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บทคดัย่อ 

โครงการ “รับแล” ชุมชนตน้แบบพ่ึงพาตนเองในอุดมคติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาสตูดิโอออกแบบชั้นปีท่ี 4 

ของคณะสถาปัตยก์รรมศาสตร์ มรส. มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการศึกษาและเสนอแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างของ

ชุมชนท่ีเป็นเป้าหมายทั้งทางดา้น “กายภาพ” และ “การดาํเนินการ” โดยใชก้ระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมลงไป

ทาํการสํารวจเก็บขอ้มูลพร้อมทั้งเสนอแนวคิดและออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรม เพ่ือเป้าหมายในการสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ใหก้บัคนในชุมชนภายใตป้ระเด็นหลกัๆ 5 ดา้นอนัประกอบดว้ย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร

และเทคโนโลย ีจากแนวคิดการพ่ึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงฯ ของ ร.9 การศึกษาน้ีใชเ้คร่ืองมือ 5W1H ซ่ึง

อยูใ่นรูปของคาํถามคาํตอบโดยใชคี้ยเ์วร์ิด WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY, HOW มาสร้างกรอบของการเก็บ

และใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของโครงการ ผลการศึกษาท่ีไดคื้อยทุธศาสตร์ในการจดัการชุมชนบา้นแหลมนาว 

การดาํเนินการเร่ิมตน้จากประเด็นทางดา้นจิตใจและสังคมโดยการเสนอให้ชาวชุมชนรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเพ่ือ

จดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงจะกลายเป็นปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจโดยตรง จากนั้นจดัการ

ประเด็นดา้นเศรษฐกิจดว้ยการจดัทาํโครงการยอ่ยๆซ่ึงเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย จากแนวคิดท่ีกล่าวมาจึงไดโ้ครงการ

ทางสถาปัตยกรรมออกมา 4โครงการ โดยการดาํเนินการดงักล่าวคาดว่าจะเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนจนสามารถเป็นตน้แบบใหส้งัคมภายนอกไดรั้บรู้และอาจใชเ้ป็นตวัอยา่งไดต้่อไป 

 

คาํสําคญั: ชุมชนต้นแบบ  การพ่ึงพาตนเอง กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 5W1H  
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Abstract 

 This study is a part of the 4th year design studio of the Faculty of Architecture, Rangsit University. The class 

aims to study and propose ideas to improve the structure of the target community in both "physical" and "operation" 

aspect. The study uses the architectural design process to explore, collect data and propose ideas and design 

architectural projects. The goal of the study is to create a better quality of life for people in the community under the 

five main issues, including mind, society, economy, resources and technology, under the concept of self-reliance 

according to the sufficiency economy principle of H.M. King Bhumibol Adulyadej. This study uses the 5W1H tools, 

which are in the form of questions and answers using the What, Who, Where, When, Why, and How keywords to 

create a framework for collecting and using information that is appropriate for the project's methodology. The results 

of the study are strategies for managing Baan Laem Naow community. The operation starts from the mental and social 

issues by encouraging the community to form groups in various ways to manage the resources in the area which will 

become a factor that drives the economic issues directly. Then managing the economic issue by creating projects that 

increase revenue and reduce expenses using those groups.  As mentioned, therefore there are 4 architectural projects. 

Such operations are expected to be strategies to drive the community to have a better quality of life and can be a 

prototype for other communities. 

 

Keywords: Prototype, self-reliance community, architectural design process, 5W1H   

 

1. บทนํา 

ชั้นเรียน 4+1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มรส. เป็นแนวคิดการจดัการเรียนในรูปแบบการทาํงานร่วมกนั

ระหว่างรุ่นพ่ีปี4 และรุ่นนอ้งปี1โดยมีการแบ่งหน้าท่ีกนัในการทาํงาน โดยโครงการ “รับแล” ชุมชนตน้แบบพ่ึงพา

ตนเองในอุดมคติเป็นโครงการหน่ึงในชั้นเรียนดังกล่าวน้ี เพ่ือลงสํารวจเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีสนใจ แลว้นํา

ประเด็นหรือปัญหาต่างๆในพ้ืนท่ีเหล่านั้นกลบัมาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวคิดและโครงการออกแบบในการจดัการดว้ย

มุมมองและวธีิการออกแบบสถาปัตยกรรมอยา่งเหมาะสม  

โดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางดา้น “กายภาพ” และ “การ

ดาํเนินการ” ของชุมชนท่ีลงสาํรวจเพ่ือเป้าหมายหลกัในการสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ใหก้บัคนในชุมชนภายใตป้ระเด็น

หลกัๆ 5 ดา้นอนัประกอบดว้ย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและเทคโนโลยี จากแนวคิดการพ่ึงพาตนเองตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงฯของในหลวงรัชกาลท่ี 9 (โครงการประชาสัมพนัธ์ กรมประชาสัมพนัธ์, 2560)โดยท่ีงานของ

นกัศึกษาปี 1 จะเนน้ไปท่ีประเด็นเร่ืองปัจจยั 4 โดยทาํการปรับปรุงท่ีพกัอาศยัของชาวชุมชนเป็นหลกั 

โครงการ “รับแล” ไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ลบัแล” ชุมชนอุดมคติในตาํนานซ่ึงเพียบพร้อมไปดว้ยทรัพยากร

และความดีงามดา้นจิตใจของผูค้นในชุมชนหากแต่ซ่อนเร้นหลีกหนีจากความสับสนวุ่นวายของโลกภายนอก โดย

เปล่ียนคาํวา่ “ลบั” มาเป็น “รับ” ซ่ึงมาจากคาํวา่ “เปิดรับ” และคาํวา่ “แล” มาจากคาํวา่ “มอง” โดยมุ่งหวงัใหโ้ครงการ
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ถูกเปิดเผยให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสังคมภายนอกเพ่ือเป็นตวัอยา่งและเป็นตน้แบบของแนวทางซ่ึงสามารถถูกประยกุตใ์ชไ้ด้

กบัชุมชนอ่ืนๆโดยปรับเปล่ียนรูปแบบวธีิการตามบริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

โดยชุมชนบา้นแหลมนาว อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง เป็นชุมชนเป้าหมายแห่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาสนใจ

และลงพ้ืนท่ีไปทาํการศึกษาและพบวา่มีประเดน็น่าสนใจมากมายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยเฉพาะ

การดาํเนินธุรกิจโฮมสเตยข์องชุมชนซ่ึงเร่ิมดาํเนินการแลว้และไดรั้บรางวลัโฮมสเตยดี์เด่นจากการประกวด “GSB 

Smart Homestay โฮมสเตยมี์สไตล”์  ไดรั้บโล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนบัสนุนโฮมสเตยล์ะ 100,000 

บาท จดัโดยธนาคารออมสิน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

ใช้กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการเก็บขอ้มูล กําหนดแนวคิดและออกแบบโครงการทาง

สถาปัตยกรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ 5W1H ในรูปของการ “อ่าน” และการ “เขียน” เร่ืองราวในพ้ืนท่ี เพ่ือเสนอแนะแนวทาง

ในการปรับปรุงโครงสร้างความเป็นอยู่ของชุนชนเป้าหมาย ทั้ งด้าน “กายภาพ”และ “การดาํเนินการ” ให้บรรลุ

เป้าหมายโครงการในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กบัคนในชุมชนโดยใชป้ระเด็นหลกั ๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ 

สงัคม จิตใจ ทรัพยากรและเทคโนโลย ีจากแนวคิดการพ่ึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในรูปของแนวคิดและ

งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม “the architectural designing process” มีการศึกษาเปรียบเทียบใน

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหา “the problem-solving process” ท่ีศึกษากนัในสาขาวชิาพฤติกรรมมนุษย์

ศาสตร์ และกบักระบวนการตดัสินใจ “the decision-making process” ท่ีศึกษากนัในสาขาวชิาธุรกิจและการจดัการ 

“สถาปนิกมีการจัดระบบและระเบียบของความคิดแตกต่างกันไป หรือมีวิธีการคิดและการแก้ปัญหา

หลากหลายวิธี ตามความแตกต่างของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่จากการศึกษาใน

กระบวนการทางความคิดของมนุษย ์พอสรุปเป็นผลทางทฤษฎีไดว้า่ “model” หรือรูปแบบจาํลองความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นลกัษณะของกระบวนการ (process) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ (analysis) การ

สงัเคราะห์ (synthesis) การประเมินผล หรือเปรียบเทียบ (evaluation) การเลือก หรือตดัสินใจ (choice) การประมวลผล

ในทางปฏิบติั (implementation) ส่วนลาํดบัของขั้นตอน ยงัไม่สามารถกาํหนดเป็นระเบียบชดัเจนไดว้า่ เป็นการต่อเน่ือง

ทุกขั้นตอนแบบวงจร หรือเป็นความสัมพนัธ์เชิงปฏิภาค ระหว่างสองขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงโดยเฉพาะ หรือมีการ

สลบัขั้นตอนต่างๆโดยอิสระ ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บัประเภท ชนิดของปัญหาความแตกต่างส่วนบุคคลของสถาปนิก และ

ประสบการณ์ ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนั” (ยงยทุธ ณ นคร, 2562) 

เน่ืองจากในโครงการน้ีเน้ือหาส่วนใหญ่ของการทาํงานอยูใ่นรูปของ “เร่ืองราว” ในแง่มุมต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ี เคร่ืองมือ 5W1H จึงถูกเลือกมาใชเ้พ่ือใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของเน้ือหา  

“ เทคนิค 5W1H จะใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา ได้เ กือบทุกรูปแบบ เทคนิค 5W1H เ ป็น 

การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) ท่ีใชค้วามสามารถในการจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงหน่ึงส่ิงใด
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ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ นํามาหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

เหล่านั้น เพ่ือคน้หาคาํตอบท่ีเป็นความเป็นจริง หรือท่ีเป็นส่ิงท่ีสําคญั จากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบ 

เรียบเรียงใหม่ใหง่้ายแก่ต่อการทาํความเขา้ใจ” (ศิริประภา205, 2562) 

การศึกษาจึงกาํหนดวิธีการทํางานออกเป็น 2 ส่วนให้สัมพนัธ์กับรูปแบบของเน้ือหา โดยส่วนแรกเป็น  

“การอ่าน” ขอ้มูล ส่วนท่ีสองเป็น “การเขียน”เน้ือหา  

 

3.1 ส่วนแรก “การอ่าน” -Read 

เร่ิมจากการลงสาํรวจพ้ืนท่ีไปพกัคา้งแรมกบัชาวชุมชนในพ้ืนท่ีพร้อมทั้งทาํการสังเกต พูดคุย และคน้ควา้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ “รับรู้” ขอ้เท็จจริงต่างๆ 

เร่ิมการ“อ่าน” ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัดว้ยชุดคาํถามวา่ อะไร- What? และมนัเป็นอยา่งไร How are they? หรือ How 

is it? โดยการจาํแนกส่ิงต่างๆหรือ “อะไร” ในสภาพแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้กรอบ 5W1H ซ่ึงปรับปรุง

รูปแบบการใชง้านใหเ้ป็นคียเ์วิร์ดท่ีมีกรอบเน้ือหาเป็นประเด็นยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กบับริบทในดา้นต่างๆของพ้ืนท่ีและจะ

นาํไปสู่ประเด็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมในทา้ยท่ีสุด โดย 

3.1.1 WHERE –ท่ีไหน: แทนตาํแหน่งท่ีตั้งของชุมชนและสภาพแวดลอ้มในขอบเขตระดบัต่างๆโดยใชข้นาด

เป็นตวักาํหนดขอบเขตของเน้ือหา ภาพใหญ่อาจสัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆในระดบัประเทศ ภาพกลางสัมพนัธ์กบัส่วน

ต่างๆในระดบัจงัหวดั ภาพเลก็สมัพนัธ์กบัส่วนประกอบต่างๆภายในชุมชน 

เพ่ือศึกษา “ส่วนประกอบ” ท่ีสาํคญั ซ่ึงไดแ้ก่ คน วตัถุส่ิงของ เวลา และรูปแบบ “ความสมัพนัธ์” ของส่ิงต่างๆ

ในพ้ืนท่ีเหล่านั้น ซ่ึงมีกรอบใหญ่ๆตามรายละเอียดดา้นล่าง 

3.1.2 WHO –ใคร: แทนคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ี จาํแนกตามเน้ือหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.1.3 WHAT –อะไร: แทนวตัถุส่ิงของต่างๆทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยจาํแนกตามเน้ือหาเป็นประเด็นซ่ึง

จะเก่ียวขอ้งกบับริบททางสถาปัตยกรรมในทา้ยท่ีสุด 

3.1.4 WHEN –เม่ือไหร่: แทนรูปแบบต่างๆของเวลาท่ีสัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีทั้งวงรอบตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์

กาํหนดข้ึน 

จากนั้นอ่าน “ความสัมพนัธ์” ของส่ิงต่างๆออกมาเป็นเร่ืองราว และจาํแนกแจกแจงเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีได้

ออกเป็นหมวดหมู่ภายใตป้ระเด็นหลกั ๆ 5 ดา้นไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม จิตใจ ทรัพยากรและเทคโนโลย ีจากแนวคิดการ

พ่ึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงฯ และนาํมาวเิคราะห์ดว้ยกลไก SWOT อีกทีเพ่ือหาประเด็นในการดาํเนินการ 

 

3.2 ส่วนท่ีสอง “การเขียน” 

เร่ิมจาก “เป้าหมายหลกั” ของโครงการรับแล (ใช้คียเ์วิร์ด WHY) ซ่ึงถูกกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่เร่ิม

