การประกอบอาชีพ 

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ และเอ้ืออ านวย
กับการท าเกษตรกรรม ดังนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท าไร่ และท าสวนผลไม้ 
โดยผลไม้ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีคือ “ส้มโอขาว” ซ่ึงกลายเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
และมีตลาดรองรับ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มผลิตน้ าพริกขายเพ่ือเป็นอาชีพเสริมจนปัจจุบันได้
กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ าพริกชุมชนนาขุนแสน 

 

4.2 สรุปผลพื้นที่วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน 

  จากการเก็บข้อมูลโดยการท าแบบทดสอบโดยใช้แผนที่จินตภาพ (Cognitive 
Mapping) ของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถจดจ าและอธิบายคุณลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารในชุมชนได้ โดยการวาดแผนที่ของ
กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มจะการวาดถนนเส้นหลัก ถนนในชุมชน วัด โรงเรียน บ้านของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามล าดับ จากนั้นจึงระบุพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารลงไปในแผนที่จินตภาพ 
โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าอายุ ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในพ้ืนที่มีผลต่อความสามารถใน
การจดจ าพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกตัวอย่างแผนที่จินตภาพของกลุ่มตัวอย่าง 3 คน จากทั้งหมด 
20 คน โดยเลือกแผนที่จินตภาพของประชากรตัวอย่างคนที่ 1 5 และ10 เพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้และจดจ าพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง จากอายุ ต าแหน่งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ในพื้นที่ ดังนี้  
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ตัวอย่างที่ 1 P1 อายุ 48 ปี มีประสบการณ์ในพ้ืนที่ศึกษา 22 ปี ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
อาชีพเกษตรกรรม 

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนที่จินตภาพจาก P1 

    

                              ภาพที่ 4.2 แสดงรายละเอียดการจดจ าพื้นที่ของ P1 
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จากแผนที่จินตภาพที่ได้จากการทดสอบ พบว่า P1 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชน 
สามารถจดจ าพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนบ้านนาขุนแสนได้อย่าง
ละเอียด และสามารถวาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มวาดจากถนนเส้นหลักทางเข้าชุมชน วัด โรงเรียน 
บ้าน จากนั้นจึงเริ่มวาดพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร ทั้ง 5 ด้านลงไปบนแผนที่ 
โดยจะเริ่มจากบริเวณรอบๆบ้านของตัวเองก่อน จากนั้นค่อยๆวาดบริเวณอ่ืนๆออกไปรอบบริเวณบ้าน 
นอกจากนั้นประชากรตัวอย่างยังสามารถอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ดังกล่าวได้  ซึ่งจะ
กล่าวในหัวข้อ 4.2.1  

ตัวอย่างที่ 2 P5 อายุ 59 ปี มีประสบการณ์ในพ้ืนที่ศึกษา 5 ปี ต าแหน่งชาวบ้าน 
อาชีพเกษตรกรรมและผู้อ านวยการโรงเรียนประถมบ้านนาขุนแสน 

ภาพที่ 4.3 แสดงแผนที่จินตภาพจาก P5 
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  จากแผนที่จินตภาพที่ได้จากการทดสอบ พบว่า P5 ซึ่งเป็นชาวบ้านมีอาชีพ
เกษตรกรรมและผู้อ านวยการโรงเรียนประถมบ้านนาขุนแสนในชุมชน สามารถจดจ าพ้ืนที่ซึ่งสะท้อน

ถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนบ้านนาขุนแสนได้บางส่วน (ภาพที่ 4.4) แต่ไม่สามารถ

จ าต าแหน่งและถนนในชุมชนได้แน่ชัด โดยเริ่มวาดจากถนนเส้นหลักทางเข้าชุมชน วัด โรงเรียน บ้าน 
จากนั้นจึงเริ่มวาดพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร ทั้ง 5 ด้านลงไปบนแผนที่
เช่นเดียวกัน ซึ่งประชากรตัวอย่างสามารถอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะทางกายของพ้ืนที่ดังกล่าวได้

บางส่วน (ดูหัวข้อ 4.1.1) 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงรายละเอียดการจดจ าพื้นที่ของ P5 
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ตัวอย่างที่ 3 P10 อายุ 18 ปี มีประสบการณ์ในพ้ืนที่ศึกษา 18 ปี ต าแหน่งชาวบ้าน 
อาชีพเกษตรกรรมและนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงแผนที่จินตภาพจาก P 10 

  จากแผนที่จินตภาพที่ได้จากการทดสอบ พบว่า P10 ซึ่งเป็นชาวบ้านมีอาชีพ
เกษตรกรรมและนักเรียน สามารถจดจ าพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชน
บ้านนาขุนแสนได้ภายในบริเวณรอบบ้านที่อยู่เท่านั้น แต่สามารถจดจ าพ้ืนที่บริเวณรอบบ้านได้โดย

ละเอียด (ภาพที่ 4.6) โดยเริ่มวาดจากถนนเส้นหลักทางเข้าชุมชน วัด โรงเรียน บ้าน จากนั้นจึงเริ่ม

วาดพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร ลงไปบนแผนที่เช่นเดียวกัน ซึ่งประชากร

ตัวอย่างสามารถอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะทางกายของพ้ืนที่ดังกล่าวได้ (ดูหัวข้อ 4.1.1)  

     ภาพที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการจดจ าพ้ืนที่ของ P10 



65 

 

  เมื่อได้ท าการรวบรวบและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คนแล้ว  พบว่ามี
องค์ประกอบในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 5 แห่งที่มีความสอดคล้องกันที่ความถี่ร้อยละ 25 ขึ้นไป จาก
ทั้งหมด 14 แห่งในชุมชนบ้านนาขุนแสน ซึ่งหากจินตภาพสาธารณะของเมืองมีความสอดคล้องกับ
จินตภาพของแต่ละบุคคลที่มีความสอดคล้องกันเป็นจ านวนมากตามทฤษฎีของเคลวิน ลินช์  (Kelvin 
Lynch) แล้ว พื้นที่ท้ัง 5 แห่งในข้างต้นสามารถเป็นพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้าน
อาหารของไทยยวน และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยยวนได้ โดยพ้ืนที่ที่ถูกจดจ ามากที่สุดคือ พ้ืนที่
กลุ่มน้ าพริกสตรี ซึ่งมีความถี่เท่ากับร้อยละ 80 รองลงมาคือ โรงเพาะเห็ดครบวงจร บ้านป้ากอบกุญ 
(ท าขนมจีนและปลูกส้มโอ) ร้านขายกล้วยฉาบ และบ้านอบต.(ท าบัวลอย) ตามล าดับ โดยพ้ืนที่กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถรับรู้และจดจ าได้ที่มีความถี่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีทั้งหมด 9 แห่ง (ดูตารางที่ 4.2)  
ตารางที ่4.2 
 
แสดงข้อมูลการจดจ าพ้ืนที่การเกษตรด้านอาหารของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 

ล าดับที่ รหัส ชื่อสถานที่ จ านวนคน คิดเป็น
ร้อยละ 

1 NKS01 พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 16 80 
2 NKS02 โรงเพาะเห็ดครบวงจร 13 65 

3 NKS03 บ้านป้ากอบกุญ (ท าขนมจีนและปลูกส้มโอ) 9 45 

4 NKS04 ร้านขายกล้วยฉาบ 6 30 
5 NKS05 บ้านอบต. (ท าบัวลอย) 5 25 

6 NKS06 บ่อปลา 3 15 

7 NKS07 บ้านกัญญา 2 10 
8 NKS08 สวนเกษตรปลอดสารพิษ 1 5 

9 NKS09 คอกหมู 1 5 

10 NKS10 คอกวัว 1 5 
11 NKS11 คอกแพะ 1 5 

12 NKS12 สวนมะนาว 1 5 
13 NKS13 บ้านขายแกง 1 5 

14 NKS14 โรงเห็ดกลุ่มสตรี 1 5 

หมายเหตุ. สีส้มแสดงพ้ืนที่ที่สะท้อนวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารที่ถูกจดจ าได้จากแผนที่จินตภาพของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความถ่ีร้อยละ 25 ขึ้นไป 
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  จากการรวบรวมและเก็บข้อมูลพ้ืนที่ในชุมชนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้าน

อาหารจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปพ้ืนที่ที่ชุมชนสามารถจดจ าได้ทั้ง 5 แห่ง (ภาพที่ 4.7)  
จากนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างถ่ายรูปพ้ืนที่ที่เป็นที่รับรู้และจดจ า จากนั้นสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ผ่านรูปถ่ายและบทสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลรูปแบบและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งประเภทพ้ืนที่ที่ชุมชนกล่าวถึงเป็น 2 
ประเภทคือพ้ืนที่ที่ชุมชนกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีความถี่มากกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไป ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับคือ พ้ืนที่สาธารณะ (Public Collective Level) พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 
(Adaptable Household Level) และพ้ืนที่ครัวเรือน (Household Level) โดยแบ่งจากลักษณะ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้งานในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่ชุมชนกล่าวถึงอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสามารถสรุปเอกลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้าน

อาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน (ดูหัวข้อ 4.3 หน้า 87) 

 
ภาพที่ 4.7 แสดงพ้ืนที่ที่ชุมชนกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา 
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4.2.1 พื้นที่ท่ีชุมชนกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการวาดแผนที่จินตภาพของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่ามี

พ้ืนที่ซึ่งถูกกล่าวถึงมากกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไป มีทั้งหมด 5 แห่ง คือ 1.พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี (NKS01) 
2.โรงเพาะเห็ดครบวงจร (NKS02) 3.บ้านป้ากอบกุญ (NKS03) 4.ร้านขายกล้วยฉาบ (NKS04) และ  
5.บ้านอบต. (NKS05) ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น 3 ระดับ โดยแบ่งจากลักษณะกิจกรรม
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้งานในพื้นที่ ดังนี้ 

4.2.1.1 พื้นที่สาธารณะ (Public Collective Level) 
(1) พื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี (NKS01) 
พ้ืนที่สาธารณะของชุมชนบ้านนาขุนแสนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตร

ด้านอาหารที่ถูกกล่าวถึงคือพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี (NKS01) ซึ่งตั้งอยู่ในซอยนาขุนแสนซอย 3 เป็น
พ้ืนที่ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการรวมตัวกันของผู้หญิงและคนชราในชุมชนบ้านนาขุน
แสน เป็นพ้ืนที่ซึ่งรวมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้ง 5 ด้าน คือทั้งการผลิตวัตถุดิบ (F01) การ
เก็บวัตถุดิบ (F02) การเตรียมอาหาร (F03) การแปรรูปวัตถุดิบ (F04) และการรับประทานอาหาร 
(F05) ซึ่งจะมีการรวมตัวกันมาท าน้ าพริกในบริเวณนี้ทุกอาทิตย์หรือในวันที่มีการสั่งท าน้ าพริก P1 
กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะท าน้ าพริกลาบ กับน้ าพริกแกง เอามาท าเป็นรายได้ของกลุ่มสตรีคนชรา เป็น
รายได้เสริมของเค้า” ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นยุ้งเก็บข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้จากท้องนา แต่ในปัจจุบัน
ได้ถูกดัดแปลงกลายเป็นพ้ืนที่ท าอาหารของกลุ่มน้ าพริกสตรีชุมชนบ้านนาขุนแสนไปแล้ว โดยภาพ
คุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ เช่น กิจกรรมการท าน้ าพริก ยุ้งข้าวโบราณ องค์ประกอบของ
อาคาร พ้ืนที่เปิดโล่งหน้าอาคารและป้ายชื่อกลุ่มน้ าพริก เป็นต้น (ดูตารางที่ 4.3) 
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ตารางที่ 4.3  
 
แสดงตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของกลุ่มน้ าพริกสตรี 

ล า 
ดับที่ 

รหัส ชื่อ
สถานที ่

ภาพคุณลักษณะท่ีเป็นที่รับรู้และจดจ า ประเภท 

1 NKS01 กลุ่ม
น้ าพริก
สตรี 

ยุ้งข้าวโบราณ 

โครงสร้างยุ้งข้าวโบราณ 

 
พื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคาร 

ป้ายช่ือกลุ่มน้้าพริก 
 

พ้ืนที่
สาธารณะ 
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จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาข้อมูลรูปแบบและองค์ประกอบทางกายภาพที่
ได้จากการถ่ายภาพและการสัมภาษณ์ประกอบกับคุณลักษณะทางกายภาพที่ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเกตและบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาคุณลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกันของพ้ืนที่กลุ่มสตรีบ้านนาขุนแสน ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มตามประเภทของคุณลักษณะทางกายภาพได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร 
 ภายในบริเวณพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีประกอบไปด้วยอาคารไม้ 2 ชั้น ยุ้งข้าว

