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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพและออกแบบพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงของชุมชนบา้น

ตามุย อาํเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการบูรณาการทางสังคม

ร่วมกบัการออกแบบทางกายภาพของชุมชน  ดาํเนินการวจิยัโดยการลงสาํรวจพ้ืนท่ี ศึกษาประเด็นปัญหา ความตอ้งการ

ชุมชน แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และทฤษฏี จินตภาพของเมืองร่วมกบัทฤษฎีการวางผงัและออกแบบ

พ้ืนท่ีนันทนาการริมนํ้ า นาํมาวิเคราะห์เพ่ือการวางผงัและออกแบบชุมชน โดยพบว่าชุมชนบา้นตามุย มีลกัษณะเป็น

ชุมชนริมแม่นํ้ าโขงท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ มีภูมิทศัน์ติดริมแม่นํ้ าโขงท่ีงดงาม และเป็นรูปแบบของชุมชนวฒันธรรมพ้ืน

ถ่ินดั้งเดิม มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น หาดทรายแกว้ จุดชมวิวเกา้พนัโบก เป็นตน้ โดยไดรั้บการส่งเสริมจาก

แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แต่พบวา่ลกัษณะทางกายภาพของชุมชน ยงัขาดการเช่ือมโยงพ้ืนท่ี ขาดแนวทาง

การพฒันาทางกายภาพใหส้อดคลอ้งกบัการรองรับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอนาคต ผลจากการวิจยัน้ีจึงไดเ้สนอ

แนวทางออกแบบเส้นทางริมแม่นํ้ าโขง เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ีชุมชนกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และพ้ืนท่ีกิจกรรม

ทั้ง 5แห่ง  อนัไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าโขง กลุ่มอาคารท่ีพกัอาศยัโฮมสเตยแ์ละร้านคา้ริม

ทาง ศูนยก์ารเรียนรู้เรียนเกษตรกรรมบา้นตามุย จุดชมววิหาดทรายแกว้และจุดชมววิเกา้พนัโบก โดยพฒันาเป็นเสน้ทาง

ท่องเท่ียวริมนํ้ าโขง ทางเดินเทา้และทางรถจกัรยาน เป็นระยะทาง 1.22 กิโลเมตร เสนอแนะใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ประดับถนน( Street Furniture) เช่นป้ายบอกทาง ซุ้มทางเขา้  มา้นั่ง โคมไฟ ถงัขยะ และตน้ไม ้เป็นตน้ โดยนําเอา

สัญลกัษณ์ปลาปากและตน้ยางพลวง อนัเป็นตน้ไมท้อ้งถ่ินมาใชเ้พ่ือสร้างอตัลกัษณ์ในพ้ืนท่ี  เสนอแนะการปรับปรุง
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พ้ืนท่ีชุมชน อาคารเดิม และควบคุมส่ิงก่อสร้างใหม่ให้สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี กลมกลืนเขา้กบัธรรมชาติและ

ดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมชุมชน มีรูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เพ่ือสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ชุมชนให้เด่นชดั เพ่ือเปิด

เป็นเสน้ทางการท่องเท่ียวริมนํ้ าในรูปแบบใหม่ อนัมีพ้ืนท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกัอาศยั

โฮมสเตยแ์ละร้านคา้ริมทาง บรรยากาศริมแม่นํ้ าโขง ในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและความยัง่ยนื 

 

คาํสําคญั: การพัฒนา  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  แม่นํา้โขง  ชุมชนบ้านตามยุ  

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the physical geography in order to design the Mekong Riverside 

areas in Ban Tamui Community, Khong Chiam, Ubon Ratchathani to promote cultural tourism. The focus is on the 

combination between the social integration and physical design for community. Methodologically, field survey was 

carried out to explore community issues and needs, as well as cultural tourism development planning. The theory of 

image of the city as well as the city plan design for waterfront recreation area were used in the analysis and planning.  