โครงการว่าการดาํเนินต่างๆจะตอ้งการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัคนในชุมชน ตามมาดว้ย “วิธีการ” (ใชคี้ยเ์วิร์ด 

HOW) โดยการใช้ประเด็น WHERE WHO WHAT WHEN ท่ีได้จากการ “อ่าน” เน้ือหาท่ีได้มาสร้างเป็นรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ “เป้าหมายหลกั” ดังกล่าว รวมทั้ ง “เป้าหมายย่อยๆ”ท่ีจะเกิดข้ึนในรูปของ

แนวคิดและโครงการออกแบบยอ่ยต่างๆ 
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ประเด็นจาก SWOT ซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัประเด็นสาํคญั 5 ดา้นตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามท่ีกล่าวมาจะถูก

นาํมากาํหนดเป็นโครงการยอ่ยๆแต่ละโครงการข้ึน (ทั้งน้ีจะเกิดโครงการข้ึนประมาณ 4-5 โครงการในแต่ละชุมชนตาม

สดัส่วนจาํนวนนกัศึกษาในแต่ละกลุ่ม) ซ่ึงแต่ละโครงการจะเป็นยทุธศาสตร์ในการจดัการประเด็น 5 ดา้นในส่วนต่างๆ

ตามท่ีไดก้ล่าวมา เกิดเป็น “เป้าหมายยอ่ย” -WHY ข้ึน เป็นส่วนของโปรแกรมในการออกแบบ 

จากนั้นกาํหนด “แนวคิด” โครงการ เป็น “วิธีการย่อย” -HOW โดยใช ้Keyword 5W1H หรือส่วนผสมของ 

WHERE, WHO, WHAT, WHEN เป็นเน้ือหาจากขอ้เท็จจริงต่างท่ีรวบรวมไวม้าสร้างเป็นเร่ืองราวเพ่ือนําไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายของแต่ละโครงการท่ีตั้งไว ้อาจเร่ิมจากเน้ือหาส่วนไหนก่อนก็ไดไ้ม่ว่าจากประเด็นเร่ือง คน สถานท่ี 

กิจกรรม วตัถุส่ิงของ เวลา ฯลฯ   

 แลว้จึงนาํมากาํหนดแนวคิดในการออกแบบ Design Concept และทาํการออกแบบ Schematic design และ

จดัทาํแบบนาํเสนอออกมาเพ่ือนาํเสนอและตรวจประเมินผลงาน จึงครบขั้นตอนการทาํ Preliminary design อนัเป็น

เน้ือหาหลกัของชั้นเรียนสตูดิโอการออกแบบชั้นปีท่ี 4 

หากโครงการดาํเนินการไปจนถึงขั้นตอนท่ีอาคารถูกสร้างและใชง้านจริงแลว้จึงจะมีการประมวลผลในทาง

ปฏิบัติเกิดข้ึน ในขั้นการทาํ Preliminary design น้ีจึงเป็นแค่การออกแบบขั้นตน้ซ่ึงถูกประเมินผลจากตรรกะของ

ผูอ้อกแบบ-ผูเ้รียนหรือความคิดเห็นของทีมผูส้อนหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 การอ่าน 

จากการเก็บขอ้มูลหรือ “อ่าน” เน้ือหาภายใตก้รอบ “อะไร” และ “มนัเป็นอย่างไร” ไดเ้น้ือหาเป็นขอ้สรุป

หลกัๆเร่ิมจาก  

4.1.1 WHERE -ท่ีไหน:  

มีเน้ือหาท่ีสําคญัไดแ้ก่ “ตาํแหน่ง” ท่ีตั้งของชุมชนและ “ขอบเขต” ในระดบัต่างๆรวมทั้ง “ส่วนประกอบ” 

(WHO, WHAT, WHEN) และ “ความสมัพนัธ์” ของส่ิงต่างๆท่ีสาํคญัในพ้ืนท่ีเหล่านั้น 

4.1.1.1 ภาพใหญ่ในระดบัประเทศ พ้ืนท่ีบา้นแหลมนาวอยู่ส่วนปลายดา้นล่างของจงัหวดัระนองติดกบัฝ่ัง

ทะเลอนัดามนั ซ่ึงเป็นน่านนํ้ าท่ีสามารถเช่ือมต่อในระดบัชาติไดก้บัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the 

Union of Myanmar) ถึงแม้จะมีด่านถาวรและจุดผ่านแดนรวมกันถึง 4 จุดในจังหวดัระนอง แต่คนในชุมชนไม่มี

กิจกรรมติดต่อสมัพนัธ์ในระดบัประเทศกบัเมียนมาร์ 

4.1.1.2 ภาพกลางในระดบัประเทศ จงัหวดัระนองห่างจากกรุงเทพมหานครฯโดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมงเศษสาํหรับ

การเดินทางโดยเคร่ืองบินและใชเ้วลา 8 ชัว่โมงเศษสาํหรับการเดินทางโดยรถยนตสู่์สนามบินภายในประเทศจงัหวดั

ระนอง และใชเ้วลาอีกประมาณ 1 ชัว่โมงเศษโดยทางรถยนตแ์ละเรือสู่ชุมชนบา้นแหลมนาว  

ทางทะเลบ้านแหลมนาวเช่ือมต่อกับเกาะแก่งและแหล่งดํานํ้ าต่างๆซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล

ภายในประเทศบนฝ่ังทะเลอนัดามนั แต่การท่องเท่ียวยงัไม่เป็นอาชีพและรายไดห้ลกัของชาวชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่ยงัคง

ยดึอาชีพประมงเป็นหลกั 
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4.1.1.3 ภาพเล็กในระดบัพ้ืนท่ี ตาํแหน่งท่ีตั้งของชุมชนบนแหลมนาวแต่เดิมอยูฝ่ั่งดา้นนอกของเกาะ แต่ถูก

ยา้ยมาอยูฝ่ั่งดา้นในของเกาะหลงัเหตุการณ์คล่ืนสึนามิเม่ือปี 2004  

โดยมี “ส่วนประกอบ” ของชุมชนทั้งส่วนท่ีเป็นตามธรรมชาติและส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ประกอบดว้ย 

4.1.2 WHO –ประชากรในพ้ืนท่ี 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั มีทศันคติความคิดและหลกัปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลาม พ่ึงพาระบบ

เศรษฐกิจโดยมีอาชีพหลกัในการทาํประมงภายใตส้ภาวะภูมิอากาศแบบฝนแปดแดดส่ีของภาคใต ้ประกอบดว้ยท่ีบา้น

อาศัยจาํนวนประมาณ 48 หลงัคาเรือนและมีประชากรจาํนวนประมาณ 188 คน โดยมีเยาวชนประมาณ 36% และ

สดัส่วนของผูห้ญิงประมาณ 42% ตวัชุมชนมีลกัษณะเป็นสังคมปิดทั้งจากกายภาพ (ซ่ึงเขา้ถึงไดจ้ากทางเรือถึงแมว้า่จะ