โบราณ ตุ่มน้ า พ้ืนที่ท าน้ าพริก ข่วงบ้าน สวนผักและผลไม้ ศาลพระภูมิ ศาลา และรั้วไม้ไผ่ (ดูภาพที่ 
4.8) โดยมีการจัดวางอาคารหันทางทิศเหนือ-ใต้ตามความเชื่อของไทยยวนโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าการ
หันจั่วบ้านไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นการอัปมงคล ข้างบ้านพบ “ยุ้งข้าว” ซึ่งเป็นยุ้งข้าวที่มี
อายุเก่าแก่ที่สามารถแสดงถึงองค์ประกอบของบ้านไทยยวนโบราณได้ มี “ตุ่มน้ า” เพ่ือให้ท าการและ
ล้างท าความสะอาดก่อนขึ้นบ้าน บริเวณโดยรอบอาคารพบสวนผัก สวนผลไม้ และต้นไม้ที่ปลูกไม้ริม
“รั้วไม้ไผ่” เพ่ือให้ความร่มรื่นกับตัวอาคาร (ดูบทที่ 2) ในส่วนบริเวณด้านหน้าอาคารพบ “ข่วงบ้าน” 
หรือลานบ้านที่มีความสะอาดเรียบร้อยซึ่งเป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบ้านไทยยวน ซึ่งสอดคล้อง
กับ P17 ที่ได้อธิบายถึงลักษณะของบ้านไทยยวนไว้ว่า “ลานบ้านต้องมีความสะอาด เพราะแสดงถึง
นิสัยของเจ้าของบ้าน ส าหรับพ้ืนที่นี้ข่วงบ้านก็ไว้ส าหรับการละเล่นอย่างวันสงกรานต์ก็จะมาเซิ้งๆร าๆ
กันที่นี”่ นอกจาก “ข่วงบ้าน” ในบริเวณด้านหน้าอาคารแล้วยังพบ “ศาลพระภูมิ” ด้วยความเชื่อที่ว่า
พระจะคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุข 
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ภาพที่ 4.8 แสดงภาพลายเส้นผังพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 
 
2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร 
คุณลักษณะทางกายภาพที่เป็นที่น่าจดจ าในด้านองค์ประกอบอาคารของ

พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกคือ องค์ประกอบของยุ้งข้าวโบราณ (ดูภาพที่ 4.9) คือโครงสร้างอาคารยุ้งข้าวซึ่งเป็น
เสาไม้เข้าลิ่มแบบโบราณโดยไม่ใช้ตะปู  (ดูภาพที่ 4.10) มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกสูง มี พ้ืนที่
อเนกประสงค์ใต้เรือนเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เก็บข้าวของ หรือเลี้ยงสัตว์ แต่เดิมยุ้งข้าวโบราณเป็นที่เก็บ
ข้าวแต่ในปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นที่ท าน้ าพริกและเก็บอุปกรณ์การท าน้ าพริก แต่ยังคง
สภาพของโครงสร้างเดิมไว้จนถึงปัจจุบัน เว้นแต่หลังคาทรงจั่วที่ ได้มีการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
เนื่องจากวัสดุเดิมผุผังไปแล้ว P1 กล่าวว่า “หลังนี้อายุเก่าแก่ก่อนผู้ใหญ่จะเกิด ยุ้งข้าวยังคงอยู่ ใน
สภาพเดิมและถือว่าเป็นอาคารไทยยวนเก่าที่สมบูรณ์และหลงเหลืออยู่ในชุมชน” สอดคล้องกับ P2 ที่
ได้อธิบายถึงยุ้งข้าวหลังนี้ไว้ว่า “เป็นอาคารที่มีเสาโบราณ ไม่ได้ตอกตะปู” โดยยุ้งข้าวโบราณนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารไม้ 2 ชั้น ที่ในอดีตก็เป็นเรือนยกสูงเช่นกันแต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรงในกับอาคาร ซึ่งในปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นที่รวมตัวกันของคนในชุมชน  (ดูภาพที่ 
4.11) 
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ภาพที ่4.9 แสดงภาพลายเส้นองค์ประกอบของยุ้งข้าวโบราณ 

 

ภาพที่ 4.10 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างไม้เข้าลิ่ม 

ภาพที่ 4.11 แสดงภาพลายเส้นองค์ประกอบของอาคารไม้สองชั้น 
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 3) วัสดุของอาคาร 
 วัสดุของอาคารที่เป็นที่รับรู้และจดจ าในพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี คือ ไม้มะค่า 

และกระเบือ้งว่าวของยุ้งข้าวโบราณ P17 อธิบายถึงลักษณะของลักษณะบ้านไทยยวนไว้ว่า “อาคารไม้
หลังนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สิ่งที่ยังคงเหลือแสดงถึงบ้านไทยยวนสมัยโบราณคือไม้ซึ่งถูก
น ามาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างอาคารตั้งแต่อดีต ส าหรับยุ้งข้าวจะใช้ไม้มะค่าเพราะว่าเป็นไม้ ที่มี
ความคงทนมาก” สอดคล้องกับ P1 ได้ที่กล่าวว่า “ไม้เป็นไม้มะค่า ถ้าเป็นไม่อ่ืนคงผุไปนานแล้ว ไม่อยู่
ได้นานขนาดนี้” อาคารยุ้งข้าวหลังนี้ในอดีตหลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องว่าวแต่ในปัจจุบันได้กลายมา
เป็นการใช้สังกะสีมาทดแทน P2 ได้กล่าวว่า “บ้านหลังนี้โบราณสุดในชุมชน แต่ก่อนเค้าใช้กระเบื้อง
ดินเผาหรือกระเบื้องว่าวแต่มันผุพังไปก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นวัสดุสมัยใหม่” 

 
4.2.1.2 พื้นที่ปรับเปลี่ยน (Adaptive Household Level) 

พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนในที่นี้  ผู้ วิจัยหมายถึง พ้ืนที่ ส่ วนบุคคลซึ่ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะบางส่วน ในบางเวลาเช่น งานชุมชน หรือตามความ
ต้องการพิเศษ เป็นต้น พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนของชุมชนบ้านนาขุนแสนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตร
ด้านอาหารที่ถูกกล่าวถึงคือบ้านป้ากอบกุญ (NKS03 ) และบ้านอบต. (NKS05) โดยผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวโดยเรียงล าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย ดังนี้ 

(1) บ้านป้ากอบกุญ (NKS03) 
ตั้งอยู่ ในบริเวณริมห้วยคลุม ในซอยบ้านนาขุนแสนซอย 6 เป็นพ้ืนที่

ปรับเปลี่ยนในชุมชนบ้านนาขุนแสน เนื่องจากเป็นบ้านซึ่งมีครัวหรือพ้ืนที่ท าขนมจีนซึ่งคนในชุมชนจะ
รวมกันมาช่วยกันท าตามงานชุมชนต่าง ๆ สอดคล้องกับ P2 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า“เจ้าของบ้านอ านวย
สถานที่ให้มาท าขนมจีนหรือต้มหน่อไม้อะไรกันที่นี่ โดยจะท าขนมจีนกันตอนงานชุมชนหรือไม่ถ้ามี
นักท่องเที่ยวอยากจะมาดูก็จะต้องบอกล่วงหน้าแล้วก็จะท าโชว์กัน” บ้านป้ากอบกุญเป็นพ้ืนที่ซึ่งรวม
กระบวนการทางอาหารอยู่ครบทั้ง 5 ด้าน คือ การผลิตวัตถุดิบ (F01) การเก็บวัตถุดิบ (F02) การ
เตรียมอาหาร (F03) การแปรรูปวัตถุดิบ(F04) และการรับประทานอาหาร (F05) โดยภาพคุณลักษณะ
ที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ เช่น พ้ืนที่ท าขนมจีน พ้ืนที่แปรรูปผลผลิต สวนส้มโอ และองค์ประกอบของ
อาคาร เป็นต้น (ดูตารางที่ 4.4)  

 
 
 
 
 



73 

 

ตารางที่ 4.4  
 
แสดงตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของบ้านป้ากอบกุญ 

ล้า 
ดับที่ 

รหัส ชื่อ
สถานที ่

ภาพคุณลักษณะท่ีเป็นที่รับรู้และจดจ้า ประเภท 

3 NKS03 บ้านป้า
กอบกุญ 

พื้นที่ท้าขนมจีน 

 
พื้นที่แปรรูปผลผลิต 

สวนส้มโอ 

องค์ประกอบของอาคาร 
 

พ้ืนทีป่รับ 
เปลี่ยน 
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จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพที่ได้จากการ
ถ่ายภาพและการสัมภาษณ์ประกอบกับคุณลักษณะทางกายภาพที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเกตและบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ื อหา
คุณลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกันของบ้านป้ากอบกุญ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตามประเภทของ
คุณลักษณะทางกายภาพได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร 
ภายในบริเวณบ้านป้ากอบกุญประกอบไปด้วยเรือนพักอาศัย 1 ชั้น พ้ืนที่ท า

ขนมจีน พื้นที่แปรรูป สวนส้มโอ สวนผักและผลไม้ ถังเก็บน้ าฝน ศาลพระภูมิ (ดูภาพที่ 4.12) 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงผังบ้านป้ากอบกุญ 
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ส าหรับพื้นที่ของบ้านป้ากอบกุญนั้นสามารถแบ่งไปเป็น 3 ส่วนหลักคือ เรือน
พักอาศัย พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน และสวนผลไม้ ส าหรับเรือนพักอาศัยนั้นประกอบไปด้วยพ้ืนที่ซึ่งสะท้อน
การเกษตรด้านอาหารคือพ้ืนที่เตรียมอาหาร (F03) หรือครัว ซึ่งประกอบไปด้วยครัวภายในและ
ภายนอก จากการสัมภาษณ์ป้ากอบกุญ เจ้าของบ้าน พบว่า การท าอาหารส าหรับทานเองในบ้านส่วน
ใหญ่ก็จะเก็บวัตถุดิบมาจากสวนของตนเอง และน ามาปรุงที่ครัว พอเหลือหรือมีเศษอาหารที่สามารถ
ย่อยสลายได้ก็จะทิ้งกลับไปที่สวนเพ่ือให้กลายเป็นปุ๋ยต่อไป บริเวณด้านหน้าของเรือนพักอาศัยพบ
พ้ืนที่ท าขนมจีนหรือต้มหน่อไม้ (F03) ซึ่งหากมีงานเทศกาลชาวบ้านในชุมชนจะมารวมตัวกันบริเวณนี้
เพ่ือช่วยกันท าขนมจีนเพื่อรับประทานกันหรือแจกจ่ายกันกลับไป (ภาพที่ 4.13) P2 กล่าวว่า “แป้งท า
ขนมจีนจะต้องท าการหมักเหลายวันจึงเอามาต า ซึ่งการท าแป้งขนมจีนนั้นแต่ก่อนใช้ครกท าแต่เดี๋ยวนี้
มีวิวัฒนาการเป็นเครื่องปั่นแป้ง จะท าได้เร็วขึ้น แต่ยังคงเก็บอุปกรณ์การท าแบบตั้งเดิมไว้อยู่บริเวณ
นี้” ด้านหน้าของพ้ืนที่ท าขนมจีนพบ “ศาลพระภูมิ” สวนผักสวนผลไม้ท่ีปลูกไว้ส าหรับรับประทานเอง 
แจกจ่าย หรือส่งขายในตลาด พ้ืนแปรรูป (F04) นั้นตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของเรือนซึ่งเป็นลาน
อเนกประสงค์ ใช้ส าหรับนั่งพักผ่อน  รับประทานอาหาร (F05) และที่ส าคัญคือเป็นพ้ืนที่ในแปรรูป
ผลผลิตก่อนส่งขาย (F02) P4 ได้กล่าวไว้ว่า “บ้านป้ากอบกุญมีพ้ืนที่รวบรวมผลผลิตอยู่บริเวณลาน
อเนกประสงค์ด้านหน้า เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว ทุกอย่างจะมารวมกันที่นี่เพ่ือน ามาชั่งกิโล คัด
แยก ปลอกเปลือก หรือแปรรูป ก่อนที่จะน าไปส่งขายในตลาด” สอดคล้องกับ P7 ที่อธิบายถึง
กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในบ้านป้ากอบกุญไว้ว่า “ลานหน้าบ้านตรงนี้เวลาเก็บเกี่ยวมาจะเต็มไป
ด้วยผลไม้นานาชนิด” บริเวณพ้ืนที่แปรรูปนั้นพบ “ถังเก็บน้ าฝน” ซึ่งกักเก็บน้ าไว้ใช้และดื่มเมื่อถึง
คราวหน้าแล้งและอีกส่วนของบ้านป้ากอบกุญซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่น่าจดจ าคือสวนส้มโอ (F01) ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า สวนส้มโอของบ้านป้ากอบกุญนั้นเป็นสวนส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในชุมชน 
และได้ผลผลิตที่มีรสหวาน หอม จึงเป็นสินค้าประจ าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของบ้านป้ากอบกุญ 
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2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร 
องค์ประกอบของอาคารที่เป็นที่จดจ าคือ เสาไม้เข้าลิ่มโบราณซึ่ งในปัจจุบัน

