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บทคดัย่อ 

การพฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบบึงหนองสีดา ต. สามพวง อ. คีรีมาศ จ.สุโขทยั เป็นโครงการท่ีข้ึนเกิดจากความ

ร่วมมือระหว่างเทศบาลตาํบลสามพวง ร่วมกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือออกแบบปรับปรุง

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบบึงหนองสีดาโครงการน้ีมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ การ

ประชุมสัมมนา กิจกรรมสันทนาการ และศูนยก์ารเรียนรู้ประมงนํ้ าจืด วิธีการศึกษาเร่ิมตน้ดว้ยการสํารวจศึกษาขอ้มูล

ปฐมภูมิประกอบดว้ยขอ้กาํหนดของโครงการ บริบทท่ีตั้ง และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากนั้นศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ

จากฐานขอ้มูลออนไลน์ โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บนํ้ าหนองสีดาเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม

การเรียนรู้ด้านการประมงและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี กระบวนการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมจากการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการของชุมชน และบริบทของพ้ืนท่ีตามทฤษฎีจินตภาพของเมือง เพ่ือสังเคราะห์เป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

ผลงานท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีถูกนาํมาประยกุต์เขา้กบังานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ อาคารตอ้นรับพ้ืนท่ีการคา้ศูนยก์ารเรียนรู้ประมงนํ้าจืดพ้ืนท่ีพบปะ และพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจ บทสรุปของการศึกษาคร้ังน้ีแสดงผลลพัธ์การออกแบบท่ีถูกคาดหมายว่าโครงการจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ประมง

พ้ืนบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะและส่งเสริมการท่องเท่ียวตาํบลสามพวง อาํเภอ

คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 

 

คาํสําคญั: ศูนย์เรียนรู้ประมงนํา้จืด  บึงหนองสีดา  สามพวง 
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Abstract  

The development of the area around Nong Sida reservoir, Sam Phuang Subdistrict, Khiri Mat District, 

Sukhothai Province was a coordinated project originating from Sam Phuang subdistrict municipality and the Faculty 

of Architecture, Rangsit University. This project focused on land-used development for multi-proposes which were 

meetings, seminars, recreational activities, and inland fisheries learning center. This study started with surveying the 

primary data which included the project requirement, existing context, and interview. Then, the secondary sources 

were from online database. This project aimed to improve the areas around Nong Sida reservoir, in order to support 

activities of fisheries learning and promote tourism in the area. The process was conducted by analyzing and 

synthesizing the community’s need with the local context analysis based on the theoretical image of the city. The 

results showed the local identity was integrated into architectural design, which could be divided in five parts: the 

reception building, commercial area, inland fisheries learning center, meeting, and recreation areas. To conclude, 

this project anticipated to represent a uniquely local fisheries learning center to support the locally public activities, 

and to promote tourism in Sam Phuang Subdistrict, Khiri Mat District, Sukhothai Province. 

 

Keywords: inland fisheries learning center, Nong Sida reservoir, Sam Phuang sub-district. 

 

1.  บทนํา 

บึงหนองสีดา เป็นหนองนํ้าแห่งเดียวท่ีอยูใ่นเขตตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ในสมยัก่อนนั้น

พ้ืนท่ีแห่งน้ีเคยมีลาํคลองไหลผ่านซ่ึงอุดมไปดว้ยปลาหลากหลายชนิด จึงทาํให้ชาวบา้นไดใ้ชล้าํคลองแห่งน้ีในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือเล้ียงทอ้งปากของตน โดยในทุกวนัโกนชาวบา้นจะรวมตวักันเพ่ือช่วยจบัปลาและ

แบ่งปันโดยใชห้วายร้อยปลาเป็นพวงและทาํการแจกจ่ายให้กบัชาวบา้นกนัคนละ 3 พวง จึงทาํให้ส่ิงน้ีกลายเป็นท่ีมา

ของช่ือหมู่บ้านและตาํบลถึงปัจจุบันน้ี (องค์การบริหารส่วนตาํบลสามพวง, 2564) พ้ืนท่ีแห่งน้ีได้จดัไวเ้ป็นพ้ืนท่ี