The results demonstrated that Ban Tamui was a community located along the Mekong Riverside; it had a unique 

landmark with beautiful riverside landscape, indigenous with natural tourism attractions like Sai Kaew Beach, Keaw 

Phan Bok View Point, and had already got a cultural tourism plan. However, the physical nature still lacked the spatial 

linkage and lacked physical development correspondingly to the future cultural tourism. This study suggested the 

guidelines for the design of the Mekong Riverside path; to link the community area wtth cultural tourism attractions 

and five activity areas; including learning center for Mekong’s way of living and culture, homestays and waterfront 

stores, Ban Tamui agricultural learning center, Sai Kaew Beach View Point, and Keaw Phan Bok View Point that 

would be developed into as the Mekong riverside’s tourism destinations, walkway and bike way of 1.22 kilometer 

distance. In addition, street furniture such as direction signs, entrance arch, couches, lamps, rubbish bins, and trees, 

and so on, were proposed using symbolic fish and Yang Luang tree, a local tree to form the community identity. 

Moreover, community’ s public space such as old buildings should be renovated, and there should be a control of  new 

constructions so that they would fit well into the local context, physical nature, and  at the same time maintain the 

community culture and reflects the community identity more explicitly.  These would help open new travelling routes 

along the riverside in which activities such as cultural learning, tourism attractions, homestays and sideway stores, and 

the riverside natural atmosphere was available and appropriate to accommodate the future cultural tourism that 

promotes the community economy and sustainability 

 

Keywords: Development, cultural tourism, Mekong River, Ban Tamui Community  
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1. บทนํา 

 โครงการ 4+1 สาํนึกรักบา้นเกิด คือ โครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต จดัทาํข้ึนเพ่ือ

ส่งเสริมพฒันาต่อยอดชุมชน ในดา้นการวางผงัออกแบบ และสถาปัตยกรรมชุมชน โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร่วมกบั

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 นาํเสนอโครงการพฒันาชุมชน โดยไดค้ดัเลือกชุมชนบา้นตามุยเป็นพ้ืนท่ีศึกษา 

ชุมชนบา้นตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 560,000 ตารางเมตร 137 หลงัคาเรือน  

มีจาํนวนประชากร 618 คน (คาํป่ิน อกัษร, 2557) ประกอบอาชีพดว้ย การประมง การทอผา้ และการเกษตรกรรม มี

ประเพณีประจาํชุมชนคือประเพณีบั้งไฟพญานาค และประเพณีไหลเรือไฟ เป็นตน้ อาศยัแม่นํ้ าโขงเป็นตน้กาํเนิดทาง

ธรรมชาติ ท่ีมีความสําคญักับวิถีชีวิตชุมชน ทั้ งทางดา้นการบริโภค อุปโภค  การเล้ียงชีพ การดาํรงไวซ่ึ้งประเพณี

วฒันธรรม รวมถึงตาํนานความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากสายนํ้ า อนัเป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ ชุมชนบา้นตามุยจึงไดเ้ป็น

ชุมชนในโครงการหมู่บา้นโอทอปเพ่ือการท่องเท่ียว (OTOP village) ของจงัหวดัอุบลราชธานีและมีแผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงทาํให้ชุมชนบา้นตามุยเป็นชุมชนท่ีมีบทบาทดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เช่นเดียวกบั

ชุมชนเชียงคาน จ เลย เป็นชุมชนท่ีมีความสาํเร็จในดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดว้ยการพฒันาพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขง

แบ่งออกเป็นหลายส่วน บางส่วนไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมเป็นอาคารไมเ้ก่าเรียงรายตามถนนทั้งสองฝ่ังและจดั

ภูมิทศัน์อยา่งเป็นระเบียบ สวยงาม มีการออกแบบเส้นทางเดินเทา้และทางรถจกัรยานริมแม่นํ้ าโขง(สุรชยั จนัทร์จรัส 

และ อาร์ม นาครทรรพ, 2556)  แต่จากการสํารวจพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นตามุย พบว่าพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงมีทศันียภาพท่ี