นั้นเหลือแต่เสาที่น ากลับมาใช้เป็นโครงสร้างบริเวณพ้ืนที่แปรรูป (F04) ซึ่งพบว่าเป็นเสาแบบเดียวกัน
กับเสายุ้งข้าวโบราณบริเวณพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี โดย P2 ที่ได้อธิบายถึงพ้ืนที่แปรรูปนี้ไว้ว่า “แต่เดิม
กระเบื้องเป็นกระเบื้องว่าว และมีเสาไม้เป็นแบบเสาบ้านแบบโบราณที่บากและเอาไม้มาพาดเป็นคาน
โดยไม่ใช้ตะปู” 

3) วัสดุของอาคาร 
วัสดุที่เป็นคุณลักษณะทางกายภาพที่น่าจดจ าของบ้านป้ากอบกุญคือ เสาไม้

มะค่าโบราณบริเวณพ้ืนที่แปรรูป(F04) และใช้โครางสร้างไม้เป็นหลักทั้งในบริเวณพ้ืนที่แปรรูปและ
พ้ืนที่ท าขนมจีน 

(2) บ้านอบต.(NKS05)  
เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านนาขุนแสนซอย 6 ที่เป็นพ้ืนที่

ปรับเปลี่ยน เนื่องจากเป็นบ้านซึ่งคนในชุมชนจะรวมกันมาช่วยกันท าบัวลอยท าตามงานชุมชน และยัง
เปิดให้นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจมาทดลองท าขนมบัวลอยและน้ ายาล้างจานจากธรรมชาติอีกด้วย
บ้านอบต.เป็นพ้ืนที่ซึ่งรวมกระบวนการทางอาหารที่เด่นชัดอยู่ 2 ด้าน คือ การเตรียมอาหาร (F03) 
และการแปรรูปวัตถุดิบ (F04) โดยภาพคุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่
เด่นชัด จากการวาดแผนที่และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถจดจ าต าแหน่ง
ของบ้าน พ้ืนที่ในการท าบัวลอย และกิจกรรมในการท าขนมบัวลอยได้ แต่ไม่สามารถอธิบายถึง
รายละเอียดขององค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นที่น่าจดจ าของบ้านได้ P5 กล่าวว่า “บ้านอบต.เค้าท า
บัวลอยกันเวลามีงาน ก็จะท ากันที่บ้านหลังนั้นแล้วก็แจกจ่ายกันเอากลับบ้านตัวเอง บางครั้ งครูก็จะ
พานักเรียนที่โรงเรียนมาลองท าบัวลอยกันสนุกๆ” สอดคล้องกับ P2 ซึ่งได้กล่าวว่า “เวลาเค้ามาท าบัว
ลอยกันก็จะท าที่หน้าบ้านเนี่ยแหละ” (ภาพที่  4.14 ) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์การวางผังและ
องค์ประกอบบริเวณอาคาร องค์ประกอบของอาคาร และวัสดุของอาคารเพ่ือคุณลักษณะที่น่าจดจ า
ของบ้านอบต.(ท าบัวลอย) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงพ้ืนที่ในการท าขนมบัวลอย. จาก P2 
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1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร 
บ้านอบต.ประกอบไปด้วยเรือนนอน ลานอเนกประสงค์ ลานแปรรูป (F04) 

ครัวนอกและครัวใน (F03) (ภาพที่  4 .15 ) โดยเรียงล าดับจากลานแปรรูป  (F04) และลาน
อเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้าน ไว้ส าหรับรับแขกและสาธิตการท าขนมบัวลอย P20 กล่าวว่า “เวลาท า
ขนมบัวลอยจะท าบริเวณลานหน้าบ้านเนี่ยแหละ พอเตรียมของ ปั้นบัวลอยเสร็จก็จะเอาไปต้มในครัว 
ปกติลานตรงนี้ก็จะเอาไว้ทานอาหารหรือไม่ก็เอามะขามหรือผักมาเด็ดตรงนี้” นอกจากนี้ในบางครั้งจะ
มีสาธิตท าน้ ายาล้างจากธรรมชาติอีกด้วย ในบริเวณบ้านพบสวนผก สวนผลไม้ ตุ่มน้ า และถังเก็บ
น้ าฝน ส าหรับด้านการวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคารของบ้านอบต. มีสวนผัก ผลไม้ และ
แหล่งเก็บน้ าเพ่ือเอาไว้ใช้ในบริเวณเรือน ซึ่งในที่นี้คือถังเก็บน้ าฝนซึ่งมักเก็บน้ าเอาไว้ดื่มและใช้ใน
บริเวณบ้าน 

 

 
 

ภาพที่ 4.15 แสดงผังบ้านอบต.(ท าบัวลอย) 
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2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร 
     บ้านอบต.แต่เดิมเป็นบ้านยกระดับเหมือนบ้านไทยยวนโบราณแต่ในปัจจุบัน

พบการต่อเติมในส่วนของครัว (F05) และปรับเปลี่ยนบริเวณลานอเนกประสงค์ (ภาพที่ 4.16 และ 
ภาพที่ 4.17) โดยการปิดพ้ืนยกระดับเนื่องจากการท าความสะอาดใต้พ้ืนยกระดับนั้นท าได้ไม่สะดวก 
ท าให้พ้ืนที่โล่งใต้บ้านนั้นหายไป ทั้งนี้ยังมีองค์ประกอบของอาคารที่ยังหลงเหลือตั้งแต่อดีตคือ
โครงสร้างเสา คานและพ้ืนที่ยังเก็บไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 แสดงส่วนต่อเติมและส่วนปรับเปลี่ยนของบ้านอบต. 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.17 แสดงภาพถ่ายส่วนปรับเปลี่ยนของบ้านอบต. 
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3) วัสดุของอาคาร 
      วัสดุของบ้านโดยหลักคือ ไม้ สังกะสี คอนกรีตและกระเบื้อง โดยไม้คือ

โครงสร้างหลักของบ้านซึ่งมีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งโครงสร้างไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่คือ เสา คาน และพ้ืน  
 
4.1.1.3 พื้นที่ครัวเรือน (Household Level) 

พ้ืนที่ครัวเรือนของชุมชนบ้านนาขุนแสนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตร
ด้านอาหารที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือคือโรงเพาะเห็ดครบวงจร (NKS02) และร้านกล้วยฉาบ (NKS04) 
ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีเจ้าของอย่างเด่นชัด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ดังกล่าว
โดยเรียงล าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย ดังนี้ 

(1) โรงเพาะเห็ดครบวงจร (NKS02) 
 ตั้งอยู่ที่ซอยนาขุนแสนซอย 2 มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ โดยเน้นการเกษตร

แบบพอเพียง โรงเพาะเห็ดครบวงจรในที่นี้คือเป็นโรงเห็ดที่เมื่อมีการน ากลับไปใช้ของเชื้อเห็ด คือท า
การบดอัดเชื้อเห็ดเองเมื่อเชื้อเห็ดนั้นหมดอายุ โดยจะน าไปตากแดดและนึ่งเชื้อในเตาเพ่ือฆ่าเชื้อโรค
และแบคทีเรียต่างๆก่อนน ามาหยอดเชื้อและน ากลับไปเพาะอีกครั้ง โรงเพาะเห็ดครบวงจรเป็นพ้ืนที่
ซึ่งมีความเด่นชัดในเรื่องกระบวนการท าอาหารโดยเน้นไปที่การผลิตวัตถุดิบ (F01) คือมีโรงเพาะเห็ด 
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เช่น ไก่ หมูและปลา เป็นต้น และการเก็บวัตถุดิบ(F02) โดยภาพคุณลักษณะที่เป็นที่
รับรู้และจดจ าได้ เช่น โรงเพาะเห็ด พ้ืนที่บดอัดเชื้อเห็ด พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ และวัสดุโครงสร้างของโรง
เพาะเห็ด เป็นต้น (ดูตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่ 4.5  
 
แสดงตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของโรงเพาะเห็ดครบวงจร 

ล้าดั
บท่ี 

รหัส ชื่อสถานที่ ภาพคุณลักษณะท่ีเป็นที่รับรู้และจดจ้า ประเภท 

2 NKS0
2 

โรงเพาะเห็ด
ครบวงจร 

โรงเพาะเห็ด 

พื้นที่บดอัดเชื้อเห็ด 

 
พื้นที่เก็บวัตถุดิบ 

วัสดุโครงสร้างของโรงเพาะเห็ด 
 

พ้ืนทีค่รัวเรือน 
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1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร 
ภายในบริเวณโรงเพาะเห็ดครบวงจรประกอบไปด้วยโรงเห็ดนางฟ้า โรงเห็ดหู

หน ูพ้ืนที่บดเชื้อเห็ด พ้ืนที่คัดแยกเห็ด พื้นที่นึ่งเชื้อเห็ด (เตานึ่ง) เล้าไก่ คอกหมู บ่อน้ า ก่อไผ่และสวน
ผลไม ้(ดูภาพที่ 4.18) 

 
ภาพที่ 4.18 แสดงผังบริเวณของโรงเพาะเห็ดครบวงจร 
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ผังของโรงเพาะเห็ดครบวงจรนั้นประกอบไปด้วยพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนการเกษตร
ด้านอาหารที่ส าคัญคือพ้ืนที่ผลิตวัตถุดิบ (F01) และพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ (F02) จากการสัมภาษณ์ P13 
พบว่า การเพาะเห็ดของพ้ืนที่ตรงนี้เป็นการเพาะเห็ดที่ครบวงจรที่สุดในชุมชน เนื่องจากมีกระบวนการ
เตรียมเชื้อเห็ดเอง สอดคล้องกับ P2 ซึ่งได้กล่าวว่า “โรงเพาะเห็ดที่นี่มีสิ่งที่โดดเด่นคือ เค้าท าก้อนเชื้อ
เห็ดเอง” ด้านหน้าของพ้ืนที่โรงเพาะเห็ดจะพบพ้ืนที่บดอัดเชื้อเห็ด  ซึ่งมีลักษณะเป็นลานเปิดโล่งเพ่ือ
เก็บเชื้อเห็ดที่หมดอายุ ก่อนน าไปเข้าเครื่องบดอัด เมื่อบดอัดเสร็จแล้วก็จะน าไปนึ่งบริเวณพ้ืนที่นึ่งเชื้อ
เห็ดก่อนที่จะน าก้อนเชื้อไปเพาะใหม่ในโรงเห็ด ถัดจากส่วนของโรงเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้า พบ
พ้ืนที่ซึ่งใช้ในการคัดแยกเห็ด ตัดโคนเห็ด ชั่งน้ าหนัก และบรรจุใส่ถุงเพ่ือส่งขายในตลาดหลังจากที่เก็บ
เห็ดมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบ “บ่อน้ า” ซึ่งเจ้าของโรงเพาะเห็ดครบวงจรขุดขึ้นมาเพ่ือเก็บน้ าไว้สูบมา
รดน้ าโรงเห็ดและสวนผลไม้ ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาไว้ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับชาวไทยยวนใน
สมัยก่อนทีม่ักจะมีบ่อน้ าไว้บริเวณเรือนของตนเองเพ่ือใช้ในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม (ดูบทที่ 2) 
ในบริเวณพ้ืนที่โรงเพาะเห็ดครบวงจรนอกจากโรงเพาะเห็ดที่เป็นพ้ืนที่ผลิตอาหารแล้วยังมีเล้าไก่ คอก
หมูและสวนผลไม ้