ตั้งอยูบ่นแหลมไม่ใช่เกาะ)  

4.1.3 WHAT –อะไร: ส่วนประกอบต่างๆของชุมชน 

4.1.3.1 ประวติัความเป็นมา 

หมู่บา้นแหลมนาว เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ มีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 3 แมเ้วลาจะผ่าน

ล่วงเลยมาสองร้อยปี แต่ป่าสมบูรณ์อนัเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนก็ไม่ถูกบุกรุกแผว้ถาง ไม่ว่าจะเป็นยคุก่อน

ประกาศพ้ืนท่ีอุทยานฯ หรือยุคปัจจุบัน มีบ้างท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพืชในผืนป่าเพ่ือดํารงชีพ แต่หากถาม 

วา่กระทบกบัวงจรของธรรมชาติหรือไม่ อาจตอบไดว้า่นอ้ยมากจนธรรมชาติสามารถฟ้ืนฟูตวัเองได ้(บา้นแหลมนาว 

หมู่บา้นไร้ถนน ของคนรักษท์ะเล, 2562) 

4.1.3.2 ส่วนประกอบทางธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีของชุมชน 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่โดยรอบชุมชนยงัคงมีความเป็นธรรมชาติและอยู่ห่างไกลจากชุมชนอ่ืน ส่วนประกอบทาง

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีของชุมชนมีทั้งพืชพรรณและสัตวต์ามธรรมชาติ บริเวณส่วนกลางพ้ืนท่ีเป็นภูเขา มีป่าและแหล่งนํ้ า

ตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีโดยรอบแหลมเป็นชายหาด ฝ่ังดา้นนอกเป็นทรายขาวสะอาดฝ่ังดา้นในมีลกัษณะเป็นอ่าวเป็นทราย

ปนโคลน มีป่าแสม ป่าจากและทุ่งหญา้ เคยเป็นพ้ืนท่ีปลูกมะนาวจาํนวนมาก ในปัจจุบนัมีการทาํสวนยาง สวนสตอ  

มีสตัวป่์าประเภทต่างๆ เช่นนกกระสาอพยพและสตัวท่ี์ชาวบา้นเล้ียงเช่น แพะ ควาย ไก่ เป็ดและนกสวยงาม  

4.1.3.3 ส่วนประกอบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในพ้ืนท่ีของชุมชน 

4.1.3.3.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนประกอบในพ้ืนท่ีของชุมชนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนประกอบไปดว้ย โครงสร้างพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ทางเดิน 

ระบบประปาภูเขา พลังงานไฟฟ้าทั้ งจากโซลาเซลล์และนํ้ ามันดีเซล ระบบกําจัดขยะจากการเผา มีสัญญาณ

โทรศพัท์มือถือทัว่ถึงทั้งชุมชน ส่วนอาคารประกอบไปดว้ย มสัยิด โรงเรียนสอนศาสนา ท่าเรือและโรงเรียนสอนขบั

เรือ มีโรงเรียนซ่ึงชาํรุดตอ้งการการซ่อมแซม มีสุสานของชุมชนตามหลกัศาสนา มีท่ีพกัก่ึงพาณิชยกรรมแซมอยู่

ประปรายกบัท่ีพกัอาศยั โดยมีตวัมสัยิดเป็นศูนยก์ลางทางสังคมและจิตใจของหมู่บา้น ซ่ึงชาวชุมชนจะไปมสัยดิในวนั

ศุกร์และผลดัเปล่ียนกนัไปทาํหนา้ท่ีครูสอนศาสนาท่ีโรงเรียนสอนศาสนาตามวาระ 

4.1.3.3.2 ผงัชุมชนและรูปแบบสถาปัตยกรรม 

โดยท่ีพกัอาศยัในชุมชนวางเรียงตวักนัไปปตามแนวชายหาด บริเวณก่ึงกลางชุมชนฝ่ังทะเลเป็นท่าเรือ ฝ่ัง

ภูเขาเป็นมสัยิด รูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะเห็นไดช้ดัเจนจากอาคารประเภทท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่ริเวณ
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ชายฝ่ัง ตวับา้นดา้นติดทะเลสามารถจอดเทียบเรือไดเ้ม่ือนํ้ าข้ึน ส่วนดา้นในฝ่ังแผ่นดินเป็นทางเดินคอนกรีตยาวตาม

แนวชายหาด บา้นเรือนส่วนใหญ่เป็นหลงัคาจัว่ ใชว้สัดุท่ีหาไดท้ัว่ไปตามร้านวสัดุก่อสร้าง มีการยกพ้ืนสูงโดยใชเ้สา

ลอยสัมพนัธ์กบัปรากฎการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลง มีการจดัผงัภายในแบบเปิดโล่งไม่กั้นส่วนๆและอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวจึง

ไม่มีความเป็นส่วนตวันกั 

4.1.3.3.3 กิจกรรมในชุมชม 

มีเรือเป็นอุปกรณ์สําคญัในการประกอบอาชีพประมง มีความรู้ในการต่อเรือเป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน มี

โรงเรียนสอนต่อเรือในหมู่บา้น มีพิธีกรรมในการรับขวญัเรือ มีการเล้ียงสตัวน์ํ้ าในกระชงัและถนอมอาหารโดยการทาํ

เคม็ 

การทาํโฮมสเตยเ์ร่ิมเขา้มาในพ้ืนท่ีจากการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐจากการสนบัสนุนทุนจดัตั้ง ไดมี้

การริเร่ิมในการทาํโฮมสเตยใ์นรูปของอาคารส่วนกลางโดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมโดยการนาํของผูใ้หญ่บา้น แต่จากการ

สอบถามชาวชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าว 

คนท่ีน่ีตระหนกัรู้วา่ทรัพยากรทางทะเลท่ีพวกเขาใชอ้ยูน่ั้นมีคุณค่ามากเพียงใด กวา่ 20 ปี ท่ีชาวบา้นร่วมกนัตั้ง

กฎ และมีการตกลงร่วมกนัในเร่ืองของการจบัสตัวน์ํ้ าท่ีจะไม่ทาํลายวงจรชีวติของสตัวท์ะเล เช่น หากจะจบักุง้มงักรนั้น

หา้มใชว้ธีิดาํนํ้ าลงไปล่าตวัจากซอกหิน ซ่ึงต่างจากท่ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย (บา้นแหลมนาว หมู่บา้นไร้ถนน ของคน

รักษท์ะเล, 2562) 

4.1.4 WHEN –เม่ือไหร่: แทนรูปแบบต่างๆของเวลาท่ีสมัพนัธ์กบัพ้ืนท่ี 

ชาวชุมชนส่วนใหญ่ใชเ้วลาไปกบัการประกอบอาชีพ โดยอาชีพหลกัดา้นประมงจะเร่ิมออกไปวางอวนในช่วงตั้งแต่ 

4.00 น.จนถึง 13.00น. และออกไปเก็บอวนในช่วงตั้งแต่ 19.00 น.จนถึง 23.00น. ในส่วนของเรือไดหมึกเร่ิมออกไปทาํ

การในช่วงตั้งแต่ 20.00 น.จนถึง 4.00น. 