สําหรับตกปลาและนันทนาการสําหรับชาวบา้นภายในตาํบลสามพวง (จินตนา บุญทองช่วย, 2561) โดยภายในบึง

หนองสีดามีพ้ืนท่ีขนาดรวมทั้งส้ิน70ไร่และลอ้มรอบไปดว้ยไร่นารวมถึงอาคารพกัอาศยับางส่วนของชาวบา้นโดยรอบ 

โดยเส้นทางเขา้เช่ือมติดกบัถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากเส้นทางถนน

สายหลกั 

ผลจากสาํรวจกายภาพของพ้ืนท่ีโดยใชท้ฤษฎีจินตภาพของเมือง (Lynch, 1977) พบว่าจินตภาพของพ้ืนท่ีแห่ง

น้ีขาดการดูแลทางกายภาพท่ีเหมาะสมจนทาํให้เกิดการขาดแคลนของปลาท่ีอยูใ่นบึงหนองสีดาแห่งน้ี เน่ืองจากการจบั

ปลาโดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสม จนเกิดการถูกปล่อยรกร้างพุ่มไมสู้ง พ้ืนดินแห้งแลง้ ตน้ไมเ้ห่ียวเฉา และมีอาคาร

เก่าท่ีไดแ้สดงเป็นสัญลกัษณ์วงกลมสีแดงตั้งอยู่ในดา้นขา้งบึงหนองสีดาท่ีไวส้ําหรับนันทนาการชุมชนซ่ึงเป็นจุดท่ี

สามารถมองเห็นเป็นจุดสงัเกต (Landmark) ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 อาคารเก่าเหล่าน้ีมีสภาพท่ีทรุดโทรมเน่ืองจากขาดการ

ดูแลเป็นระยะเวลานานทาํให้มีโครงสร้างท่ีมีสภาพชาํรุดโดยอาคารมีพ้ืนท่ีถูกปูไวด้ว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงจาก
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การศึกษาพบว่าอาคารเหล่าน้ีไม่สามารถนาํมาปรับปรุงตอบสนองต่อความตอ้งการในกิจกรรมทางทอ้งถ่ินตอ้งการได ้

จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งร้ือถอนออกและปรับปรุงเพ่ือสร้างอาคารท่ีมีความแข็งแรงและรองรับความตอ้งการของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต ส่วนเส้นทางภายในพ้ืนท่ี (path) มีการเขา้ถึงไดย้ากเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีถูกปล่อยให้

รกร้างไว ้ รวมถึงพ้ืนท่ีมีขนาดไม่สมํ่าเสมอทาํให้การใชง้านยากยิ่งข้ึน อีกทั้งพ้ืนท่ีโล่งจุดชุมทาง (Node) ท่ีนาํมาสร้าง

เป็นพ้ืนท่ีจอดรถหรือจดักิจกรรมนนัทนาการกมี็สภาพไม่สมบูรณ์รกร้าง 

 

ดว้ยเหตุน้ีทาํให้สามารถสรุปผลไดว้่า พ้ืนท่ีแห่งน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ี โดยคาํนึงถึง

ความต้องการ ข้อจาํกัดของพ้ืนท่ี นโยบายของท้องถ่ินและข้อจาํกัดของโครงสร้างอาคารมาประยุกต์ เพ่ือสร้าง

สถาปัตยกรรมโดยดึงเอาความเป็นอตัลกัษณ์ของสามพวง ซ่ึงมีความหมายโดยอา้งอิงจากประวติัความเป็นมาของตาํบล

สามพวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจกจ่ายให้ชาวบา้นในวนัโกนดว้ยจาํนวน ปลาสามพวง โดยนาํมาประยกุตใ์นการออกแบบ

สถาปัตยกรรมให้เป็นอตัลกัษณ์ของสามพวงแห่งน้ี ซ่ึงการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีแห่งน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีศึกษาการเรียนรู้

ประมงพ้ืนถ่ิน พ้ืนท่ีสําหรับนันทนาการเพ่ือรองรับทั้งชาวบา้นและทางเทศบาลของทอ้งถ่ิน รวมถึงพ้ืนท่ีรองรับการ

ท่องเท่ียว เพ่ือตอบสนองให้ชาวบา้นในชุมชนแห่งน้ีไดท้าํการคา้ภายในพ้ืนท่ีสร้างเพ่ือสันทนาการรองรับไว ้และ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมของชาวบา้นในการคา้ขายและส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเขา้มาศึกษาถึงวิถีชีวิต โดย

ไดรั้บความร่วมมือร่วมกบัทางเทศบาลตาํบลสามพวงในการดูแลอย่างเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัของทาง

ราชการ 

 

รูปท่ี 1 ภาพพื้นท่ีรอบบึงหนองสีดา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2564 Google Maps 

รูปท่ี 2 ภาพพื้นท่ีรอบบึงหนองสีดา  

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากคณะผูว้ิจยั 2564 
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2.  วตัถุประสงค์ 

บทความน้ีนาํเสนอการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ี โดยจากนโยบายของทอ้งถ่ินและความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ี 

สามารถกาํหนดวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี: 

1) เพ่ือศึกษาความเป็นมารวมทั้งวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชน 

2) เพ่ือปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีโดยรอบบึงหนองสีดา สาํหรับกิจกรรมนนัทนาการ สันทนาการของชุมชนตาํบล

สามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั  

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ประมงพ้ืนถ่ินท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน

ตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั  

4) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั  

 

3.วธีิดําเนินงานวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิธีการดาํเนินการในลกัษณะของการวิจยัจากบริบทพ้ืนท่ี โดยคน้ควา้ขอ้มูลกรณีศึกษาท่ีมี

ความสอดคลอ้งภายในระดบัจงัหวดัเพ่ือนาํไปสู่การออกแบบ โดยขั้นตอนในการดาํเนินงานมีดงัน้ี: 

3.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ โดยลงสาํรวจพ้ืนท่ี ถ่ายภาพ วดัขนาดอาคารเก่าของพ้ืนท่ี และสัมภาษณ์ขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีกบัทางหน่วยงานในตาํบลถึงแนวทางการพฒันาของพ้ืนท่ี ความตอ้งการของชุมชน ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีเพ่ือ

นาํไปศึกษาและเป็นขอ้มูลในการออกแบบพฒันาพ้ืนท่ี 

3.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ โดยนาํขอ้มูลในเครือข่ายออนไลน์ทางตาํบลจากประวติัของภายในพ้ืนท่ีชุมชน 

ณ อดีตสู่ปัจจุบนั การดึงเอาภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth เพ่ือนาํมาดูถึงขนาดของพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา

พ้ืนท่ีวางผงัให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับภายในตาํบลรวมถึง

ขั้นตอนการดาํเนินก่อสร้าง วสัดุและเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการก่อสร้าง 

3.3 การศึกษาถึงพ้ืนท่ีโครงการ โดยคาํนึงหลงัจากท่ีดาํเนินการบูรณะใหเ้ป็นผงัพ้ืนท่ีผา่นการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์นั้นไดมี้การเพิ่มการใชส้อยของพ้ืนท่ีมากนอ้ยอยา่งไรโดยใชท้ฤษฎีจินตภาพของเมือง 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและขอ้มูลทางกายภาพของท่ีตั้ง ความสําคญัและคุณค่าความตอ้งการ

พ้ืนท่ีใชส้อยท่ีแบ่งเป็นสัดส่วน วิธีการและเทคนิคในการก่อสร้างรวมถึงความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างโดยอา้งอิงกบั

กฎหมาย และนโยบายของทอ้งถ่ิน เพ่ือนาํไปสู่การสงัเคราะห์ใหเ้กิดเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม  

3.5 การสังเคราะห์ให้เกิดในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับความตอ้งการของพ้ืนท่ีภายในโครงการท่ี

วางผงัไว ้ 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

4.1 ลกัษณะในทางกายภาพของพ้ืนท่ีบึงหนองสีดามี พ้ืนท่ีขนาด 70 ไร่ โดยท่ีภายในมีบึงนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีมี

ถนนติดรอบบึง และอาคารเก่าท่ีไม่มีระเบียบสภาพทรุดโทรม มีพ้ืนท่ีโล่งด้านหน้าอาคารท่ีไวใ้ช้สําหรับจอด
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ยานพาหนะได ้และริมบึงมีกระชงัปลา 1 ชุดท่ีวางเอาไวอ้ยู่โดยท่ีห่างจากตวัอาคารเก่าท่ีระยะทางประมาณ 300 เมตร 

บึงแห่งน้ีเป็นแหล่งนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตาํบลสามพวง อีกทั้งทางเทศบาลยงัไดมี้การปล่อยสัตวน์ํ้ าลงในบึงแห่งน้ี

ไวเ้ป็นจาํนวนมาก สําหรับเพ่ิมปริมาณทรัพยากรสัตวน์ํ้ าและเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากการทาํประมงพ้ืนบา้นให้สมาชิก

ชุมชนตาํบลสามพวง ดงันั้นนโยบายของเทศบาลตาํบลสามพวงจึงมีเป้าหมายในการพฒันาพ้ืนท่ีหนองสีดาแห่งน้ีให้

ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ทั้งในดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการคา้ขายผลิตภณัฑ์ประมง และเป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อนของคนใน

ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามผลจากการลงสํารวจลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีทาํให้ทราบถึงสภาพบริบทของพ้ืนท่ีซ่ึง

ตั้งอยูห่่างจากถนนสายหลกัประมาณ 100 เมตรรวมถึงเส้นทางเขา้ถึงท่ีมีแนวตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีส่วนบุคคลปิดกั้น ทาํใหจุ้ด

สังเกตภายในพ้ืนท่ี (Landmark) ไม่ชัดเจน รวมถึงความกวา้งของเส้นทางหลกั (path) ท่ีใช้เป็นทางเขา้สู่โครงการมี

ขนาดเลก็จนทาํใหไ้ม่เป็นท่ีสงัเกตของผูค้น ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ภาพพื้นท่ีรอบบึงหนองสีดาในปัจจุบนั 

ท่ีมา : ผลจากการวิเคราะห์จินตภาพโดยผูว้ิจยั 
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โดยแนวคิดในการออกแบบผงัพ้ืนท่ีภายในโครงการ เร่ิมจากการกาํหนดการวางผงัพ้ืนท่ีภายในโครงการร้ือ

ถอนอาคารเก่าภายในโครงการบางส่วนในบริเวณวงกลมสีเหลืองเลขท่ี 2 ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 3 เพ่ือปรับเปล่ียน

ทศันียภาพให้สอดขอ้งร่วมกบัแนวทางการออกแบบของโครงการเพ่ือบูรณะให้เป็นอาคารท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ของ

ตาํบลสามพวง ในส่วนบริเวณพ้ืนท่ีวงกลมสีขาว 1 จะนาํมาปรับปรุงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับรองรับผูค้นท่ีเขา้มา

ภายในโครงการ อีกทั้งเพิ่มพ้ืนท่ีสําหรับนันทนาการท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดแทรกเขา้ไป เช่น พ้ืนท่ีตอ้นรับ พ้ืนท่ีเชิง

พาณิชย ์พ้ืนท่ีศึกษาการประมงนํ้ าจืด พ้ืนท่ีสาํหรับปรึกษาอบรมภายในชุมชน และ พ้ืนท่ีสาํหรับพกัผอ่น ดงัท่ีแสดงใน

รูปท่ี 3 ต่อไปน้ี  

 

4.2 การวิเคราะห์จินตภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือนาํไปสู่แนวทางพฒันาการวางผงัและการออกแบบบึงหนองสีดา 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาพ้ืนท่ีส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ประมงพ้ืนถ่ินและการท่องเท่ียวภายในตาํบลสาม

พวง โดยเสนอแนวทางทางแกปั้ญหาทางจินตภาพสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ทั้งหมดได ้6 โซน ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 4 โดย