2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร 
ส าหรับอาคารในบริเวณพ้ืนที่โรงเพาะเห็ดครบวงจรนั้นประกอบไปด้วย โรง

เพาะเห็ดนางฟ้า โรงเพาะเห็ดหูหนู พ้ืนที่คัดแยกเห็ด 2 อาคาร เล้าไก่ และคอกหมู ส าหรับโรงเห็ดนั้น
มีหลังคาทรงจั่ว มีลักษณะเป็นโรงปิดเนื่องจากเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ซึ่งไม่มีแสงแดดและลม
ผ่าน แต่ยังคงต้องมีอากาศที่ถ่ายเทได้ดีไม่อับจนเกินไป  โรงเพาะเห็ดจึงควรมีหน้าต่างบานชักบน
หลังคาของโรงเพาะแต่ละโรงเพื่อระบายอากาศเวลาร้อนจัด (ภาพที่ 4.19) 

 
ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าต่างระบายอากาศของโรงเพาะเห็ดครบวงจร 
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P2 กล่าวว่า “ในโรงเห็ดต้องมีที่ระบายอากาศด้วย เพราะเวลาอากาศร้อนจัด 
เชื้อเห็ดจะตาย” สอดคล้องกับ P13 ซึ่งอธิบายว่า “ในโรงเห็ดนั้นอากาศต้องถ่ายเทสะดวก หน้าต่าง
ชักตรงนี้เอาไว้เปิดเวลาอากาศร้อนจัด เพ่ือให้อากาศถ่ายเท” ส าหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าละเห็ดหูหนู
นั้นมีลักษณะอาคารเป็นโรงปิด มีหน้าต่างระบายอากาศเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างของลักษณะ
การเพาะเชื้อเห็ดโดยก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจะถูกวางบนชั้น โดยจะเรียงซ้อนกันไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
ความสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเห็ดนางฟ้า (ภาพที่ 4.20)  ส่วนก้อนเชื้อเห็ดหูหนูนั้นจะถูก
แขวนกับราวเนื่องจากเห็ดหูสามารถงอกออกมาได้โดยรอบก้อน แตกต่างจากเห็ดนางฟ้าซึ่ งจะงอก
ออกมาทางปากถุงทางเดียว การแขวนก้อนเชื้อเห็ดหูหนูจึงช่วยไม่ให้เห็ดนั้นงอกออกมาทับกันจน
เสียหาย (ภาพที่ 4.21) โดยการจัดวางชั้นวางเชื้อเห็ดนั้นจะเว้นระยะประมาณ 1.5 เมตร เพ่ือเป็น
ทางเดินเข้าไปรดน้ าและเก็บเห็ด (ภาพที่ 4.22) 

 
ภาพที่ 4.20 แสดงการวางก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 

 
ภาพที่ 4.21 แสดงการวางก้อนเชื้อเห็ดหูหนู 
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ภาพที่ 4.22 แสดงลายเส้นผังโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 
 
พ้ืนที่คัดแยกเห็ดของโรงเพาะเห็ดครบวงจรนั้นมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เปิด มี

หลังคาคลุม ซึ่งอาคารแปรรูปนี้ประกอบได้ด้วย ลานอเนกประสงค์ซึ่งเป็นที่เก็บเห็ด คัดแยกเห็ดบรรจุ
เห็ดถุงเพ่ือส่งขาย รวมไปถึงบรรจุเชื่อเห็ดใส่ถุงเพ่ือน าไปเพาะในโรง เตานึ่งเชื้อเห็ด (ภาพที่ 4.23) 

ภาพที่ 4.23 แสดงลายเส้นองค์ประกอบของพ้ืนที่คัดแยกเห็ด 
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3) วัสดุของอาคาร 
   วัสดุหลักโรงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูคือไม้ไผ่ลวกที่น ามามัดเป็น
โครงสร้างซึ่งสามารหาได้ตามท้องถิ่นรวมถึงมีการปลูกไม้ไผ่ไว้ทดแทนในบริเวณโรงเพาะเห็ด หลังคา
มุงด้วยหญ้าคา ส่วนผนังนั้นมีทั้งสแลนกันแดดและสังกะสีมุงด้วยหญ้าคา (ภาพที่ 4.24) P14 กล่าวว่า
“วัสดุมุงเป็นหญ้าคา ส่วนโครงที่เอามาท าคือไม้ลวกหรือที่เรียกว่าไม้ไผ่ลวก” สอดคล้องกับ P10 ซึ่งได้
กล่าวว่า “ในบริเวณโรงเพาะเห็ดมีพ้ืนที่ในการปลูกไม้ไผ่เพ่ือน าไม้ไผ่มาท าเป็นโครงสร้างของโรงเพาะ
เห็ด หรือไม่ก็ไว้ซ่อมแซมในส่วนที่พัง” และ P13 ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้วัสดุโรงเพาะเห็ดไว้ว่า 
“ที่ลักษณะวัสดุของโรงเพาะเห็ดนั้นส่วนใหญ่จะใช้หญ้าคา เพราะว่าหญ้าคานั้นมีคุณสมบัติในการให้
ความเย็นกับโรงเห็ด ท าให้ได้อุณหภูมิที่เห็ดจะเจริญเติบโตได้ดี” โดยการมุงหญ้าคานั้นจะมุงหลังคา
ยาวตลอดแนวโรงเพาะบนหลังคาจั่วทั้งสองด้าน สแลนกันแดดนั้นจะใช้กั้นตามแนวยาวของอาคารทั้ง
สองด้านเพ่ือระบายอากาศ ส่วนผนังบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของโรงเพาะเป็นสังกะสีมุงด้วยหญ้า
คา (ภาพที่ 4.25) และส าหรับพ้ืนของโรงเพาะเห็ดนั้นเป็นดินเหนียวซึ่งสามารถเก็บความเย็นได้และ
อุ้มน้ าไว้ได้หลังจากรดน้ า 

ภาพที่ 4.24 แสดงลายเส้นวัสดุของโรงเพาะเห็ด 
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ภาพที่ 4.25 แสดงลายเส้นรูปด้านของโรงเพาะเห็ด 

 
   วัสดุของอาคารอ่ืนๆที่พบในบริเวณได้แก่ พ้ืนที่แปรรูปทั้ง 2 อาคาร เล้าไก่ 
และคอกหมูนั้นมีโครงสร้างที่คล้ายกัน เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิให้มีความ
เย็นเหมือนโรงเพาะเห็ดจึงใช้โครงสร้างไม้ หลังคาและผนังเป็นสังกะสีเพราะมีความทนทานกว่าและ
สามารถหาทดแทนได้ง่ายหากช ารุด (ภาพที่ 4.26) ส าหรับวัสดุของเล้าไก่นอกจากจะมีโครงสร้างไม้กับ
สังกะสีแล้ว ยังพบการมุงตาข่ายเพ่ือป้องกันไก่ภายในเล้าและท าให้อากาศถ่ายเทได้ดีอีกด้วย (ภาพที่ 
4.27) 

ภาพที่ 4.26 แสดงลายเส้นวัสดุของพ้ืนที่แปรรูป 
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ภาพที่ 4.27 แสดงลายเส้นวัสดุของเล้าไก่ 
 
 (2) ร้านขายกล้วยฉาบ (NKS04)  
 ตั้งอยู่ถนนรอบนอกของชุมชนหรือ ถนนราชบุรี-ผาปก มีลักษณะเป็นบ้าน

ซึ่งมีร้านขายของช าอยู่ด้านหน้า ร้านกล้วยฉาบพ้ืนที่ซึ่งรวมกระบวนการทางอาหารที่เด่นชัดอยู่ 1 ด้าน 
คือ การแปรรูปวัตถุดิบ (F04) นอกเหนือจากกระบวนการทางด้านอาหารดังกล่าวแล้วร้านกล้วยฉาบ
ยังเป็นพ้ืนที่ที่เด่นชัดในการค้าขายวัตถุดิบแปรรูป เนื่องจากมีร้านค้าอยู่บริเวณด้านเหน้า โดยภาพ
คุณลักษณะที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่เด่นชัด จากการวาดแผนที่และสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนสามารถจดจ าต าแหน่ง และกิจกรรมในการแปรรูปและ
ขายกล้วยฉาบได้ แต่ไม่สามารถเล่าถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นที่น่าจดจ าของบ้านได้ โดย
ละเอียด เพียงแต่จดจ าได้ว่ามีร้านค้าอยู่หน้าบ้าน  

 1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร 
 ร้านกล้วยฉาบประกอบไปด้วยเรือนนอน ครัว และร้านค้า โดยเรียงล าดับ

จากร้านค้าบริเวณหน้าบ้าน ไว้ส าหรับขายของช าและกล้วยแขกที่ท าเอง (ภาพที่ 4.28) หรือใน
บางครั้งหากกล้วยขาดแคลนก็จะแปรรูปวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น มันและเผือก เป็นต้น P2 กล่าวว่า “ที่บ้าน
ป้าเค้าท ากล้วยแขกเอง แล้วก็เอามาขายที่หน้าบ้าน ปกติก็จะมีคนมารับซื้อ” ส าหรับการวางผังที่เป็น
จุดเด่นซึ่งเป็นที่น่าจดจ าของร้านกล้วยฉาบนั้นจะเป็นร้านค้า สอดคล้องกับ P1 ซึ่งได้กล่าวถึงจุดเด่น
ของร้านกล้วยฉาบที่นอกเหนือจากกิจกรรมการแปรรูปกล้วยฉาบไว้ว่า “จุดเด่นของที่นี่น่าจะเป็น
ร้านค้าหน้าบ้าน” ในบริเวณบ้านพบสวนหย่อม สวนผลไม้ และตุ่มน้ า  
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ภาพที่ 4.28 แสดงร้านขายกล้วยฉาบบริเวณหน้าบ้าน 
 
 2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร 

 ร้านขายกล้วยฉาบเป็นอาคารสมัยใหม่ มีลักษณะปิดทึบ ไม่มีพ้ืนที่เปิดโล่ง
ในอาคาร (ภาพที่ 4.29) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.29 แสดงรูปแบบและองค์ประกอบอาคารของร้านขายกล้วยฉาบ 
 
 3) วัสดุของอาคาร 

 วัสดุของร้านขายกล้วยโดยหลักคือ เหล็ก สังกะสี คอนกรีตและอิฐ โดย
เหล็กคือโครงสร้างของหลังคา มุงด้วยสังกะสี  
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4.2.2 พื้นที่ที่ชุมชนกล่าวถึงอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการวาดแผนที่จินตภาพของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่ามี

พ้ืนที่ซึ่งถูกกล่าวถึงอย่างไม่มีนัยส าคัญหรือถูกกล่าวถึงน้อยกว่าร้อยละ 25 มีทั้งหมด 9 แห่ง คือ บ่อ
ปลา บ้านกัญญา สวนเกษตรปลอดสารพิษ คอกหมู คอกวัว คอกแพะ สวนมะนาว บ้านขายแกง และ
โรงเห็ดกลุ่มสตรี พ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนบ้านนาขุนแสนที่ถูกกล่าวถึงนั้นโดยมากเป็น
พ้ืนที่ซึ่งอยู่ในละแวกบ้านของกลุ่มตัวอย่าง จึงมีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจ าพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ซึ่ง
แม้จะเป็นพ้ืนที่ที่ถูกจดจ าได้จากคนในชุมชนกลุ่มเล็ก แต่ก็สามารถสะท้อนว่าชุมชนบ้านนาขุนแสน 
เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม  
 
4.3 สรุปคุณลักษณะทางกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารของไทยยวน 
ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน 

จากผลของการเก็บข้อมูลพื้นที่ท่ีชุมชน ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปคุณลักษณะทางกายภาพที่
สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรือนไทยยวน โดยแบ่งตามประเภทของคุณลักษณะทาง
กายภาพเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) การวางผังและองค์ประกอบบริเวณอาคาร ได้แก่ ยุ้งข้าว ตุ่มน้ า ข่วงบ้าน รั้วไม้ไผ่ 
ศาลพระภูมิ สวนครัว สวนผลไม้ คอกสัตว์ และบ่อน้ า เป็นต้น 

(2) รูปแบบและองค์ประกอบของอาคาร ได้แก่ เสาไม้เข้าลิ่ม โครงสร้างไม้และหลังคา
ทรงจั่วเป็นต้น 

(3) วัสดุของอาคาร ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ไผ่ และหญ้าคา เป็นต้น  
ผู้วิจัยจึงขอเลือกพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