ส่วนของการทาํสวนยางจะออกไปกรีดยางในช่วงกลางคืนตั้งแต่ 20.00 น.จนถึง 6.00น. และสวนสะตอตั้งแต่ 

4.00 น.จนถึง 13.00น.  

 

4.1.5 การวิเคราะห์เน้ือหาของชุมชนท่ีอ่านไดด้ว้ย SWOT สัมพนัธ์กบัหลกัการพ่ึงพาตนเองฯ 5 ดา้น เพ่ือนาํ

ประเด็นท่ีไดไ้ปกาํหนดยทุธศาสตร์ในการปรับปรุงกายภาพและการดาํเนินการของชุมชน 

4.1.5.1 Strength -จุดแขง็ 

สภาพแวดลอ้มซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารทะเลและภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ทั้งตั้งอยูบ่น

ชายฝ่ังดา้นในซ่ึงเป็นอ่าวปลอดภยัจากคล่ืนลมและสึนามิ (ประเด็นทางดา้นทรัพยากร)  

คนในชุมชนมีความปรองดองกันเพราะเป็นเครือญาติ มีผูน้ําชุมชนซ่ึงเป็นท่ีไวว้างใจของคนในชุมชน 

(ประเด็นทางดา้นสงัคม) 

4.1.5.2 Weakness -จุดอ่อน 

ไม่มีสาธารณูปการในดา้นการรักษาพยาบาลในพ้ืนท่ี ตอ้งขา้มเรือไปใชบ้ริการจากตวัอาํเภอ  

4.1.5.3 Opportunities -โอกาส 
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มีศกัยภาพการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบนวติัวิถีและทุนการจดัทาํโฮมสเตยจ์ากภาครัฐ รวมทั้งความรู้ในการ

ต่อเรือถือเป็นเทคโนโลยเีป็นองคค์วามรู้ชั้นสูงของคนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชาํนาญจนสามารถจดัตั้งเป็นโรงเรียนสอนการ

ต่อเรือข้ึน (ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ) 

ศกัยภาพในการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้น (ประเด็นทางดา้นสงัคม) 

4.1.5.4 Treat -ภยัคุกคาม 

ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะ (ประเด็นทางดา้นเทคโนโลย)ี  

 

4.2 ขั้นตอนของการ “เขียน” 

นําขอ้เท็จจริงดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นแหลมนาวน้ีจากการวิเคราะห์ SWOT มาเร่ิมจากการ

กําหนดเป้าหมายย่อยของแต่ละโครงการ -WHY และวิธีการย่อยๆ -HOW  เพ่ือบรรลุเป้าหมายของโครงการนั้น

ประกอบดว้ย 

เป้าหมายแรกเป็นประเด็นทางดา้นจิตใจผสานกบัประเด็นทางดา้นสงัคม โดยในรายบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อ

การดาํรงชีวติจากหลกัศาสนารวมทั้งความเขม้แขง็ของผูน้าํชุมชน เอ้ือใหเ้กิดแนวโนม้การรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชน

ในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือเป้าหมายด้านต่างๆต่อไป ได้แก่เป้าหมายทางด้านการจัดการทรัพยากร และเป้าหมาย

ทางดา้นเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย  

นาํมาสู่โครงการทางสถาปัตยกรรมต่างๆในขั้นตน้จาํนวน 4 โครงการ 

4.2.1 โครงการท่ี 1 หอ้งรับแขกชุมชนประตูสู่แหลมนาว (รูปท่ี 1) 

เป็นการนาํจุดแขง็ในดา้นของศกัยภาพในการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้น(ประเด็นทางดา้นสังคม)มาจดัการกบั

จุดอ่อนของชุมชนจากการท่ีไม่มีสาธารณูปการในดา้นการรักษาพยาบาลในพ้ืนท่ี และเป็นส่วนส่งเสริมการทาํธุรกิจ

ท่องเท่ียวและโฮมสเตยเ์พ่ือสร้างรายได ้(ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ)  

 WHY –เป้าหมาย 

จากขอ้เท็จจริงเร่ืองรูปแบบของชุมชน ทั้งจากการท่ีคนในชุมชนเป็นกลุ่มเครือญาติ มีลกัษณะเฉพาะในเร่ือง

ศาสนาและการประกอบอาชีพประมงเป็นหลกัแทบทั้งชุมชน การเขา้ถึงทางกายภาพทาํไดจ้าํกดัเพียงทางเรือเท่านั้น  ทาํ

ใหดู้เหมือนชุมชนมีลกัษณะเป็นชุมชนปิด รวมทั้งพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชร้วมกลุ่มคนในชุมชนได ้

เป้าหมายของโครงการน้ีคือการจดัการประเด็นทางดา้นสังคมซ่ึงจะส่งผลไปสู่ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ  

โดยการปรับปรุงท่าเรือแหลมนาว ซ่ึงเป็นประตูสู่ชุมชน ให้มีการใชส้อยเปรียบเสมือนห้องรับแขกของชุมชนสาํหรับ

คนนอกผูม้าเยือน และเปรียบเสมือนห้องนัง่เล่นของชุมชนสําหรับชาวชุมชนเอง เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงเป็นจุดท่ีใช้

ร่วมกนัของทั้งคนนอกและคนในอยา่งเหมาะสม 

HOW -วธีิการ 

สําหรับชาวชุมชนเอง กิจกรรมและการใชส้อยหลกัของท่าเรือแหลมนาวคือการเป็นพ้ืนท่ีจอดเรือและเป็น

ทางเขา้หลกัทางเดียวของชุมชนจึงเป็นเหมือนประตูสู่ชุมชน กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเขา้มาเพ่ือคนในชุมชนคือพ้ืนท่ีพบปะ

พูดคุย กินกาแฟแบบชาวแหลมนาว รวมทั้งห้องปฐมพยาบาลซ่ึงมีอุปกรณ์พร้อมทาํ CPR (ทั้งน้ีเพราะบา้นแหลมนาว

ติดต่อกับพ้ืนท่ีหลกัของจังหวดัได้เพียงทางเดียวด้วยเรือ ในกรณีท่ีมีลมพายุมชนจะถูกตดัขาดจากภายนอก) โดย
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กาํหนดใหมี้จิตอาษาในชุมชนซ่ึงผา่นการอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินผลดักนัอยูป่ระจาํในพ้ืนท่ีพร้อมท่ีจะติดตามตวั

ไดด้ว้ยโทรศพัทมื์อถือ พ้ืนท่ีน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็น “หอ้งนัง่เล่นของชุมชน” 

สาํหรับคนนอกชุมชน เช่นนกัท่องเท่ียว กิจกรรมและการใชส้อยหลกัท่ีจะเพ่ิมเขา้มาคือพ้ืนท่ีนัง่เล่น กินกาแฟ 