เรียงลาํดบัจากหมายเลข 1 พ้ืนท่ีตอ้นรับ 2 พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์3 พ้ืนท่ีประมงนํ้ าจืด 4 พ้ืนท่ีประชุม 5 พ้ืนท่ีพกัผ่อน และ

พ้ืนท่ีสาธารณะโดยจะหมายถึงภาพรวมของพ้ืนท่ีบึงหนองสีดาแห่งน้ื 

รูปท่ี 4 ภาพพื้นท่ีจินตภาพรอบบึงหนองสีดา  

ท่ีมา : ผลจากการวางผงัโครงการ โดยผูว้ิจยั 
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4.2.1 แนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ี 1 โดยอยู่ตรงเลข 2 จากรูปท่ี 3 จากการ

สาํรวจอาคารเดิมพบวา่สภาพในปัจจุบนัของอาคารมีโครงสร้าง 1 ชั้นและเป็นโครงสร้างท่ีสร้างดว้ยปูนทั้งหมด ภายใน

มีพ้ืนท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีถูกปล่อยให้รกรุกรัง ถูกท้ิงรกร้างโดยท่ีมีประตูกรงเหล็กในการปิดตวัอาคารไว ้ดงัท่ีแสดง

ในรูปท่ี 5 ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า สภาพของอาคารมีสภาพท่ีไม่แขง็แรงและมีความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํการร้ือถอนออก

เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อผูค้นภายในโครงการ และดําเนินการก่อสร้างใหม่เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ

วิศวกรรมและการก่อสร้างอาคาร ในการออกแบบไดน้าํขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประวิติศาสตร์และประมงนํ้ าจืด

ของตาํบลสามพวงแห่งน้ีมาออกแบบ โดยนาํสัญลกัษณ์ท่ีเป็น ปลาเคา้ มาออกแบบเน่ืองจากเป็นสัญลกัษณ์ของชุมชนท่ี

ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีในตาํบลสามพวงแห่งน้ี นาํมาทาํเป็นประติมากรรมฝาผนงัหน้าอาคาร โดยในการ

ออกแบบประติมากรรมฝาผนงัน้ีไดน้าํลวดลายสังคโ์ลกของสุโขทยัท่ีเป็นจาํหวดัของตาํบลสามพวงมาปรับเปล่ียนให้

เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของตาํบล เพ่ือให้ผูค้นสามารถรับรู้และ สัมผสัไดถึ้งความเป็นอตัลกัษณ์ของทั้งสองอยา่งภายใน

หน่ึงเดียว ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 6 โดยอาคารแห่งน้ีจะนาํมาใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํหรับการให้ขอ้มูลและตอ้นรับผูค้นภายในโดย

สามารถจดักิจกรรมนนัทนาการ 

4.2.2 แนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ี 2 จากการสํารวจพบว่าพ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็น

พ้ืนท่ีรกร้างปราศจากการใชง้านเป็นอย่างใดจึงทาํการปรับปรุงออกแบบพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้เป็นอาคารเชิงพาณิชยเ์พ่ือให้

ผูค้นภายในชุมชมตาํบลสามพวงสามารถนาํสินคา้แปรรูปประมงมาคา้ขายภายในให้เป็นจุดสําหรับดึงดูดผูค้นท่ีมา

ท่องเท่ียวโดยพ้ืนท่ีแห่งน้ีจะถูกแบ่งเป็น 3 คือ 1) พ้ืนท่ีตอ้นรับ 2) พ้ืนท่ีคา้ขายประมง และ 3) พ้ืนท่ีขายสินคา้การเกษตร

ท่ีมีอยูภ่ายในตาํบลสามพวง โดยการแบ่งพ้ืนท่ีคา้ขายให้ออกจากก็เพ่ือช่วยรักษามาตรฐานในการจดัการความสะอาด

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการเขา้ถึง โดยพ้ืนท่ีการคา้จะมีจุดชาํระเงินภายในท่ีนําเอารถเข็นไมม้า

ตกแต่งใหเ้ขา้ร่วมกบับริบทโดยใชว้สัดุท่ีสามารถหามาไดใ้นตาํบลสามพวง ในส่วนของทางเขา้สามารถมองเห็นรูปลาย