การเกษตรด้านอาหาร และยังสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวนที่
เป็นที่น่าจดจ าของคนในชุมชน โดยน าข้อสรุปเอกลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม
เกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี มาปรับใช้ในการออกแบบ ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวคือ พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาใน
เชิงการท่องเที่ยววัฒนธรรมในด้านกิจกรรมและเป็นจุดรวมพลของคนในชุมชนที่ เป็นที่รับรู้และจดจ า 
ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารครบทั้ง 5 ด้าน ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆทั้งที่
ถูกกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญและไม่มีนัยส าคัญผู้วิจัยขอเสนอให้เป็นพ้ืนที่จุดผ่านในการศึกษา
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน ากระบวนการออกแบบของ
พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีไปปรับใช้ได้หากพร้อมที่จะพัฒนาในอนาคต โดยผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการ
ออกแบบส าหรับพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี อย่างละเอียดในบทถัดไป 
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บทที่ 5 
แนวทางการออกแบบและสรุปผลวิจัย 

 
5.1 การจัดท าโปรแกรมการออกแบบ 

5.1.1 การวิเคราะหบ์ริบท (Site Analysis) 
5.1.2 การวิเคราะหผ์ู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User’s behavior analysis) 
5.1.3 พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร (List of Facilities) 
5.1.4 รายละเอียดพ้ืนที่อาคาร (Area requirement) 
5.1.5 การก าหนดบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร (Zoning) 

5.2 แนวทางการออกแบบ 
5.2.1 แนวคิดในการวางผังอาคาร (Planning) 
5.2.2 แนวความคิดในการออกแบบอาคาร (Design Concept) 

5.3 สรุปผลวิจัย 
5.4 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
5.5 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
5.6 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุมชนชนบท 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้าน
อาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี และการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จนสามารถ
ก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวในชุมชนได้ จึงสามารถเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน โดยเลือกกรณีศึกษา ณ ชุมชนบ้านนา
ขุนแสน จังหวัดราชบุรี ซึ่งสามารถแบ่งเป็นเนื้อหาได้ดังนี้ 
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5.1 การจัดท าโปรแกรมการออกแบบ 
 ผู้วิจัยจัดท าโปรแกรมการออกแบบโดยการเชื่อมโยงระหว่างการทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมไทยยวน วัฒนธรรมการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กับศักยภาพของท าเลที่ตั้ง เพ่ือมาจัดท าโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่การรองรับกิจกรรมเพ่ือแสดงกระบวนการท าอาหาร และการคงความเป็น
เอกลักษณ์ทางกายภาพของเรือนไทยยวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1 การวิเคราะห์บริบท (Site analysis) 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพบว่า บริเวณโดยรอบชุมชน
บ้านนาขุนแสน หรือบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาขุนแสน นอกจากนี้อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรียังเป็นย่านธุรกิจการท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งทางด้าน ร้านอาหาร ที่พัก และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ (ภาพที่ 5.1) ท าให้เป็นจุดเด่นที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง “ย่านธุรกิจการท่องเที่ยว 
และย่านชุมชนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย” และยังมีกิจกรรมเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจลักษณะของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบชุมชนบ้านนาขุนแสน ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โครงการ 

ภาพที่ 5.1 แสดงการวิเคราะห์ต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณอ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
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การเดินทางสามารถไปจังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถไฟ 
รถประจ าทางและไม่ประจ าทางโดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวั ดนครปฐมเข้าถนน
หลวงหมายเลข 4 (ภาพที่ 5.2) ส่วนส าหรับการเข้าถึงชุมชนบ้านนาขุนแสน อ าเภอสวนผึ้งนั้นสามารถ
เข้าถึงไดโ้ดยใช้ทางเข้า 3 ทาง คือ ทางเข้าจากอ าเภอสวนผึ้ง หรือถนนหมายเลข 3087 ซึ่งเป็นทางเข้า
หลักของชุมชน ทางเข้าจากอ าเภอจอมบึง หรือถนนหมายเลข 4201 และทางเข้าจากจังหวัด
กาญจนบุรี โดยยานพานะที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้คือ รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และจักรยาน 
และเนื่องจากชุมชนบ้านนาขุนแสนจะอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสวนผึ้งเพียง 5 กิโลเมตร ท าให้ชุมชน
บ้านนาขุนแสนมีศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเนื่องจากมีร้านอาหาร ที่พัก และแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบชุมชน (ภาพที่ 5.3) 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงเส้นทางสัญจรหลักของจังหวัดราชบุรี 
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ภาพที่ 5.3 แสดงเส้นทางสัญจรหลักเข้าชุมชนบ้านนาขุนแสน 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพบว่า ชุมชนบ้านนาขุนแสน 
เป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมทางด้านกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหาร โดยมีพ้ืนที่ซึ่ง
สามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารที่มีนัยส าคัญ 5 พ้ืนที่ และทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน จึงมีศักยภาพในการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารที่มีนัยส าคัญทั้ง  5 
ในชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์การเข้าถึงชุมชนดังกล่าวในพ้ืนที่ พบว่าทางเข้าหลักของชุมชนมี 2 ทาง
คือทางเข้าจากอ าเภอสวนผึ้ง หรือถนนหมายเลข 3087 และทางเข้าจากอ าเภอจอมบึง หรือถนน
หมายเลข 4021 เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปอ าเภอสวนผึ้งจากกรุงเทพมหานครและ
เป็นทางเข้าที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร 
ธนาคาร และที่พัก เป็นต้น นอกจากนี้ทางเข้าชุมชนทั้งสองเส้นทางยังเป็นเส้นทางเข้าที่ใกล้กับบริเวณ
ศูนย์กลางชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยเรือนพักอาศัย โรงเรียน และวัด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เช่น พัฒนาเป็นที่พัก และศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นิทรรศการ ร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถของ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากวัดเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการพัฒนา ผู้วิจัยจึงเสนอ
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ให้ใช้พื้นที่บริเวณวัดเป็นจุดแรกของการท่องเที่ยวในชุมชนโดยให้นักท่องเที่ยวจอดรถบริเวณวัดและใช้
จักรยานหรือจักรยานยนต์เข้าไปท่องเที่ยวตามจุดอ่ืน ๆ เนื่องจากแต่ละจุดท่องเที่ยวในบริเวณชุมชน
ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการรองรับที่จอดรถของนักท่องเที่ยวและยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเดิมอีกด้วย โดยเสนอใช้บริเวณวัดเป็นทั้งจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการท่องเที่ยวในบริเวณชุมชน (ภาพที่ 5.4) 

ภาพที่ 5.4 แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนาขุนแสน 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านนาขุนแสนยังขาดความสมบูรณ์ในการแสดงเอกลักษณ์
ทางกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวีถีชีวิตของชาวไทยยวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่ตั้งโครงการ 1 พ้ืนทีจ่ากการศึกษาพ้ืนที่ทั้งหมด 5 พื้นท่ี ในบทที่ 4 โดยเลือกพ้ืนที่ 1 
แห่งที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวนทั้ง 5 ด้าน และมีศักยภาพใน
การพัฒนาและเป็นที่รับรู้ละน่าจดจ าของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูล ได้แก่ กลุ่มน้ าพริก
สตรี เพ่ือน ามาเสนอแนวทางออกแบบ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เดิมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นบรรยากาศและเอกลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถ
สะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวนในพ้ืนที่ได้ และเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนที่
ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนในด้านกระบวนการท าอาหารและสามารถสะท้อนถึง
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของไทยยวนได้ ดังนี้ 
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โครงการพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 

พ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรีเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการ
รวมตัวกันของผู้หญิงและคนชราในชุมชนบ้านนาขุนแสน และเป็นพ้ืนที่สาธารณะซึ่งรวมกระบวนการ
ทีเ่กี่ยวข้องอาหารครบทั้งการผลิตวัตถุดิบ (F01) เก็บวัตถุดิบ (F02) การเตรียมอาหาร (F03) การแปร
รูปวัตถุดิบ (F04) และการรับประทานอาหาร (F05) โดยตั้งอยู่บริเวณบ้านนาขุนแสนซอย 3 ซึ่งเป็น
บริเวณที่หนาแน่นไปด้วยเรือนพักอาศัยในชุมชน และใกล้กับวัด โรงเรียน และสถานที่ส าคัญของ
ชุมชน (ภาพที่ 5.5) 

 

ภาพที่ 5.5 แสดงที่ตั้งของพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 

การเข้าถึงพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มสตรีนั้นสามารถเข้าถึงได้จากซอยบ้านนาขุนแสนซอย 
3 และสามารถเข้าได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีถนนเดินรถ 2 ทางเป็นถนนหลักหน้าพ้ืนที่โครงการ (ภาพ
ที่ 5.6)  
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ภาพที่ 5.6 แสดงเส้นทางสัญจรหลักของโครงการพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 

ลักษณะโดยรอบบริบทที่ตั้งโครงการเป็นเขตของชุมชน (ภาพที่ 5.7) โดยมุมมองจาก
ทางเข้าพ้ืนที่ตั้งโครงการจากถนนจะสามารถเห็นรั้วไม้ไผ่ อาคารไม้ 2 ชั้น ศาลาและป้ายชื่อกลุ่ม
น้ าพริกสตรี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของกลุ่มตัวอย่าง (ดูบทที่ 4) และมีสถานที่
ส าคัญที่สามารถเป็นสถานที่ให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทยยวนทั้งในเรื่องการเกษตรด้านอาหารและใน
ด้านอ่ืน ๆ (ภาพที่ 5.8) ท าให้ที่ตั้งโครงการกลุ่มน้ าพริกสตรีจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยสถานที่ส าคัญโดยรอบโครงการ ได้แก่ บ้านลุงสะลมของเก่าไทยยวน (ภาพที่ 5.9) 
บ้านประธานกลุ่มน้ าพริกสตรี (ป้าสุมาลี) บ้านผอ.บัว (ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยยวนและมี
พิพิธภัณฑ์ของเก่าไทยยวน) (ภาพที่ 5.10) และบ้านผู้ใหญ่สะอาดซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งสามารถให้
ข้อมูลของชุมชนในอดีตได้  

ภาพที่ 5.7 แสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 
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ภาพที่ 5.8 แสดงสถานที่ส าคัญโดยรอบโครงการพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 

ภาพที่ 5.9 แสดงบ้านลุงสะสมของเก่าไทยยวน 

ภาพที่ 5.10 แสดงพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าไทยยวน ณ บ้านผอ.บัว 
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จากการส ารวจบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งพบว่ามีสถานที่ส าคัญที่สามารถเป็น
สถานที่ให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทยยวนทั้งในเรื่องการเกษตรด้านอาหารและในด้านอ่ืน ๆ ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงเห็นศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับโดยรอบพ้ืนที่ตั้งโครงการ 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ของวัฒนธรรมไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวันที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นในพ้ืนที่ (ดูบทที่ 2) เนื่องจากสถานที่ส าคัญโดยรอบพ้ืนที่กลุ่ม
น้ าพริกสตรีนั้นอยู่ในระยะท่ีสามารถเดินเท้าได้ แต่ควรมีการจัดระเบียงของสถานที่ส าคัญดังกล่าว เช่น
การจัดวางหรือแบ่งหมวดของสะสมที่จะน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
ขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเสนอให้พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีเป็นจุดในการฟังบรรยายจากตัวแทนของกลุ่มน้ าพริกสตรี
เพ่ือฟังประวัติของกลุ่มน้ าพริกสตรี กระบวนการในการท าน้ าพริกโดยสังเขป และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ส าคัญโดยรอบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ได้หลังจากการ
ชมและเข้าไปมีส่วนร่วมกับการท าน้ าพริกของกลุ่มน้ าพริกสตรี (ภาพที่ 5.11) 