ชมทิวทัศน์ของแหลมนาว มีร้านกาแฟชุมชนรองรับทั้ งคนในและคนนอก มีบอร์ดข้อมูลข่าวสาร เปรียบเสมือน 

“หอ้งรับแขกของชุมชน” ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถสอบถามพดูคุยเร่ืองราวต่าง ๆ กบัคนในพ้ืนท่ีซ่ึงมาพกัผอ่นนัง่เล่นอยูไ่ด ้

WHAT –อะไร: หอ้งนัง่เล่นของชุมชน หอ้งรับแขกของชุมชน ร้านกาแฟและหอ้งปฐมพยาบาล พ้ืนท่ีพบปะ

กนัของทั้งคนในชุมชนกนัเองและกบัคนนอกชุมชน 

WHO -ใคร: คนในชุมชนและคนนอกผูม้าเยอืน  

WHERE -ท่ีไหน: สะพานปลาท่าเรือแหลมนาว ประตูสุ่มชุมชน 

WHEN -เม่ือไหร่: เปิดใชง้าน 24 ชัว่โมง 

 
รูปที่ 1 โครงการท่ี 1 ห้องรับแขกชุมชนประตูสู่แหลมนาว 

 

4.2.2 โครงการท่ี 2 โฮมสเตยก์ระชงัลอยนํ้ า (รูปท่ี 2) 

เป็นการนาํจุดแขง็ทั้งในดา้นของทรัพยากร(ประเด็นทางดา้นทรัพยากร)และศกัยภาพในการรวมกลุ่มกนัของ

ชาวบา้น(ประเด็นทางดา้นสงัคม)มาสร้างโอกาสในการทาํธุรกิจเพ่ือสร้างรายได ้(ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ) 

WHY –เป้าหมาย 

จากข้อเท็จจริงเร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ี ทั้ งสัตว์นํ้ าและสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติท่ีมีความงดงาม ทาํใหชุ้มชนสามารถปรับตวัเองเป็นแหล่งรองรับการท่องเท่ียวได ้ซ่ึงทางหน่วยงานรัฐไดเ้ขา้

มาสนับสนุนผลกัดันให้ชุมชนแหลมนาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวในแบบนวติัวิถี พร้อมมีการสนับสนุนเร่ืองเงินทุน

ช่วยเหลือในการดาํเนินการจดัตั้ งท่ีพกัในรูปแบบโฮมสเตยข้ึ์น แต่อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือความรู้ความเขา้ใจในการ

ดาํเนินการโครงการโฮมสเตยใ์นชุมชนอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีจากการลงสาํรวจพ้ืนท่ีและทดลองพกัคา้งแรมกบัชาวบา้น

ของกลุ่มนักศึกษาพบว่า บา้นพกัอาศยัของชาวชุมชนแทบทุกหลงัในพ้ืนท่ีไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพในการ

ดาํเนินการในรูปแบบโฮมสเตย ์ทั้งในเร่ืองความสะดวกสะบาย ความเป็นส่วนตวัไปจนถึงความรู้สึกปลอดภยัในการ

พกัคา้งแรม ซ่ึงทั้งผูน้าํชุมชนและชาวชุมชนรู้ถึงปัญหาน้ีดีจึงมีความคิดในการสร้างอาคารท่ีพกัข้ึนใหม่แยกออกมาจาก

บา้นพกัอาศยัจริงของชาวชุมชน และให้ชาวชุมชนผลดักนัมาดูแลทั้งในเร่ืองอาหารและการทาํความสะอาด ซ่ีงเป็น

รูปแบบท่ีน่าจะเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนน้ีแต่การดาํเนินการก็ยงัไม่เป็นระบบท่ีชดัเจน 
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เป้าหมายของโครงการเป็นเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจโดยใชก้ารจดัการดา้นทรัพยากรอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

นาํไปสู่การสร้างรายไดเ้พ่ิม ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน 

HOW –วธีิการ 

กระชงัเล้ียงปลาเป็นรูปแบบหน่ึงของการทาํประมงในพ้ืนท่ี เป็นส่ิงน่าสนใจในพ้ืนท่ี รูปแบบของกระชงัจะ

ถูกนาํมาเป็นองคท่ี์สาํคญัในการผนวกกบัอาคารพกัคา้งแรมใหก้ลายเป็นโฮมสเตยก์ระชงัลอยนํ้ า โดยถูกออกแบบเป็น

ชุด โดย 1 ชุดประกอบดว้ยอาคารท่ีพกั 2 หลงั แต่ละหลงัสามารถนอนได ้1-4 คน และกระชงัเล้ียงปลาจาํนวน 5 กระชงั 

ศาลานัง่เล่นอีก 1 หลงั โดยออกแบบใหส้ามารถนาํแต่ละชุดมาประกอบต่อกนัไดเ้หมือนแพลอยนํ้ า 

รวมทั้งในบางชุด อาคารท่ีพกั 2 หลงัและศาลานัง่เล่นจะถูกแปลงใหเ้ป็นร้านอาหารกระชงัลอยนํ้ า เพ่ือรองรับ

ทั้งผูม้าคา้งแรมและผูท่ี้ตั้งใจขา้มมารับประทานอาหารทะเลหรือเพ่ือซ้ืออาหารทะเลสดกลบับา้นโดยตรง 

โดยใหช้าวชุมชนทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการโดยการรวมกลุ่มกนัในรูปของสหกรณ์ เพ่ือจดัการ

ทั้งในเร่ืองเงินทุน รายรับรายจ่ายและการบริหารจดัการในส่วนต่างๆ  

WHAT -อะไร: อาคารท่ีพกักระชงัลอยนํ้ าซ่ึงดาํเนินการแบบโฮมสเตย,์ ร้านอาหารกระชงัลอยนํ้ า, กระชงัเล้ียง

ปลา, อาหารทะเลสด 

WHO -ใคร: คนในชุมชนในรูปของสหกรณ์และคนนอกผูม้าใชบ้ริการ 

WHERE -ท่ีไหน: ลอยในทะเลบริเวณสะพานปลาท่าเรือแหลมนาว 

WHEN -เม่ือไหร่: ในขั้นตน้เปิดใหบ้ริการโดยการจองและแจง้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพราะการเดินทางขา้มมาแหลม

นาวตอ้งใชเ้รือจากชุมชนเป็นหลกัอยูดี่ 

 

 
รูปที่ 2 โครงการท่ี 2 โฮมสเตยก์ระชงัลอยนํ้า 

 

4.2.3 โครงการท่ี 3 โฮมสเตยโ์รงเรียน (รูปท่ี 3) 

เป็นการนาํจุดแขง็ทั้งในดา้นของทรัพยากร(ประเด็นทางดา้นทรัพยากร)และศกัยภาพในการรวมกลุ่มกนัของ