ปลาคา้วอนัเป็นสญัลกัษณ์ของทางตาํบลสามพวงดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 7 

รูปท่ี 5 อาคารเก่าก่อนบรูณะ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากคณะผูว้ิจยั 2562 

รูปท่ี 6 อาคารหลงับูรณะ 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 
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4.2.3 แนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ี 3 ปัจจุบนัพ้ืนท่ีแห่งน้ีถูกปล่อยให้เป็นบึงท่ี

มีเพียงกระชัง่ปลาเพียง 1 ชุดท่ีสาํหรับเก็บไวเ้พ่ือศึกษาถึงการประมงนํ้ าจืดภายในบึงหนองสีดา การพฒันาพ้ืนท่ีริมบึง

หนองสีดาเพ่ือให้เป็นศูนยเ์รียนรู้การประมงนํ้ าจืด โดยนาํเสนอในการออกแบบให้เป็นศาลาท่ีตั้งอยูริ่มบึงเพ่ือสร้างเป็น

จุดตอ้นรับให้ผูค้นสามารถเดินลงไปตามเส้นทางเดินท่ีไดอ้อกแบบเอาไว ้โดยบนทางเดินจะปูดว้ยแผ่นไมแ้ละมีการ

รองรับโครงสร้างโดยใชถ้งันํ้ าท่ีช่วยสร้างความสมดุลให้ลอยตวัและไม่ให้จมลงไปในขณะท่ีผูค้นกาํลงัศึกษาถึงการ

ประมงนํ้าจืด ในส่วนกระชัง่ปลาจะถูกวางเป็นแนวยาวพาดตามเส้นขอบติดกบัพ้ืนดินเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูค้นท่ี

อยูภ่ายในบริเวณสามารถไดรั้บชมภายนอกได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินภายในพ้ืนท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ประมงนํ้ าจืดดงัท่ีแสดง

ในรูปท่ี 8 และ รูปท่ี 9 

 

 

รูปท่ี 7 อาคารเชิงพาณิชย ์

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 

 

รูปท่ี 8 พื้นท่ีสาํหรับกระชงัปลา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากคณะผูว้ิจยั 2562 

 

รูปท่ี 9 อาคารพื้นท่ีเรียนรู้วิถีประมงทอ้งถ่ินศึกษากระชงั

ปลา 
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4.2.4 แนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ี 4 ในปัจจุบนัสภาพพ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ี

รกร้างท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัอาคารเก่าภายในโครงการและตั้งอยูต่รงขา้มกบัจุดวางพ้ืนท่ีวางกระชงัปลา โดยพ้ืนท่ีแห่งน้ีจะ

เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับประชุมปรึกษาอบรมภายในชุมชน ท่ีอาํนวยให้ผูค้นในชุมชนและทางเทศบาลในตาํบล อีกทั้งยงัเป็น

พ้ืนท่ีให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการประมงทอ้งถ่ิน โดยแนวคิดในการออกแบบไดน้าํวสัดุไม้

ไผ่ท่ีสามารถสร้างสรรค์รูปทรงไดห้ลากหลาย (ARQA, 2018) โดยการออกแบบอาคารหลงัน้ีนาํรูปทรงเคร่ืองมือใน

การจบัปลาท่ีมีช่ือว่า ไซดกัปลา เพ่ือส่ือให้เห็นถึงความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรมและความเป็นอตัลกัษณ์ของ

ประมงทอ้งถ่ินตาํบลสามพวงดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.5 แนวคิดในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ี 5 จากการสาํรวจจึงพบไดว้่าเส้นทางถนน

ของพ้ืนท่ีรอบบึงหนองสีดาแห่งน้ีมีขนาดท่ีกวา้งแต่ไร้ท่ีปกปิดจากแสงแดด อีกทั้งยงัมีปัญหาในสภาพภูมิอากาศท่ีร้อน

อบอา้วจนทาํให้ผูค้นมีปัญหาในการใชง้านภายในพ้ืนท่ีโครงการแห่งน้ี จึงทาํการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยสร้างเป็นอาคาร