ภาพที่ 5.11 แสดงเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบโครงการ 

ภายในบริเวณที่ตั้งโครงการนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 7 กลุ่มคือ อาคาร
ไม้ 2 ชั้น ยุ้งข้าวโบราณ พ้ืนที่ท าน้ าพริก รั้วไผ่ สวนผลไม้ ศาลพระภูมิ และศาลา (ภาพที่ 5.12) โดย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพที่สามารถสะท้อนเรือนไทยยวนในอดีตได้ ซึ่งพบว่ายุ้งข้าว
โบราณเป็นอาคารที่ยังสามารถสะท้อนยุ้งข้าวของเรือนไทยยวนในอดีตได้สมบูรณ์ที่สุด ส าหรับรั้วไผ่ 
สวนผลไม้ ศาลพระภูมิ นั้นเป็นองค์ประกอบที่ยังสามารถแสดงลักษณะกายภาพในบริเวณเรือนไทย
ยวนได้แต่ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้สามาระสะท้อนของเรือนไทยยวนได้ดียิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงรั้ว
ไผ่โดยการสานรั้วไม้ไผ่ให้มีลักษณะเหมือนรั้วตาแสง การปลูกต้นไม้เลื่อยบริเวณริมรั้ว และการเปลี่ยน
วัสดุของศาลา เป็นต้น ส่วนอาคารไม้ 2 ชั้น ศาลา และอาคารท าน้ าพริกนั้นมีการต่อเติม เพ่ือให้
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ตอบสนองกับการใช้งานในปัจจุบันทั้งในเรื่องของวัสดุและองค์ประกอบของเรือนไทยยวน จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากลักษณะของเรือนไทยยวนในอดีต นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยที่ส าคัญเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยของ
เรือนไทยยวนในอดีตเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงเพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ไทยยวนในด้านกายภาพได้ โดยจากการวิเคราะห์แล้วพบว่าความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยในปัจจุบัน
นั้นเปลี่ยนไปจากเรือนไทยยวนในอดีตคือ มีการสูญหายของชาน ร้านน้ า และเติ๋น เนื่องจากปัจจุบัน
เจ้าของเรือนอายุมากจึงมีการต่อเติมพ้ืนที่ชั้นล่างให้กลายเป็นที่นอน ครัว และพ้ืนที่พักผ่อน เพ่ือความ
สะดวกสบายมากขึ้น ส่วนชั้นบนกลายเป็นที่เก็บของ ดังนั้นพ้ืนที่ใช้สอยหลักในบ้านจึงกลายเป็นส่วน
นอนที่เชื่อมกับส่วนครัวและส่วนพักผ่อนโดยตรง และส าหรับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในบ้านกับส่วน
ของการท าน้ าพริกนั้น ถึงแม้จะอยู่ติดกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ในการท านั้น
พริกเป็นส่วนที่แยกออกมานอกบ้านและเป็นพ้ืนที่สาธารณะซึ่งให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในการ
ท าน้ าพริก (ภาพที่ 5.13) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือให้อาคารที่ท าการออกแบบและปรับปรุงยังสามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้  โดย
กิจกรรมส าคัญท่ีพบในบริเวณโครงการคือกระบวนการท าน้ าพริกซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บอุปกรณ์
ท าน้ าพริก การเก็บวัตถุดิบในการท าน้ าพริก การเตรียมวัตถุดิบ และการโม่น้ าพริก  

ภาพที่ 5.12 แสดงองค์ประกอบหลักในบริเวณพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 
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ภาพที่ 5.13 แสดงความสัมพันธ์พ้ืนที่ใช้สอยหลักของพ้ืนที่ท าน้ าพริกกลุ่มน้ าพริกสตรี 

 

จากการศึกษา วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีนั้นผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่กลุ่ม
น้ าพริกสตรีเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารที่โดดเด่นของชุมชน คือกระบวนการท าน้ าพริก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถพัฒนาเป็น “พ้ืนแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนได้” ในการท่องเที่ยววัฒนธรรม (ดูบทที่2 หน้า 39) นักท่องเที่ยวจึง
สามารถเข้าชมและมีส่วนร่วมกับกระบวนการในการท าน้ าพริกของกลุ่มน้ าพริกสตรีได้ ทั้งยังมีสถานที่
ส าคัญโดยรอบที่สามารถเก้ือกูลกันทางด้านข้อมูลของวัฒนธรรมไทยยวนทางด้านอาหารและด้านอ่ืนๆ
และเป็นพ้ืนที่ซึงมีศักยภาพต่อการเข้าถึงเนื่องจากมีทางสัญจรที่สะดวก แต่พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีนั้นยัง
ขาดความสมบูรณ์ในการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยยวนในด้านกายภาพที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาว
ไทยยวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ และยังขาดพ้ืนที่อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้กระบวนการท าน้ าพริกของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการออกแบบ
อาคารน้ าพริกใหม่เพ่ือให้ตอบสนองกับกระบวนการเรียนรู้ในการท าน้ าพริกของนักท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงองค์ประกอบในบางจุดในบริเวณพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยยวน
ในด้านกายภาพได้ดียิ่งขึ้น 
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5.1.2 ผู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User’s behavior analysis) 

ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานของอาคารน้ าพริกใหม่สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่มีความสนใจเฉพาะด้านการเรียนรู้ วัฒนธรรม และ
ต้องการที่จะมาหาความรู้ สร้างประสบการณ์ ที่ไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน (ดูบทที่ 2 หน้า 
41) และกลุ่มที่สองคือกลุ่มชุมชนซึ่งเป็นผู้แสดงและให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว โดยจ านวนนักท่องเที่ยว
ไม่ควรเกินขีดความสามารถในการรองรับทางกายภาพ ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ (ดูบทที่ 2 หน้า 42) 

ความสามารถรองรับได้/วัน = จ านวนผู้ใช้งานสูงสุด x จ านวนรอบ 

จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้ พบว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้นั้นคือ 10 คน ต่อรอบ และต่อผู้บรรยาย 2 คน ส่วนจ านวนรอบนั้น
ไม่จ ากัดในต่อวัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องจ านวนรอบเพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 

(1) ช่วงวันธรรมดา สามารถเปิดรอบได้วันละ 2 รอบ ดังนั้นความสามารถในการ
รองรับได้ต่อวันคือ 20 คน ต่อวัน  

(2) ช่วงวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ สามารถเพ่ิมรอบได้เป็นวันละ 3 รอบ เพ่ือรองรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ดังนั้นความสามารถในการรองรับได้ต่อวันคือ 30 คน ต่อวัน 

5.1.3 พื้นที่ใช้สอยในอาคาร (List of facilities) 

ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมไทยยวน วัฒนธรรมการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับ
การศึกษาและวิเคราะห์บริบท และผู้ใช้งาน แล้วจึงสามารถก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยในโครงการ โดยเน้นไป
ที่พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารน้ าพริกใหม่ ดังนี้ 

(1) พ้ืนทีค่รัวท าน้ าพริก ซึ่งประกอบได้ด้วย 

   1.1 พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าน้ าพริก  

   1.2 พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบท าน้ าพริก  

   1.3 พ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบท าน้ าพริก 

   1.4 พ้ืนที่โม่น้ าพริก 

   1.5 พ้ืนที่บรรจุน้ าพริก 

 (2) พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบได้ด้วย 
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   2.1 พ้ืนที่บรรยาย 

(3) พ้ืนที่บริการ ซึ่งประกอบได้ด้วย 

   3.1 ห้องน้ า 

3.2 โถงต้อนรับ (ชาน) 

3.3 ร้านน้ า 

หลังจากการก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารผู้วิจัยจึงน ามาจัดเรียงความสัมพันธ์โดย
ล าดับการเข้าชมจะต้องผ่านส่วนต้อนรับ (ชานและเติ๋น) เพ่ือฟังการบรรยายถึงกระบวนการท าน้ าพริก
โดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติ จุดประสงค์ของกลุ่มน้ าพริกสตรี และกระบวนการการท าน้ าพริก ก่อนจะ
เข้าไปถึงส่วนของพ้ืนที่ท าน้ าพริก ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ดูบทที่ 2 หน้า 41)  และเพ่ิมส่วนชานให้ติดกับครัวท าน้ าพริกตาม
แบบผังของเรือนไทยยวนขนาดกลาง (ดูบทที่ 2 หน้า 27) เพ่ือให้เป็นทางเข้าออกของผู้ให้การบริการ 
(service) และให้ความสะดวกสบายในการเข้าออกกับนักท่องเที่ยว โดยล าดับขั้นตอนในการท า
น้ าพริกจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบในการท าน้ าพริกไปจนถึงการโม่น้ าพริก และการบรรจุน้ าพริก 
(ภาพที่ 5.14) 

ภาพที่ 5.14 แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยในโครงการพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 
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5.1.4 รายละเอียดพื้นที่อาคาร (Area requirement) 

จากการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวและผู้บรรยาย และการวิเคราะห์ความต้องการ
ในการใช้พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมการท าน้ าพริกของแต่ละพ้ืนที่ใช้สอยจากการใช้งานพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
ประกอบกับการศึกษามาตรฐานอาคาร ผู้วิจัยจึงสามารถก าหนดสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารเพ่ือ
น าไปใช้ในการออกแบบอาคารโดยมีรายละเอียดของขนาดพ้ืนที่ดังนี้ (รายละเอียดในการค านวณดู
ภาคผนวก ฉ) 

(1) พ้ืนทีค่รัวท าน้ าพริก 32.0 ตร.ม. ซึ่งประกอบได้ด้วย 

     1.1 พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าน้ าพริก                            5.00 ตร.ม. 

   1.2 พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบท าน้ าพริก                            1.00 ตร.ม.  

   1.3 พ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบท าน้ าพริก                       12.00 ตร.ม. 

   1.4 พ้ืนที่โม่น้ าพริก                                          2.0 ตร.ม. 

   1.5 พ้ืนที่บรรจุน้ าพริก                                    12.00 ตร.ม. 

 (2) พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 ตร.ม. ซึ่งประกอบได้ด้วย 

   2.1 พ้ืนที่บรรยาย (เติ๋น)                                  12.00 ตร.ม. 

(3) พ้ืนที่บริการ 21.56 ตร.ม. ซึ่งประกอบได้ด้วย 

   3.1 ห้องน้ า                                                  5.00 ตร.ม. 

3.2 โถงต้อนรับ (ชาน)                                    15.36 ตร.ม. 

3.3 ร้านน้ า                                                 1.20 ตร.ม. 

รวมพ้ืนที่อาคารทั้งสิ้น                                                        65.56 ตร.ม. 
 
5.1.5 การก าหนดบริเวณพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Zoning) 

ผู้วิจัยและจัดวางโซนอาคารน้ าพริกใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ พ้ืนที่ครัว
ท าน้ าพริก พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพ้ืนที่บริการ โดยน าลักษณะการวางผังของเรือนไทยยวน
มาปรับใช้ คือการหันหน้าทางทิศเหนือ-ใต้ และการวางเรือนขนานกับเรือนหลัก  โดยวางอาคารใหม่
ไว้ขนานกับยุ้งข้าวโบราณเพ่ือเก็บส่วนของ “ข่วงบ้าน” ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวนไว้ (ดูบทที่ 
2 หน้า 16) ทั้งยังวางต าแหน่งของ “ชาน”และ“เติ๋น” ที่เป็นส่วนของการต้อนรับและฟังบรรยาย 
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(จากความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยข้อ 5.1.3 ) ไว้ขนานกับยุ้งข้าวโบราณเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ
มองเห็นยุ้งข้าวโบราณและพ้ืนที่ท าน้ าพริกเก่าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นที่รับรู้และจดใจของคนใน
ชุมชนขณะฟังบรรยายเพื่อสร้างความน่าสนใจจากอาคารโบราณและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันให้กับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และในส่วนของห้องน้ าจะอยู่ในส่วนที่เป็นมุมด้อยที่สุด
ของอาคารในทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 5.15 และภาพที่ 5.16)  

 

ภาพที่ 5.15 แสดงโซนโครงการพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 
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ภาพที่ 5.16 Isometric แสดงต าแหน่งโครงการพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรีใหม่ 

จากการก าหนดโซนของอาคารท าน้ าพริกใหม่เพ่ือส่งเสริมการรองรับกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในการท าน้ าพริกประกอบกับการวิเคราะห์บริบทของ
ที่ตั้งโครงการแล้ว ผู้วิจัยจึงสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีเพ่ือให้
สามารถสะท้อนลักษณะกายภาพของเรือนไทยยวนในอดีตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปพ้ืนที่ในการ
ออกแบบและปรับปรุงเป็นโซนทั้งหมด 3 ประเภท (ภาพที่ 5.17) ดังนี้  

(1) โซนสร้างใหม่ ได้แก่ อาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 
(2) โซนอนุรักษ์ ได้แก่ ยุ้งข้าวโบราณ 
(3) โซนปรับปรุง ได้แก่ ปรับปรุงอาคารไม้สองชั้นโดยการเพ่ิมองค์ประกอบตกแต่ง