สวยงามและเร่ิมมีพ้ืนท่ีกิจกรรมและส่ิงก่อสร้างสําหรับการท่องเท่ียวเกิดข้ึน เช่น ร้านคา้ริมทาง ศูนยก์ารเรียนรู้เชิง

วฒันธรรม และลานกิจกรรมแสดงวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้ แต่ขาดการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีกิจกรรมและพ้ืนท่ีริม

แม่นํ้ าโขงอยา่งเป็นระบบ ยากต่อการเขา้ถึงในพ้ืนท่ีกิจกรรม และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจและ

ขาดการควบคุมให้สอดคลอ้งต่อบริบทพ้ืนท่ี  ก่อให้เกิดอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีผิดแปลก สร้างการรับรู้ท่ีไม่ถูถตอ้ง

ใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูม้าเยีย่มเยอืน  

 ด้วยทฤษฎีการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการริมนํ้ า (Waterfront : Planning and Design Guideline) 

(ฐาปนา บุณยประวติร, 2555) เพ่ือส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยมีกรอบแนวความคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 1 การกาํหนดให้บริเวณท่ีออกแบบเป็นสถานท่ีสาธารณะ (Public Space) ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการ

ออกแบบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

   1.1 ระบบการเช่ือมต่อท่ีดีกบัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูเ่ดิม 

   1.2 การใชป้ระโยชน์สถานท่ีท่ีก่อใหเ้กิดความหลากหลาย 

   1.3 การออกแบบให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ซ่ึงควรเป็นพ้ืนท่ีส่วนการของชุมชนใน      

อนาคต 

   1.4 การออกแบบสถานท่ีใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีคุณภาพสาํหรับผูท่ี้มาเยีย่มเยอืน 

   1.5 ให้ความสาํคญักบัการเช่ือมต่อระหวา่งสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบใหม่ใหก้บัชุมชน ดว้ยทางเดินเทา้ ทาง 

รถจกัรยาน และถนนท่ีมีคุณภาพ 

 2 สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบหรือปรับปรุงเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนหรือของสาธารณะอยา่งแทจ้ริง 

3 การออกแบบงานสถาปัตยกรรมอยูใ่นพ้ืนท่ีเดิมของชุมชนและยงัคงเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 
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กรอบแนวความคิดในทฤษฎีการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ีนนัทนาการริมนํ้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมน้ี จะเป็นแนวทางในการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ีริมนํ้ าโขงชุมชนบา้นตามุย โดยตั้งสมมติฐานว่า การ

พฒันาพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนได ้โดยการสร้างเส้นทางริมนํ้ าโขง

เช่ือมโยงพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีกิจกรรม  แหล่งท่องเท่ียวและจุดชมววิ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ดาํรง

ไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของชุมชนบา้นตามุย อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี 

2. ศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์และการออกแบบทางกายภาพของชุมชน มีขั้นตอนในการ

ดาํเนินการวจิยัโดยสงัเขปดงัน้ี 

3.1 ศึกษาคน้ควา้แนวความคิด กรณีศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงทฤษฎีการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ี

นนัทนาการริมนํ้ า 

3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

      3.2.1 สํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม เก็บขอ้มูลผงัชุมชน ขอ้มูลดา้นสถาปัตยกรรมชุมชน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดว้ยการสเก็ตชภ์าพ การรางวดัพ้ืนท่ี การถ่ายภาพ และภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2558 จากเวบ็ไซต ์Google Map 

      3.2.2 สัมภาษณ์ผูใ้หญ่บ้านและชาวบ้านภายในชุมชนบา้นตามุยในดา้นความตอ้งการชุมชน ประเด็น

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน และแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพ่ือ

รับทราบขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็น อนัจะเป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนบา้นตามุยเบ้ืองตน้ 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ดว้ยทฤษฎีจินตภาพของเมือง 