สําหรับพกัผ่อนให้ผูค้นท่ีทาํกิจกรรมนันทนาการภายในโครงการสามารถเขา้มาพกัผ่อนได ้และเพ่ือให้ส่ือถึงความ

รูปท่ี 11 อาคารสาํหรับพกัผอ่น 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 

 

 

รูปท่ี 12 ภายในอาคารสําหรับพกัผ่อน 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดย

 

 

 

รูปท่ี 10 อาคารประชุมสาํหรับชาวบา้นและเทศบาลตาํบลสามพวง 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 
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เป็นอตัลกัษณ์ของการประมงนํ้ าจืดจึงไดน้าํแนวคิดการออกแบบท่ีใชร่้วมกบั ไซดกัปลา โดยนาํหลงัคาออกบางส่วน 

แต่ยงัคงเก็บโครงหลงัคาและมีพ้ืนท่ีให้สามารถนัง่พกัผอ่นและมีพ้ืนท่ีสวนเกษตรภายในได ้โดยท่ีเวน้ระยะของหลงัคา

ใหแ้สงแดดสามารถส่องผา่นเขา้ถึงสวนเกษตรขนาดเลก็โดยท่ีไม่มีกระทบกบัผูใ้ชอ้าคารภายในจนมากนกั 

 

 
 

4.3 แนวคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีทางสาธารณะภายในโครงการ โดยจากการสํารวจพบว่าในปัจจุบนัพ้ืนท่ี

สาํหรับการเดินทางภายในรอบบึงนั้นยงัคงมีพ้ืนผิวขรุขระท่ีไม่อาํนวยความสะดวกในการเดิน หรือขบัรถเขา้มาภายใน 

ดงัท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 15 โดยการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีถนนสาธารณะให้อาํนวยความสะดวกต่อการใชง้านมากข้ึน 

รวมถึงสร้างพ้ืนถนนให้ยืนออกมาริมบึงท่ีมีการประดับด้วยโคมไมท่ี้วางบนนํ้ าโดยดึงเอาอตัลกัษณ์ของเคร่ืองมือ

ประมงนํ้ าจืดอยา่ง ยอจบัปลา มาใชใ้นการสร้างพ้ืนท่ีให้เป็นจุดชมทศันียภ์าพดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 18 และสร้างเส้นทาง

ถนนแบ่งเป็น 3 เส้นทางดว้ยกนัคือ 1) เส้นถนนสําหรับผูค้นสามารถเดินออกกาํลงักายได ้2) เส้นทางถนนสําหรับว่ิง

ออกกาํลังกาย 3) เส้นทางถนนสําหรับยานพาหนะขนาดเล็กอย่างจักรยาน และมีการแบ่งเส้นถนนท่ีชัดเจนเพ่ือ

หลีกเล่ียงอนัตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดด้งัท่ีแสดงในรูปท่ี 15  

 

 

รูปท่ี 15 พื้นถนนภายในรอบบึงหนองสีดาหลงับูรณะ 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 

 

 

1

 

2. 

3. 

รูปท่ี 13 พื้นถนนภายรอบบึงหนองสีดา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากคณะผูว้ิจยั 2562 

 

 

รูปท่ี 14 พื้นถนนภายในรอบบึงหนองสีดาหลงับูรณะ 

ท่ีมา : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผูว้ิจยั 
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ผลการออกแบบประกอบไปดว้ย จากการสํารวจสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีทางกายภาพทาํให้ทราบถึงปัญหา

พ้ืนท่ีถูกปล่อยให้รกร้าง อาคารมีสภาพทรุดโทรม มีพ้ืนผิวเส้นทางสญัจรท่ีไม่สมํ่าเสมอทาํให้กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกปล่อย

ท้ิงไว ้แต่ดว้ยการพฒันาการออกแบบวางผงัปรับปรุงทศันียภาพและการออกแบบสถาปัตยกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิด

เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้การประมงทอ้งถ่ินท่ีบูรณาการกิจกรรมท่องเท่ียวของตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั โดย

การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีอาคารต้อนรับและพ้ืนท่ีอาคารเชิงพาณิชยซ่ึ์งจะช่วย

ตอบสนองความตอ้งการให้ชาวบา้นสามารถทาํการคา้ขายภายในพ้ืนท่ีได ้ทั้งน้ีการใชส้ถาปัตยกรรมเป็นพ้ืนท่ีส่งเสริม

กิจกรรมการคา้ขายในชุมชน ส่วนพ้ืนท่ีเรียนรู้การทาํประมงนํ้ าจืดจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวให้รู้จกัวิถีชีวิตของ

ชาวประมงนํ้ าจืดของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือชุมชน สาํหรับพ้ืนท่ีอาคารจดัประชุมอบรมจะช่วยผลกัดนัส่งเสริมให้

ทางหน่วยงานราชการและสมาชิกชุมชนสามารถแสดงความตอ้งการและมีส่วนร่วมผลกัดนัให้แนวทางการพฒันา

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยพ้ืนท่ีแห่งน้ีสามารถจดักิจกรรมเพ่ือรองรับกบักิจกรรมอ่ืนๆไดเ้ช่นกนั 

พ้ืนท่ีสาํหรับพกัผอ่นท่ีใชแ้นวคิดของการประมงทอ้งถ่ินมาทาํเป็นพ้ืนท่ีพกัผอ่นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นอตัลกัษณ์

ของชุมชน และการปรับปรุงพ้ืนถนนทางสาธารณะ โดยส่ิงเหล่าน้ีจะส่งเสริมใหผู้ค้นไดเ้ขา้ใจทั้งในความเป็นอตัลกัษณ์

ของชุมชน และส่งเสริมในการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตาํบลสามพวง โดยท่ีการพฒันาทั้งหมดจะช่วยเหลือเก้ือหนุนซ่ึงกนั

และกนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับโครงการพฒันาพ้ืนท่ีบึงหนองสีดา จากการสรุปผลการออกแบบทาํใหท้ราบว่ายงัมีพ้ืนท่ี

บางส่วนท่ียงัคงปล่อยให้โล่งและไม่ไดใ้ชส้อยพ้ืนท่ี จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการนาํไปปรับปรุงและพฒันาแบบใน

ขั้นต่อไป นอกจากน้ีกระบวนการทาํงานในอนาคตควรมีการประชุมจดัรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของผูค้นใน

ชุมชน เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาแผนแม่บทท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์ของชุมชนตาํบลสามพวง 

อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั (ไชยยา เมฆไตรรัตน์, 2564) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาวิจยั โครงการการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีบึงหนองสีดาท่ีไดท้าํการศึกษาทั้งในองคป์ระกอบ

ทางกายภาพและอตัลกัษณ์ของพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีโดยมีการนาํเสนอการพฒันาในเชิงสถาปัตยกรรม

ทั้งหมด 5 โครงการ ไดแ้ก่ 1) พ้ืนท่ีตอ้นรับ 2) พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์3)พ้ืนท่ีศึกษาการประมงนํ้ าทอ้งถ่ิน 4) พ้ืนท่ีสําหรับ

ประชุมปรึกษาอบรมภายในชุมชน และ 5) พ้ืนท่ีสาํหรับพกัผอ่นและการพฒันาพ้ืนถนนสาธารณะภายในรอบบึงหนอง

สีดา โดยคาดหวงัว่าการออกแบบน้ีจะเป็นการพฒันาพ้ืนท่ีท่ีช่วยส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ประมงพ้ืนถ่ินท่ีมีอตั

ลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน ช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั และ

เพ่ือเป็นตน้แบบในการพฒันาชุมชนให้กบัชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียง 
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6.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ชาวบา้นและคณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลสามพวง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลใน

การลงสาํรวจพ้ืนท่ีดว้ยดี และขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมโอกาสใน

การพฒันาพ้ืนท่ีบึงหนองสีดาตาํบลสามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั จนบรรลุเป้าหมายของการดาํเนินงานในคร้ังน้ี 
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