เช่น กาแล และปรับเปลี่ยนวัสดุผนังบางส่วนให้เป็นไม้ ปรับปรุงพื้นที่กลุ่ม
น้ าพริกเก่าโดยการปรับเปลี่ยนวัสดุหลังคาให้เป็นไม้ ปรับปรุงรั้วไผ่ให้เป็นรั้วไผ่
สานและปลูกไม้เลื้อยริมรั้ว ปรับปรุงสวนกล้วยโดยการปลูกพืชผักที่จะน าไปใช้
ท าน้ าพริก ปรับปรุงวัสดุของศาลพระภูมิให้เป็นไม้ และปรับปรุงศาลาโดยการ
เพ่ิมองค์ประกอบเช่น กาแล และเปลี่ยนวัสดุหลังคาให้เป็นกระเบื้อง 
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ภาพที่ 5.17 Isometric แสดงโซนโครงการพื้นที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 

 
5.2 แนวทางการออกแบบ 

 จากการท าโปรแกรมการออกแบบดังกล่าวของอาคารน้ าพริกใหม่ ผู้วิจัยจึงสามารถ
น าโปรแกรมมาออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทย
ยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 แนวคิดในการวางผังอาคาร (Planning) 

ผู้วิจัยวางผังอาคารน้ าพริกใหม่ตามการจัดโซนอาคาร (zoning) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยจัดความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยตามลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนไทยยวน 
อย่างที่ได้กล่าวไว้ในการก าหนดความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยในข้อ 5.1.3 เพ่ือให้อาคารสามารถ
สะท้อนวัฒนธรรมเกษตรด้านอาหารของไทยยวนได้และเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้งานและ
ศักยภาพของที่ตั้ง ซึ่งจากการค านวณพ้ืนที่อาคารพบว่าขนาดอาคารพ้ืนที่ท าน้ าพริกใหม่นั้นสอดคล้อง
กับเรือนไทยยวนขนาดกลาง (60-100 ตร.ม.) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเภทของเรือนไทยยวนตาม
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยไว้ในบทที่ 2 หน้า 27 โดยลักษณะการจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนไทย
ยวนขนาดกลางนั้นเรียงจากการเข้าถึงตามล าดับของเรือนไทยยวนทั่วไปคือ ชาน เติ๋น ห้องนอน และ
มักจัดเรียงครัวและชานให้ติดกับร้านน้ าเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถล้างและท าความสะอาดเท้าก่อนเข้า
บ้านหรือเพ่ือความสะดวกในการตักน้ ามาปรุงอาหาร แต่เนื่องจากอาคารพ้ืนที่ท าน้ าพริกใหม่นั้นเป็น
พ้ืนที่ใช้ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นไปในด้านการเรียนรู้กระบวนการการท าน้ าพริกหรือเน้นใน
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พ้ืนที่ของครัว ผู้วิจัยจึงตัดพ้ืนที่ในส่วนของห้องนอนออกไป และปรับเปลี่ยน “ชาน” และ “เติ๋น” ซึ่ง
แตเ่ดิมเป็นพ้ืนที่ในการเกี้ยวพาราสี ที่นอนส าหรับลูกชาย ไปจนถึงการจัดงานศพ ไปเป็นพ้ืนที่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและฟังบรรยายก่อนที่จะเข้าไปถึงส่วนของ “ครัว” ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการ
เรียนรู้กระบวนการท าอาหารซึ่งประกอบไปด้วย พ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบ พ้ืนที่โม่น้ าพริก และพ้ืนที่บรรจุ
น้ าพริกตามล าดับ โดยเพ่ิมเติมในส่วนของ “ชาน” ในบริเวณครัวเพ่ือให้สามารถตอบสนองกับการเข้า-
ออกอาคารมากขึ้น (ภาพที่ 5.18) 

ส าหรับสัดส่วนของผังอาคาร ผู้วิจัยน าสัดส่วนของเรือนล้านนาซึ่งเป็นต้นแบบของ
เรือนไทยยวนมาใช้ในการออกแบบคือ ใช้ระยะห่างเสาด้านสกัด 2.40 เมตร และระยะห่างเสาด้าน
ยาวเท่ากับ 2.20 เมตร โดยด้านสกัดมี 2 ช่วงเสาและด้านยาวมี 3 ช่วงเสา และใช้อัตราส่วนความใหญ่
ของขนาดพ้ืนที่ของเรือนกาแลคือ เติ๋นมักมีขนาดใหญ่กว่าชาน (ดูบทที่ 2 หน้า 31) ซึ่งนอกจากจะ
สามารถสะท้อนถึงการวางผังของไทยยวนแล้ว ยังสามารถตอบสนองกับความต้องการในการใช้พ้ืนที่
ในการฟังบรรยายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย (ภาพที่ 5.19) 

 

ภาพที่ 5.18 แสดงการปรับเปลี่ยนผังอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่จากผังเรือนไทยยวน 
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ภาพที่ 5.19 แสดงสัดส่วนของผังอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่จากผังเรือนไทยยวน 

 

5.2.2 แนวคิดในการออกแบบอาคาร 

ผู้วิจัยน า รูปทรง และองค์ประกอบของเรือนไทยยวน มาเป็นแนวคิดหลักในการ
ออกแบบรูปทรงอาคารพ้ืนที่น้ าพริกใหม่ (ดูบทที่ 2 ข้อ 2.1) เพ่ือให้ตอบสนองความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ดูการวิเคราะหผ์ู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งานข้อ 5.1.2) โดยสามารถ
แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

(1) สัดส่วนของอาคาร 

ความสูงของอาคารมี 2 ส่วนคือ ความสูงจากพ้ืนดินถึงหลังรอดเท่ากับ 1.50 เมตร 
และ ความสูงจากหลังรอดถึงข่ือเท่ากับ 2.80 เมตร หลังคามีอัตราส่วนความสูงของหลังคาจั่ว : ความ
ยาวฐานจั่ว เท่ากับ 1 : 1.85 และความสูงของรั้วชานเท่ากับ 80 ซม. (ดูบทที่ 2 หน้า 29) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้จากรูปด้านอาคารในภาพที่ 5.20 5.21 5.22 และ 5.23 และมีการลดระดับของพ้ืนที่ตาม
ลักษณะการลดระดับของเรือนไทยยวนคือลดระดับในส่วนของชานให้ต่ ากว่าเติ๋น ครัว และห้องน้ า 20 
ซม. ดังนั้นในอาคารจึงมีการลดระดับ 2 ต าแหน่งคือชานบริเวณติดกับเติ๋นซึ่งเป็นทางเข้าหลัก และ
ชนาบริเวณติดกับครัวซึ่งเป็นทางเข้ารอง ซึ่งสามารถอธิบายได้จากรูปตัดในภาพที่ 5.24 และ 5.25 
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ภาพที่ 5.20 แสดงรูปด้านทิศเหนือของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 

 
ภาพที่ 5.21 แสดงรูปด้านทิศตะวันตกของอาคารพื้นที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 
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ภาพที่ 5.22 แสดงรูปด้านทิศใต้ของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 

ภาพที่ 5.23 แสดงรูปด้านทิศตะวันออกของอาคารพื้นที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 
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ภาพที่ 5.24 แสดงรูปตัด ก. ของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 

 
ภาพที่ 5.25 แสดงรูปตัด ข. ของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 
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(2) รูปทรงของอาคาร 

รูปทรงอาคารมีลักษณะยกพ้ืนสูงขึ้นจากระดับพ้ืนดิน โดยมีหลังคาทรงจั่ว ลาดตรง 
และตัวอาคารมีลักษณะป้อมเตี้ย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวน (ดูภาพที่ 5.26) 

ภาพที่ 5.26 แสดงทัศนียภาพของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 

(3) องค์ประกอบของอาคาร 

องค์ประกอบที่ส าคัญของอาคารคือ “ครัว” ซึ่งผู้วิจัยน าเอกลักษณ์ครัวของเรือนไทย
ยวนมาใช้ในการออกแบบคือมี “ฝาและช่องระบายควัน” มี “ควั่น” ที่มีลักษณะเป็นตะแกรงบนฝาซึ่ง
ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ครัวหรือเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ท าน้ าพริก (ดูหัวข้อ 2.1.4) (ภาพที่ 5.27) 

ส าหรับการประดับตกแต่งอาคารผู้วิจัยน ากาแลมาเป็นองค์ประกอบในต าแหน่งยอด
จั่วอาคาร เพ่ือให้สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยยวนซึ่งเชื่อว่ากาแลเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น
สิริมงคล และเป็นสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมไทยยวน 

(4) วัสดุของอาคาร 

วัสดุหลักของอาคารทั้งโครงสร้าง และวัสดุปูพ้ืนคือ “ไม้” เนื่องจากสอดคล้องกับ
วัสดุของยุ้งข้าวโบราณและบ้านไม้ในพ้ืนที่โครงการ ส่วนวัสดุในการมุงหลังคาใช้ “กระเบื้องดินขอ”
เนื่องจากมีความคงทนและเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวน และวัสดุกรุผนังคือไม้ไผ่เนื่องจากเป็น
วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวน ทั้งยังสามารถหาทดแทนได้ง่าย (ภาพที่ 5.28) 
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ภาพที่ 5.27 แสดง Isometric ของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม่ 

 

ภาพที่ 5.28 แสดง Isometric ภายในของอาคารพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกใหม ่
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบอาคารที่น าเสนอไว้ข้างต้นให้กลุ่มผู้น าของชุมชนชุมชนบ้านนา
ขุนแสนจ านวน 3 คน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอาคาร จึงพบว่ามีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

(1) รูปแบบอาคาร 

รูปแบบอาคารสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เรือนไทยยวนได้ โดยเห็นด้วยกับการน า
กลับมาของการประดับหลังคาด้วยกาแล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเรือนไทยยวนในอดีต และ
เคยเป็นองค์ประกอบในการประดับหลังคาของเรือนในชุมชนบ้านนาขุนแสน แต่เนื่องจากการผุพังและ
ไม่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงท าให้องค์ประกอบที่ส าคัญนั้นหายไป อีกประเด็นที่ชุมชนรู้สึกว่าเป็นรูปแบบที่
สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของเรือนไทยยวนได้ดีคือ การยกพ้ืนสูง และหลังคาจั่ว ท าให้แบบอาคารที่
น าเสนอมีความเหมาะสมกับบริบทโดยรอบ 

(2) ความเหมาะสมของกิจกรรมกับขนาดอาคาร 

ขนาดของอาคารท าน้ าพริกหลังใหม่มีความเหมาะสมกับการรองรับนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องกระบวนการท าน้ าพริกของ
ชุมชนได้ โดยเหมาะสมกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ได้เสนอแนะไปคือ 10 คน ต่อรอบ และเห็นด้วยกับ
การเพ่ิมพ้ืนที่ ฟังบรรยาย เนื่องจากพ้ืนที่ท าน้ าพริกเดิมนั้นมีขนาดที่แคบ ท าให้ไม่สะดวกต่อ
นักท่องเที่ยว 

(3) การเลือกใช้วัสดุ 

การเลือกใช้วัสดุ เห็นด้วยกับการใช้โครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ เนื่องจากสามารถ
สะท้อนเอกลักษณ์ของไทยยวนในด้านวัสดุได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กระเบื้องดินขอ เนื่องจากเป็น
วัสดุที่ไม่ทนและหาซื้อได้ยาก จึงขอเสนอแนะให้เลือกใช้กระเบื้องที่มีสีใกล้เคียงกับกระเบื้องดินขอ
ทดแทน ซ่ึงทั้งนี้ข้ึนอยู่กับงบประมาณในการก่อสร้างที่ชุมชนสามารถหาได้ 

(4) ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งอาคาร 

การเลือกที่ตั้งโครงการนั้นสามารถเป็นไปได้ และมีความสะดวกสบายกับการดูแล
อาคาร แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีเจ้าของ จึงอยากเสนอให้มีการค านึงถึงการบริหาร
จัดการเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับกับชุมชนอย่างแน่ชัด หรืออาจน าอาคารไปสร้างบนพ้ืนที่สาธารณะ
อย่างเช่น วัด หรือ โรงเรียน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่แท้จริง 
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5.3 สรุปผลวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ ดังนี้ 

(1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมทางการเกษตรด้านอาหารของ
ชุมชนไทยยวน 