ชาวบา้น(ประเด็นทางดา้นสงัคม)มาสร้างโอกาสในการทาํธุรกิจเพ่ือสร้างรายได ้(ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ) 

 WHY-เป้าหมาย 

จากประเด็นเร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ี ทั้งสตัวน์ํ้ าและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ

โดยท่ีมีความงดงาม ทาํให้ชุมชนสามารถเป็นแหล่งรองรับการท่องเท่ียวได ้ซ่ึงทางหน่วยงานรัฐไดเ้ขา้มาสนบัสนุน
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ผลกัดนัให้ชุมชนแหลมนาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวในแบบนวติัวิถี พร้อมมีการสนับสนุนเร่ืองเงินทุนช่วยเหลือในการ

ดาํเนินการจดัตั้งท่ีพกัในรูปแบบโฮมสเตยข้ึ์นตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในโครงการท่ี 2  

เป้าหมายของโครงการเป็นเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจโดยใชก้ารจดัการดา้นทรัพยากรอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

นาํไปสู่การสร้างรายไดเ้พ่ิม ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน 

HOW-วธีิการ 

อาคารเรียนของชุมชนมีสภาพเก่าทรุดโทรมหากแต่โครงสร้างของอาคารซ่ึงเป็นคอนกรีตยงัอยูใ่นสภาพใช้

การไดดี้ ทั้งน้ีชาวชุมชนมีมติใหข้องบจากภาครัฐเพ่ือซ่อมแซมใหอ้าคารเรียนมีสภาพท่ีกลบัมาใชง้านไดอี้กคร้ัง รวมทั้ง

มีแนวคิดในการแปลงโรงเรียนให้กลายเป็นท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์นวนัเสาร์และอาทิตยเ์พ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียว

เชิงนวติัวิถีซ่ึงสามารถมาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4-28 คนได ้โดยใชเ้ยาวชนซ่ึงเป็นนกัเรียนร่วมกบัครูของโรงเรียน ในรูปของ

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน เพ่ือบริหารจดัการโครงการดงักล่าว โดยกาํไรท่ีไดจ้ะสมทบกลบัเขา้มาสู่กองทุนเพ่ือ

การศึกษาภายในชุมชน ทั้งกิจกรรมน้ีเกิดผลพลอยไดเ้ป็นแบบจาํลองในการทาํงานจริงเสริมความรู้และทกัษะในการป

ประกอบอาชีพใหก้บัคนในชุมชนตั้งแต่ระดบัเยาวชน 

WHAT -อะไร: อาคารเรียนซ่ึงจะถูกแปลงไปเป็นท่ีพกัในวนัสุดสัปดาห์ รวมทั้งกิจกรรมท่องเท่ียวแบบนวติั

วถีิต่างๆซ่ึงสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยนกัเรียนและครู, การออกแบบโตะ๊เรียนซ่ึงสามารถปรับเป็นเตียงนอนได ้

WHO -ใคร: กลุ่มนกัเรียนร่วมกบัครูของโรงเรียนโดยการสบบัสนุนจากคนในชุมชน  

WHERE -ท่ีไหน: โรงเรียนประจาํชุมชน 

WHEN -เม่ือไหร่: เปิดใหบ้ริการโดยการจองและแจง้ล่วงหนา้ในช่วงสุดสปัดาห์  

 

 
รูปที่ 3 โครงการท่ี 3 โฮมสเตยโ์รงเรียน  

 

4.2.4 โครงการท่ี 4 โครงการพืชผกัสวนครัว แปรรูปอาหาร และธนาคารขยะชุมชน (รูปท่ี 4) 

เป็นการนาํจุดแข็งในดา้นของศกัยภาพในการรวมกลุ่มกันของชาวบา้น(ประเด็นทางดา้นสังคม)มาสร้าง

โอกาสในการทาํกิจกรรมเพ่ือลดรายจ่าย (ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ) และจดัการปัญหาเร่ืองการจดัการขยะ (ประเด็น

ทางดา้นเทคโนโลย ี

 WHY –เป้าหมาย 

จากขอ้เท็จจริงเร่ืองรูปแบบพ้ืนท่ีของชุมชนซ่ึงการเขา้ถึงทาํได้จาํกัดเพียงทางเรือเท่านั้น ส่ิงของอุปโภค

บริโภคหลายๆอยา่งตอ้งนาํเขา้มาทางเรือจึงมีตน้ทุนสูง  

เป้าหมายของโครงการน้ีคือการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีใหเ้กิดความเหมาะสม ทั้งในเร่ืองภาระหนา้ท่ี

ของคน พ้ืนท่ีวา่งในชุมชน และขยะ โดยใชป้ระเด็นทางสงัคมและการจดัการทรัพยากรไปแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ 
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HOW –วธีิการ 

โดยเสนอให้มีการรวมตวักนัจดัตั้งชมรมเกษตรชุมชนข้ึน โดยใชเ้ยาวชนซ่ึงมีสัดส่วนถึง 36% ของจาํนวน

ประชากรทั้งหมด หรือในรูปของกิจกรรมนอกห้องเรียน เพ่ือผลิตและบริหารจดัการผลผลิตการเกษตรและประมงใน

ระดบัครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได ้

เสนอให้มีการจดัทาํแปลงเกษตรพืชผกัสวนครัวชุมชนเพ่ือเป้าหมายในการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลกั 

ผนวกไปกบักิจกรรมการแปรรูปถนอมอาหารเพ่ือสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชน รวมทั้งธนาคารขยะเพ่ือจดัการขยะทั้ง

ในส่วนท่ีตอ้งทาํลายท้ิงและทั้งในส่วนท่ีสามารถนาํมารีไซเคิลหรือแปลงเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนๆ  

โครงการน้ีเกิดผลพลอยไดเ้ป็นแบบจาํลองในการทาํงานจริงเสริมความรู้และทกัษะใหก้บัคนในชุมชนตั้งแต่

ระดบัเยาวชน โดยดาํเนินการในรูปของกิจกรรมนอกหอ้งเรียน มีผลตอบแทนเป็นผลิตผลพืชผกัสวนครัวเป็นสัดส่วน

ตามภาระและเวลาท่ีทาํงานใหก้บัชมรม รวมทั้งใชรู้ปแบบการแลกเปล่ียนผลผลิตกบัขยะรีไซเคิลรูปแบบต่างๆ 

WHAT -อะไร: แปลงเกษตรพืชผกัสวนครัวชุมชน อาคารแปรรูปถนอมอาหารและธนาคารขยะ 

WHO -ใคร: กลุ่มเยาวชนชาวชุมชน ในรูปของชมรมหรือในรูปของกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยมีท่ีปรึกษา

เป็นครูในโรงเรียน เพ่ือให้คาํปรึกษา กาํหนดแนวทางร่วมกบัสมาชิกชมรม ทั้งยงัช่วยควบคุมขบัเคล่ือนการดาํเนินการ