3.4 นาํผลสรุปมาจดัทาํโครงการเพ่ือการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเบ้ืองตน้ดว้ยหลกัการวางผงัและ

ออกแบบเพ่ือการพฒันาชุมชนและพ้ืนท่ีนนัทนาการริมนํ้ า 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 จากทฤษฏีจินตภาพของเมือง ของศาสตราจารย์ เควิล ลินซ์ (Kevin Lynch) พบว่าโครงสร้างเมืองมี  

5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี เสน้ทาง (Path) ขอบเขต (Edge) ยา่น (District) ชุมทางชุมนุม (Node) และจุดหมายตา (Landmark) 

(กาํธร กุลชล, 2545) การมีสภาพแวดลอ้มของเมืองท่ีมีการจดัการองคป์ระกอบทั้ง 5 ท่ีเหมาะสม จึงทาํให้เห็นความ

ชดัเจนของโครงสร้างเมืองและง่ายต่อการจดจาํกายภาพของเมืองเพ่ือสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยี่ยมเยือนได ้ซ่ึงได้

แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบ้านตามุยด้วยองค์ประกอบทางจินตภาพทั้ ง 5 ดังรูปท่ี2

เปรียบเทียบกบัลกัษณะทางกายภาพเดิมของชุมชนบา้นตามุย ดงัรูปท่ี1 
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ลักษณะการตั้ งถ่ินฐานของชุมชนบ้านตามุย อาศัยหลักทางภูมิศาสตร์กล่าวคือมีดา้นหน้าติดแม่นํ้ าโขง 

ดา้นหลงัเป็นเทือกเขา ทาํให้ชุมชนมีขอบเขตแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม ประกอบดว้ยเส้นทางของชุมชนมีถนน

สายหลกัเป็นทางสญัจรโดยรถยนต ์มีถนนสายรองกระจายไปตามพ้ืนท่ีของชุมชน และมีเส้นทางเดินเทา้ขนาบไปตาม

ถนนสายรอง แต่ยงัขาดการเช่ือมไปยงัพ้ืนท่ีกิจกรรมริมแม่นํ้ าโขงรวมถึงพ้ืนท่ีชมทศันียภาพหาดทรายแกว้และเกา้พนั

โบก ส่งผลให้ไม่สะดวกต่อการเขา้ถึงของนักท่องเท่ียว มีย่านการศึกษาอยู่บริเวณทางเขา้ชุมชน ย่านกิจกรรมเชิง

วฒันธรรมอยูส่่วนกลางของชุมชนซ่ึงห่างจากพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ า ส่งผลให้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวไดน้้อยและ

เขา้ถึงส่วนพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงไดย้าก ส่วนย่านเกษตรกรรมอยู่ดา้นนอกชุมชน ชุมทางของชุมชนไม่มีความชดัเจน 

ภายในชุมชนมีจุดหมายตาอยู ่2 แห่งคือ รูปป้ันปลาปากบริเวณทางเขา้หลกัของชุมชน อนัเป็นสญัญลกัษณ์ท่ี บ่งบอกถึง

ความสมบูรณ์ของชุมชน ดงัรูปท่ี3 และลานกิจกรรมบริเวณริมแม่นํ้ าโขงท่ีขาดการพฒันาดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 1  แสดงสภาพพ้ืนท่ีและลกัษณะทางกายภาพ ของชุมชนบา้นตามุย 

ท่ีมา: ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2558 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงองคป์ระกอบจินตภาพทั้ง 5 ของชุมชนบา้นตามุย 
ท่ีมา: ผลงานการวิเคราะห์ของผูวิ้จยั 
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รูปที่ 3 แสดงรูปป้ันปลาปากบริเวณทางเขา้หลกัชุมชน 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ.2561 

รูปที่ 4  แสดงลานกิจกรรมของชุมชนท่ีขาดการพฒันา 

  ท่ีมา: ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ.2561 

 

จากปัญหาทางกายภาพและจินตภาพของชุมชน นาํมาวิเคราะห์ควบคู่กบัการใชท้ฤษฎีการวางผงัและการ