พ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของชุมชนไทยยวน ณ 
ชุมชนบ้านนาขุนแสนที่เป็นที่รับรู้ จดจ าและถูกกล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญผ่านกระบวนการทางจินต
ภาพ ประกอบไปด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี 2.โรงเพาะเห็ดครบวงจร 3.บ้านป้ากอบ
กุญ 4.ร้านขายกล้วยฉาบ และ 5.บ้านอบต. โดยสามารถแบ่งได้เป็นพ้ืนที่ 3 ระดับ จากการมีส่วนร่วม
ในการใช้งานพ้ืนที่ คือ พื้นที่สาธารณะ พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน และพ้ืนที่ครัวเรือน โดยผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่ที่ถูก
กล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 5 พ้ืนที่มีคุณสมบัติที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ในเชิงกายภาพที่สามารถ
มองเห็นได้ ได้แก่ การวางผัง องค์ประกอบบริเวณอาคาร รูปแบบอาคาร องค์ประกอบของอาคารและ
วัสดุ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งมีอายุ
เฉลี่ยอยู่ที่ 48-60 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยที่อายุ ต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ใน
พ้ืนที่มีผลต่อการรับรู้และจดจ าพื้นที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารในชุมชน 

(2) เพ่ือเสนอแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหารในชุมชนไทยยวน 

การน าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน ณ ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรีนั้นผู้วิจัยเลือก
ออกแบบอาคารในพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีเนื่องจาก พ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรีเป็นพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อน
วัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวนได้ทั้ง 5 ด้าน ทั้งยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับการท ากระบวนการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมส าหรับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในชุมชนและเป็นแนวทางส าหรับชุมชนไทยยวนที่อ่ืน ๆ ที่มีความ
สนใจในการพัฒนาชุมชนตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้แนวความคิดในการ
ออกแบบคือการฟ้ืนฟูลักษณะกายภาพของเรือนไทยยวนมาปรับให้เข้ากับการรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งมีความต้องการที่จะศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งในที่นี้คือการเรียนรู้กระบวนการท าน้ าพริกของกลุ่มน้ าพริกสตรี นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในบริเวณพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี เช่น การน ากาแล
กลับมาเป็นองค์ประกอบของอาคาร การปรับเปลี่ยนวัสดุอาคาร การปรับเปลี่ยนรั้วไผ่ให้เป็นรั้วตาแสง
และปลูกไม้เลื้อยบริเวณรั้ว และการปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ในการท าน้ าพริก เป็นต้น  โดยที่ยังคง
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อนุรักษ์ยุ้งข้าวโบราณไว้เนื่องจากยุ้งข้าวโบราณสามารถสะท้อนวัฒนธรรมการเกษตรของไทยยวนและ
เป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นที่รับรู้และจดจ าของกลุ่มตัวอย่าง 

 
5.4 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 (1) จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวถึงขีดจ ากัดในการรองรับในหลายด้านเช่น ขีดความสามารถในการ
รองรับด้านกายภาพ ขีดความสามารถในการรองรับด้านชีวภาพ และขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านสังคม โดยผู้วิจัยได้ตระหนักถึงขีดความสามารถในทุกด้านแต่เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา และ
ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย จึงท าให้ผู้วิจัยต้องจ ากัดการศึกษาแค่ขีดความสามารถในการรองรับด้าน
กายภาพเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบ เนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพมีความ
เป็นรูปธรรมและมีผลต่อการเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมโดยตรง  

(2) งานวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยที่ผู้วิจัย
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ท าให้เกิดข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา แต่ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างนั้นเพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเกษตรด้านอาหารของไทยยวน กรณีศึกษา ณ 
ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี  

 (3) เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการวาดแผนที่จินตภาพ การถ่ายรูป
และการสัมภาษณ์ ท าให้เกิดอุปสรรคกับกลุ่มตัวอย่างบางคนที่ไม่สามารถเขียนหนังสือ วาดภาพ หรือ
ถ่ายภาพได้ ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลในบางกรณี เช่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ
บางคนนั้นไม่สามารถวาดภาพและถ่ายภาพได้ ผู้วิจัยจึงต้องปรับวิธีในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
มีอุปสรรคในการให้ข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างเล่าเรื่องและระบุพ้ืนที่ซึ่งสามารถสะท้อนวัฒนธรรม
การเกษตรด้านอาหารตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยที่ผู้วิจัยเป็นคนวาดแผนที่ตามพ้ืนที่ซึ่งได้
ถูกกล่าวถึงจากการเล่าเรื่อง และให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเพ่ือดูความถูกต้องของแผนที่อีก
ครั้ง หรือส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางคนที่มีความวิตกกังวลในการวาดรูป ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการโน้มน้าว
จนกลุ่มตัวอย่างสามารถวาดแผนที่ได้ เช่นเดียวกับการถ่ายภาพที่เป็นอุปสรรคกับกลุ่มตัวอย่างบางคน 
ผู้วิจัยก็ได้ใช้วิธีการถ่ายโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นคนชี้ต าแหน่งให้ถ่าย เป็นต้น  

(4) เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา ผู้วิจัยจึงไม่สามารถออกแบบอาคารพ้ืนที่กลุ่ม
น้ าพริกสตรีให้สามารถคลอบคลุมกับเนื้อหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในทุกประเด็น ดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงเลือกที่เน้นการศึกษาเนื้อหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปในเรื่อง พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของการท่องเที่ยว 

(5) เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา ท าให้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเลือกตัวแทนชุมชนผู้น า
ชุมชนเพ่ือขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบอาคาร ท าให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวอาจไม่
สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ในทุกประเด็น  

(6) เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถปรับแก้ไขแบบอาคารให้
ตอบสนองกับข้อเสนอแนะของชุมชนในประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารจัดการรายได้ และการค านวณ
งบประมาณอาคาร เป็นต้น 

(7) ชุมชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการเลือกท าเลที่ตั้งในพ้ืนที่กลุ่มน้ าพริกสตรี
เนื่องจากการบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับกับชุมชนไม่แน่ชัด 
 
5.5 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

(1) ในการศึกษาต่อไป ถ้าหากเป็นไปได้ควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพ่ือให้อาคารที่ออกแบบสามารถตองสนองกับการใช้งานและสามารถรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนได้ในทุกๆด้าน 

(2) การศึกษาเพ่ือขยายผลในประเด็นอ่ืนๆครั้งต่อไป หากมีเวลาควรเก็บจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างมากขึ้นหรืออาจศึกษาพ้ืนที่มากกว่า 1 กรณีศึกษา เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดและ
ครบถ้วนมากข้ึน 

 (3) ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยให้เหมาะกับ
กลุ่มตัวอย่างทุกประเภทเช่น คนชรา เด็ก หรือผู้ที่ไม่รู้หนังสือ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถให้
ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

(4) ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้คลอบคลุมกับเนื้อหาในทุกประเด็นเพ่ือให้สามารถออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมได้
ตอบสนองกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ดียิ่งข้ึน 

(5) การศึกษาในครั้งถัดไปอาจมีการปรับแก้ไขแบบอาคารให้ตอบสนองกับ
ข้อเสนอแนะของชุมชนในประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารจัดการรายได้ และการค านวณงบประมาณ
อาคาร เป็นต้น เพ่ือให้แบบอาคารสามารถตอบสนองกับความต้องการของชุมชนให้ได้มากที่สุด 
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(6) การศึกษาในครั้งถัดไปอาจมีการปรับแก้ไขแบบอาคารให้ตอบสนองกับ
ข้อเสนอแนะของชุมชนในประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารจัดการรายได้ และการค านวณงบประมาณ
อาคาร เป็นต้น เพ่ือให้แบบอาคารสามารถตอบสนองกับความต้องการของชุมชนให้ได้มากที่สุด 

(7) การศึกษาในครั้งถัดไปอาจเลือกท าเลที่ตั้งอาคารในพ้ืนที่สาธารณะที่แท้จริงของ
ชุมชน เช่น วัด และโรงเรียนเป็นต้น เพ่ือให้สามารถบริหารเรื่องผลประโยชน์ของชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน 
 
5.6 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชนบท 

(1) ในการเลือกศึกษากรณีศึกษาจากชุมชนชนบทที่มีความต้องการที่จะส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ควรค านึงถึงเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาที่คลอบคลุมทั้งในหลายประเด็น เช่น
ความพร้อมของชุมชน เอกลักษณ์ของชุมชนที่พร้อมที่จะน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว และเอกลักษณ์
ของชุมชนที่มีความโดดเด่น เป็นต้น เพ่ือให้กรณีศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาและสามารถเก็บ
ข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ในการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างควรเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มี
หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้น าจังหวัด กลุ่มผู้น าในการพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มชาวบ้าน 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งในเชิงแนวทางในการพัฒนาและการรักษา
สภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน รวมไปถึงการค านึงปัจจัยในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพ และ
ประสบการณ์ในพ้ืนที่ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในทุก
ประเด็น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แสดงการศึกษาสัดส่วนและขนาดของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภทของเรือนกาแล 

 

ภาพที่ ก แสดงตารางค านวณสัดส่วนและขนาดของพ้ืนที่ใช้งานแต่ละประเภทของ
เรือนกาแลจากกรณีศึกษา 19 หลัง 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามการเก็บข้อมูลในชุมชน 

 

ภาพที่ ข แสดงตัวอย่างแบบสอบถามการเก็บข้อมูลในชุมชน 
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  ภาคผนวก ค 
รายละเอียดข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง   

 

P1 ชื่อ สายสุนีย์ สุขสมพงษ์ เพศ หญิง อายุ 48 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 

P2 ชื่อ รังษี แสวงรักษ์ เพศ หญิง อายุ 48 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง อบต. 

P3 ชื่อ สายพิณ เชื้อหาญ เพศ หญิง อายุ 49 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง 
ชาวบ้าน 

P4 ชื่อ เจี๊ยบ (ไมท่ราบอายุ) เพศ ชาย อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P5 ชื่อ ชลลดา แสวง เพศ หญิง อายุ 60 ปี อาชีพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาขุน
แสน /เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P6 ชื่อ กอบกุญ ขันทอง เพศ หญิง อายุ 60 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง 
ชาวบ้าน 

P7 ชื่อ กานดา (ไม่ทราบอายุ) เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P8 ชื่อ กัญญา (ไม่ทราบอายุ) เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P9 ชื่อ มิว อายุ 17 ปี เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม/นักเรียน ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P10 ชื่อ ภัทรวรรณ นพศรี เพศ หญิง อายุ 18 ปี อาชีพ เกษตรกรรม/นักเรียน 
ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P11 ชื่อ พัชรา เพศ หญิง อายุ 48 ปี อาชีพ เกษตรกรรม/ขายแกง ต าแหน่ง 
ชาวบ้าน 

P12 ชื่อ สุมาลี จันทร์ใย เพศ หญิง อายุ 53 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง 
ประธานกลุ่มน้ าพริกสตรี 

P13 ชื่อ แป๋ว (ไม่ทราบอายุ) เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม/เพาะเห็ด ต าแหน่ง 
ชาวบ้าน 

P14 ชื่อ อ าพร สมจิตร (ไม่ทราบอายุ) เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม/เพาะเห็ด 
ต าแหน่ง ชาวบ้าน 
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P15 ชื่อ พัชริดา เพศ หญิง อายุ 40 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P16 ชื่อ สะอาด สุขสวัสดิ์ เพศ ชาย อายุ 67 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน 

P17 ชื่อ บัว อายุ 69 ปี เพศ ชาย อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P18 ชื่อ สุดใจ ลาเทศ เพศ หญิง อายุ 54 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P19 ชื่อ ค า มุ่งหมาย เพศ ชาย อายุ 83 ปี อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 

P20 ชื่อ สร้อย (ไม่ทราบอายุ) เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม ต าแหน่ง ชาวบ้าน 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแผนที่จินตภาพของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง   

 
 

ภาพที่ ง แสดงตัวอย่างแผนที่จิตภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์รูปถ่ายของกลุ่มตัวอย่าง   

 

 
 

ภาพที่ จ แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์รูปถ่ายของกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ฉ 
แสดงค านวณรายละเอียดพื้นที่อาคารท าน้ าพริกใหม่ 

 
 

 
 

ภาพที่ ฉ แสดงตารางค านวณรายละเอียดพ้ืนที่อาคารน้ าพริกใหม่ 
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ประวัติผู้เขียน 
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