ตามแผนท่ีวางไว ้

WHERE -ท่ีไหน: ใชบ้ริเวณพ้ืนท่ีวา่งใจกลางชุมชน เพ่ือสะดวกในการเขา้ถึง เปรียบเสมือนทอ้งของชุมชน 

WHEN -เม่ีอไหร่: ใชช่้วงเวลาก่อนและหลงัเวลาเรียนและวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

 

 
รูปที่ 4 โครงการท่ี 4 โครงการพืชผกัสวนครัว แปรรูปอาหาร และธนาคารขยะชุมชน 

 

5. การอภิปรายผล 

เน้ือหาการออกแบบของนกัศึกษาชั้นปี 1 จะอยูภ่ายใตก้รอบเป้าหมายทางดา้นปัจจยั 4 โดยจะพุง่ประเด็นไปท่ี

การปรับปรุงรูปแบบของอาคารท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีเป็นหลกั ในโครงการน้ีทดลองเสนอแนะการปรับปรุงส่วนท่ีพกั

อาศยัของชาวชุมชน โดยมีการเสนอแนะใหป้รับผงัอาคารใหมี้ความเป็นสดัส่วนมากยิง่ข้ึน 

เน้ือหาการออกแบบของนกัศึกษาชั้นปี 4 จะอยูภ่ายใตป้ระเด็นหลกั 5 ดา้นของการพ่ึงพาตนเองภายใตห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยมี “เป้าหมายหลกั” ไดแ้ก่การสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนใหก้บัคนในชุมชน 
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“เป้าหมายยอ่ย” –WHY ถูกกาํหนดข้ึน เป็นยทุธศาสตร์ในการจดัการประเด็นต่างๆในพ้ืนท่ี โดยเป้าหมายท่ี

สาํคญัและจะคาดวา่จะเป็นฐานของการจดัการประเด็นอ่ืนๆไดแ้ก่ประเด็นทางดา้นสังคม มีเป้าหมายในการสร้างการมี

ส่วนร่วม การรวมกลุ่มกนัในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยดีจากเหตุผลทางสงัคมซ่ึงมีรูปแบบ

เป็นกลุ่มเครือญาติเก่ียวดองกนัและบนความเช่ือในหลกัปฏิบติัทางศาสนาเดียวกนั ประเด็นเร่ืองการรวมกลุ่มกนัจะเป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีแขง็แกร่งของชุมชนและเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจะเอาไปใชใ้นการดาํเนินการในประเดน็อ่ืนๆต่อไป ในส่วนน้ี

ใชโ้ครงการท่ี 1 หอ้งรับแขกชุมชนประตูสู่แหลมนาวเป็นพ้ืนท่ีหอ้งนัง่เล่นของชุมชนเพ่ือการพบปะพดูคุยกนัโดยทัว่ ๆ

ไปของคนในชุมชนนอกเหนือจากการพบปะกนัท่ีมสัยดิ 

ถดัมาเป็นประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นโครงการซ่ึงมีเป้าหมายทั้งสร้างรายไดแ้ละลดรายจ่ายของครัวเรือน 

โดยใชเ้คร่ืองมือหลกัคือการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนในรูปชองสหกรณ์หรือชมรมรูปแบบต่างๆเขา้มาช่วยกัน

บริหารจดัการทรัพยากรในส่วนท่ีสามารถสร้างรายไดห้รือลดรายจ่าย เสริมรายไดห้ลกัจากอาชีพประมงท่ีทาํกนัอยู ่เกิด

เป็นโครงการท่ี 2 โฮมสเตยก์ระชงัลอยนํ้ า, โครงการท่ี 3 โฮมสเตยโ์รงเรียนและโครงการท่ี 4 โครงการพืชผกัสวนครัว 

แปรรูปอาหาร และธนาคารขยะชุมชน (รูปท่ี 5) โดยมี ”วธีิการยอ่ย” –HOW เป็นรายละเอียดตามผลการวจิยัในหวัขอ้ 4 

 

 
รูปที่ 5 แผนผงัของท่ีตั้งโครงการต่างๆและผงัยทุธศาสตร์โครงการ 

6. บทสรุป 

ทั้งหมดเป็นการใชก้ระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในการทาํการศึกษาโครงการโดยใชเ้คร่ืองมือ 5W1H 

ในการ “อ่าน” และ “เขียน” เน้ือหาต่างๆในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือนาํมาสู่ยทุธศาสตร์สู่เป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ี

ดีกวา่เดิมให้กบัคนในชุมชนบา้นแหลมนาว ภายใตป้ระเด็น 5 ขอ้ในการพ่ึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงฯ ซ่ึง

เป็นเป้าหมายหลกัของโครงการ “รับแล” ท่ีมุ่งหวงัจะเขา้ไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแต่ละชุมชนจนสามารถ

เปิดเผยเป็นตวัอยา่งใหส้งัคมภายนอกไดรั้บรู้และนาํหลกัการดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นขั้นต่อไป 

โดยแนวคิดและตวัแบบส่วนต่างๆท่ีไดเ้ป็นผลลพัธ์ซ่ึงเกิดจากการสังเคราะห์ข้ึนตามเหตุและผลจากขอ้มูลท่ี

ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ไว ้ ซ่ึงถือวา่ครบขั้นตอนการทาํ Preliminary design อนัเป็นเน้ือหาหลกัของชั้นเรียนสตูดิโอ

การออกแบบชั้นปีท่ี 4 และเป็นแค่การออกแบบขั้นตน้ซ่ึงถูกประเมินผลจากตรรกะของผูที้มออกแบบหรือความคิดเห็น

ของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั และถา้โครงการดาํเนินการไปจนถึงขั้นตอนท่ีอาคารถูกสร้างและใชง้านจริงแลว้จึง

จะมีขั้นตอนของการประมวลผลในทางปฏิบติัของโครงการเกิดข้ึนวา่มีความสมัฤทธ์ิผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  
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ทั้ งน้ีในการเลือกชุมชนเพ่ือทาํการศึกษาข้ึนอยู่กบัความสนใจของกลุ่มนักศึกษาท่ีทาํโครงการ พบว่าบาง

ชุมชนอาจมีขนาด รูปแบบ ส่วนประกอบและการดาํเนินการต่างๆท่ีมีความสมบูรณ์อยูแ่ลว้หรืออาจมีปัญหาอุปสรรค

เง่ือนไขบางอยา่ง การปรับเปล่ียนจึงอาจจะทาํไดไ้ม่มากในระดบัท่ีจะเห็นความเป็นตน้แบบในอุดมคติอยา่งชดัเจน 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยัในอนาคต หากตอ้งการให้ผลการศึกษามีความเป็นตน้แบบในอุดมคติ

อยา่งชดัเจน ชุมชนเพ่ือทาํการศึกษาจึงควรถูกคดักรองในขั้นตน้โดยผูท้าํการสอนเพ่ือทาํการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ

ประเมินศกัยภาพของพ้ืนท่ีในการนาํมาทาํการศึกษาในขั้นตน้เสียก่อน 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 
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