ออกแบบพ้ืนท่ีนนัทนาการริมนํ้ า  ดว้ยการออกแบบพฒันาเสน้ทางริมแม่นํ้ าโขงเช่ือมโยงกบัเสน้ทางภายในชุมชน และ

พ้ืนท่ีกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กาํหนดไดเ้ป็น 5 พ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีสําคญัตามความยาวของเส้นทาง

ริมนํ้ า 1.22 กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 5 เพ่ือสร้างรูปแบบเสน้ทางริมนํ้ าในรูปแบบใหม่ คาํนึงถึงบริบทและโครงสร้าง

เดิมของพ้ืนท่ี เนน้การพฒันาใหส่้งเสริมอตัลกัษณ์พ้ืนท่ี พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทั้ง 5แห่งใหมี้ความหมาย 

มีความน่าสนใจ เป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว พฒันากิจกรรมตามเสน้ทางให้มีกิจกรรมหลากหลายดว้ย ร้านคา้ชุมชนริม

ทาง ท่ีพกัอาศัยในรูปแบบโฮมสเตย ์โดยมีการควบคุมรูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เสริมส่ิงอาํนวยสะดวก

ประดบัถนน (Street Furniture )ตาม เส้นทางถนน ทางเดินเทา้ เส้นทางจกัรยาน ดว้ยป้ายบอกทาง ซุม้ทางเขา้ ห้องนํ้ า

สาธารณะ มา้นัง่  ลานกิจกรรมเพ่ือแสดงประเพณีวฒันธรรมริมนํ้ า โคมไฟ ถงัขยะและตน้ไม ้เป็นตน้ ดว้ยการเสนอให้

นาํสัญลกัษณ์ปลาปากและตน้ยางพลวงมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือจะช่วยสร้างอตัลกัษณ์ชุมชนให้ชดัเจนข้ึน  อนัจะช่วยใหเ้กิด

การเรียนรู้สร้างประสบการณ์ใหม่เชิงวฒันธรรมและ ความประทบัใจท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียวและผูม้าเยีย่มเยอืน 

 

 
รูปที่ 5 แสดงผงัรวมของพ้ืนท่ีกิจกรรมตั้งแต่จุดท่ี 1-5 และเส้นทางเช่ือมริมแมน่ํ้าโขง ชุมชนบา้นตามุย 

ท่ีมา: ผลงานการวางผงัและออกแบบสถาปัตยกรรมของผูวิ้จยั 
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 4.2  ผลงานการออกแบบเบ้ืองตน้ของพ้ืนท่ีกิจกรรมริมแม่นํ้ าโขง ชุมชนบา้นตามุย โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรม

ท่ีสาํคญั 5 จุด ดงัน้ี 

จุดท่ี 1 ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าโขง มีบริบทและทศันียภาพท่ีสวยงาม สามารถเขา้ถึง

ไดง่้ายจากถนนสายรอง แต่เดิมเป็นเพียงลานกิจกรรมอเนกประสงคข์องชุมชนไม่ไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมต่อ

การบริการนกัท่องเท่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 6  จึงไดอ้อกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมแรกท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ถึง เป็นพ้ืนท่ี

เรียนรู้ทางดา้นวิถีชีวิต อาชีพ และประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้ าโขง เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้ถึงพ้ืนท่ี

บริเวณน้ีโดยออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดด้ว้ยเสน้ทางเดินเทา้และทางรถจกัรยานท่ีเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีชุมชน และเช่ือมต่อไปยงั

จุดอ่ืน ๆของแห่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นได ้และมีการออกแบบพ้ืนท่ีเป็นลกัษณะขั้นบนัไดเพ่ือรองรับกิจกรรม

วฒันธรรมทางแม่นํ้ าและใชรั้บชมทศันียภาพของแม่นํ้ าโขง ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

  
รูปที่ 6 แสดงสภาพพ้ืนท่ีเดิมของจุดท่ี 1 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ. 2561 

รูปที ่7 แสดงจินตภาพการพฒันาพ้ืนท่ีของจุดท่ี 1 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ของผูวิ้จยั 

 

  
รูปที่ 8 แสดงสภาพพ้ืนท่ีเดิมของพ้ืนท่ีจุดท่ี 2 

ท่ีมา :ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ. 2561 

รูปที่ 9 แสดงจินตภาพเส้นทางริมนํ้ าและกลุ่มอาคารร้านคา้ 

                  ท่ีพกัโฮมสเตยห์ลงัจากการพฒันา 

    ท่ีมา :ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ของผูวิ้จยั 

จุดท่ี 2 กลุ่มอาคารท่ีพกัอาศัยโฮมสเตยแ์ละร้านคา้ริมทาง เดิมเป็นพ้ืนท่ีพกัอาศยัและร้านขายสินคา้เพียง

เล็กนอ้ยดงัแสดงในรูปท่ี 8 ซ่ึงเร่ิมมีการจดัการของชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวแต่ยงัไม่ขาดความชดัเจน จาก

การวิเคราะห์จึงไดอ้อกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีร้านขายชุมชน ท่ีพกัโฮมสเตย ์ซ่ึงเช่ือมต่อจากจุดท่ี 1 ออกแบบให้มีเส้นทาง

เดินเทา้และทางรถจกัรยาน มีส่วนประดบัถนนเพ่ือรองรับการใชง้านให้แก่นักท่องเท่ียว ปรับอาคารให้เขา้กบับริบท
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ดว้ยการเลือกใชว้สัดุไมเ้พ่ือ เนน้ความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และจดัใหมี้ลานอเนกประสงคเ์พ่ือใชใ้นงานประเพณี

ประจาํปีของชุมชน ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 จุดท่ี 3 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นเกษตรกรรมบา้นตามุย เดิมเป็นพ้ืนท่ีทางเกษตรกรรมของชาวบา้นตามุย ดงัแสดงในรูป

ท่ี 10 นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเขา้ถึงได ้แต่ดว้ยบริบทพ้ืนท่ีท่ีสามารถสร้างกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จึงไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีนั้น

ให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตทางดา้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และเพ่ิมพ้ืนท่ีร้านขายสินคา้แปรรูป

ทางดา้นเกษตรกรรมของชุมชน สามารถเดินทางเขา้ถึงไดจ้ากจุดท่ี 2 ดว้ยเสน้ทางเดินเทา้และทางรถจกัรยาน และเช่ือม

ต่อไปยงัถนนสายรองของชุมชนได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 11 

 

  
รูปที่ 10 แสดงสภาพพ้ืนท่ีเดิมของพ้ืนท่ีจุดท่ี 3 สวนส้มโอ 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ.2561 

รูปที่ 11 แสดงผงัพ้ืนของพ้ืนท่ีเรียนรู้เกษตรกรรมสวนส้มโอ 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ของผูวิ้จยั 

 

  
รูปที่ 12 แสดงสภาพพ้ืนท่ีเดิมของจุดท่ี 4 หาดทรายแกว้ 

ท่ีมา :ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ. 2561 

รูปที่ 13 แสดงทศันียภาพการปรับปรุงพ้ืนท่ีหาดทรายแกว้ 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ของผูวิ้จยั 

 

 จุดท่ี 4 จุดชมหาดทรายแกว้ริมแม่นํ้ าโขง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทท่ีสวยงามดงัแสดงในรูปท่ี 12 เดิมเขา้ถึงไดย้าก

และไม่มีพ้ืนท่ีรองรับสาํหรับนกัท่องเท่ียว จึงไดอ้อกแบบเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงหาดทรายแกว้ได ้รวมทั้งออกแบบ

ร้านอาหารเรือนแพ เพ่ือบริการนกัท่องเท่ียวและเป็นจุดชมหาดทรายแกว้ บริเวณน้ีสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยเส้นทางเทา้

และทางรถจกัรยาน ดงัแสดงในรูปท่ี 13 
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 จุดท่ี 5 จุดชมววิเกา้พนัโบก เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงและมีความลาดชนั แลเห็นทศันียภาพของหมู่โขดหินเกา้พนั

โบกและวิวแบบพาโนรามาของแม่นํ้ าโขงดงัแสดงในรูปท่ี 14 สภาพเดิมของพ้ืนท่ี มีทางเดินท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวแต่

ไม่เหมาะสมต่อการใชง้านและมีสภาพท่ีทรุดโทรม รวมถึงเขา้ถึงไดย้ากเพราะไม่มีเส้นทางท่ีชดัเจนจึงออกแบบพ้ืนท่ี

ทางเดินลกัษณะลานกวา้ง ลดัเลาะไปตามความลาดชนั เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวรับชมทศันียภาพไดส้ะดวก และออกแบบ

โดยคาํนึงถึงบริบทท่ีเป็นหินจึงนาํลกัษณะโคง้ของหินมาใชก้บัลานชมทศันียภาพ เขา้ถึงไดจ้ากเส้นทางเดินเทา้และ

เสน้ทางรถจกัรยาน และเช่ือมต่อไปยงัถนนสายรองของชุมชน ซ่ึงมีดงัแสดงในรูปท่ี 15 

 

  
รูปที่ 14 สภาพพ้ืนท่ีเดิมของพ้ืนท่ีจุดท่ี 5 จุดชมวิวเกา้พนัโบก 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ. 2561 

รูปที่ 15 แสดงทศันียภาพการปรับปรุงจุดชมวิวเกา้พนัโบก 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ของผูวิ้จยั 

 

5. การอภิปรายผล 

5.1 จากการส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมและพฒันาเสน้ทางริมนํ้ าโขง คาดวา่จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว

มากข้ึน เป็นไปตามแผนพฒันาการท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนได ้

5.2 เส้นทางเช่ือมโยงกิจกรรมริมแม่นํ้ าโขงเพ่ือใหผู้ม้าเยี่ยมเยอืนรับรู้ถึงกิจกรรมและทศันียภาพของท่ีงดงาม 

และให้เป็นพ้ืนท่ีนันทนาการริมนํ้ า เช่นเดียวกบัเส้นทางริมนํ้ าโขงของชุมชนเชียงคาน จ.เลย เพียงต่างท่ีขนาดของ

ชุมชนและรูปแบบและกิจกรรมทางวฒันธรรม โดยเส้นทางเดินเทา้ริมแม่นํ้ าโขงชุมชนบา้นตามุย เป็นเสน้ทางเรียนรู้

และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ทางวฒันธรรมริมนํ้ าโขง ท่ีสร้างความหลากหลายกิจกรรมตามเสน้ทาง ซ่ึงก่อใหเ้กิด 

ท่ีพกัโฮมสเตย ์ร้านคา้ริมทาง การพฒันาจุดชมวิว ซ่ึงเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข้ึนโดยมีการควบคุมรูปแบบ

สถาปัตยกรรมเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชน 

5.3 เส้นทางริมแม่นํ้ าโขงน้ีช่วยป้องกนัปัญหาอุทกภยัไดใ้นระดบัหน่ึง และเป็นแนวเขตป้องกนัการรุกลํ้ า

พ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขง เป็นท่ีวา่งเปิดโล่งเพ่ือนนัทนาการ และส่งเสริมวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

5.4 การส่งเสริมใหเ้กิดส่วนประดบัถนน (Street Furniture)ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีปริมาณนอ้ย ไดแ้ก่ ตน้ไม ้มา้นัง่ 

ป้ายบอกทาง ถงัขยะ และ โคมไฟแสงสวา่ง เพ่ือสร้างความสะดวกและความปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียวโดยใชส้ญัลกัษณ์

ปลาปากนาํมาเป็นป้ายบอกทางสร้างอตัลกัษณ์แก่ชุมชนและใชต้น้ไมท่ี้สอดคลอ้งต่อบริบทริมแม่นํ้ าโขง คือ ตน้ยาง

พลวง ปลูกตามพ้ืนท่ีกิจกรรมริมแม่นํ้ าโขง เพ่ือส่ือถึงความเป็นชุมชนบา้นตามุยท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

456 

5.5 แนวทางการพฒันาการพ้ืนท่ีริมนํ้ าโขงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นตามุย อาํเภอ

โขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานีน้ี เป็นการเสนอแนะการวางผงัและออกแบบชุมชนเบ้ืองตน้โดยอาศยัทฤษฎีการวางผงั

และออกแบบพ้ืนท่ีนนัทนาการริมนํ้ า เพ่ือนาํมาปรับปรุงและแกปั้ญหาทางกายภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษา

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ถือเป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการต่อยอดทาํแบบ

พฒันาและจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนาํแผนและผงัไปสู่การปฏิบติัได้

จริงและเป็นความตอ้งการร่วมกบัคนในพ้ืนท่ี คาดวา่หากสัมฤทธ์ิผลจะมีผลต่อดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สร้าง

เศรษฐกิจชุมชน และรักษาลาํนํ้ าโขงคู่กบัชุมชนบา้นตามุยให้ย ัง่ยืน และหวงัวา่ผลการศึกษาชุมชนบา้นตามุยน้ี จะเป็น

ชุมชนตน้แบบในการพฒันาพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าของชุมชนอ่ืน ท่ีมีบริบทและวถีิชีวติชุมชนคลา้ยกนัต่อไป 

 

6. บทสรุป 

 แนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีริมนํ้ าโขง ของชุมชนบ้านตามุยน้ี ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและ

องคป์ระกอบทางจินตภาพทั้ง 5 นาํมาปรับปรุงเช่ือมโยงเขา้กบัวิถีชีวิตของชุมชนและพ้ืนท่ีทางเดินริมแม่นํ้ าโขง โดย

เช่ือมโยงเขา้สู่พ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีกิจกรรมริมแม่นํ้ าทั้ง 5 จุด คือ ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวติและวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าโขง 

กลุ่มอาคารท่ีพกัอาศยัโฮมสเตยแ์ละร้านคา้ริมทาง ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเกษตรกรรมบา้นตามุย จุดชมหาดทรายแกว้และ 

จุดชมวิวเกา้พนัโบก พร้อมกบัจดัให้มีส่วนประดบัถนน(Street Furniture)เช่น ตน้ไม ้มา้นัง่ ป้ายบอกทาง โคมไฟ เป็น

ตน้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภยัต่อนักท่องเท่ียว ซ่ึงมีระยะทางรวมทั้งหมด 1.22 กิโลเมตรให้เกิดอตั

ลกัษณ์ชุมชนข้ึน สร้างรูปลกัษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ลานกิจกรรมทางวฒันธรรม และเสริมใหมี้กิจกรรมหลากหลาย

ในเส้นทางริมนํ้ าและพ้ืนท่ีต่อเน่ืองน้ี ให้มีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา และสร้างความประทบัใจท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียวโดยคาดวา่จะ

เป็นเส้นทางริมนํ้ า แหล่งการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงและ

สร้างเศรษฐกิจชุมชนใหชุ้มชนบา้นตามุยย ัง่ยนืคู่กบัลาํนํ้ าโขงสืบไป 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาแนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าโขงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนตามุย อาํเภอ

โขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี สําเร็จในเบ้ืองต้นได้ ต้องขอขอบคุณ ชุมชนบ้านตามุย อาํเภอโขงเจียม จังหวดั

อุบลราชธานี และผูใ้หญ่บา้นประจาํชุมชน ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการลงสํารวจพ้ืนท่ีดว้ยดี และ

ขอขอบคุณ โครงการ 4+1 สํานึกรักบา้นเกิด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดใ้ห้โอกาสและ

ส่งเสริมในการพฒันาพ้ืนท่ีชุมชนน้ี จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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