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บทคัดย่ อ
การจัดการความรู้ เรื อพื้นบ้านเพื่อการออกแบบอาคารทางสถาปัตยกรรม เป็ นการศึกษาขั้นตอนการรวบรวมความรู ้
เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้านเพื่อนามาประยุกต์ใ ช้เป็ นองค์ประกอบในการออกแบบอาคาร วัตถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและวัฒนธรรมการใช้เรื อพื้นบ้าน การรู ้วิถีชีวิตชุมชนริ มน้ าในการใช้เรื อพื้นบ้าน การสื บทอดความรู ้ และเผยแพร่ การต่อเรื อ
พื้นบ้าน และการใช้เรื อพื้นบ้านเป็ นองค์ประกอบในการออกแบบอาคารสถาปั ตยกรรม วิธีการศึกษาเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพศึกษา
จากข้อมูลทางเอกสารและประวัติศาสตร์ เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์ และแบบสังเกตเกี่ ยวกับ วิธีการ
จัดการความรู้ประกอบด้วย การแสวงหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และการทาเหมืองความรู้ การเผยแพร่ ความรู ้ และ
การประยุกต์ใ ช้เ รื อพื้นบ้านเป็ นองค์ประกอบในการออกแบบสถาปั ตยกรรม ผลการศึก ษาการนาความรู้ เ รื่ องเรื อพื้ นบ้านเป็ น
องค์ประกอบในการออกแบบร่ วมกับอาคารมีดงั นี้ ต้องคานึ งพื้นที่ ใช้สอย รู ปทรงของลักษณะเรื อพื้นบ้านต่างๆ และสถานที่ ต้ งั
นอกจากนั้นผลของการศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ เป็ นความรู ้และเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจและเกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: การจัดการความรู้ เรื อไทยพื้นบ้าน การเผยแพร่ ความรู้ การเก็บรักษาความรู้

Abstract
The study on knowledge management on Thai traditional boat for building design aimed to establish the
relationship between the physical environment and local boats usage by people who live along the waterways. This also studies
the methods used by these people to convey and disseminate their knowledge in and the application of boatmaking to the design
of a building. This Qualitative study was conducted to study the historical information gathered through actual interviews and
observations. The result showed that the knowledge management includes studying, collecting data, analysis, data mining,
dissemination and application of local boats making procedures to develop the architectural design of building. The application
of knowledge of local boats to the building design depends on the space used, shapes and design of different boats and location.
The result of this study will be useful for further study.
Keywords: Knowledge management, Thai traditional boat, Dissemination, Storing of knowledge.

1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั วิถีชีวิตชุมชนริ มน้ ามีการใช้เรื อพื้นบ้านน้อยลง ช่ างที่ชานาญงานในการต่อเรื อหายาก การจัดการความรู ้ เรื อ
พื้นบ้านเพื่อนามาพัฒนาออกแบบสถาปัตยกรรมร่ วมสมัยมีนอ้ ย ประสบปั ญหาหลายๆ ด้าน เช่ น ขาดความรู ้ การใช้เรื อพื้นบ้านจาก
รุ่ นสู่ รุ่น คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจอาชี พการใช้เรื อพื้นบ้าน โดยเฉพาะสถาปนิ กรุ่ นใหม่ไม่ได้เรี ยนรู ้ การพัฒนาการนาเรื อพื้นบ้านมาใช้
การออกแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมเลย เมื่อไม่มีการถ่ายทอดความรู ้ และผูถ้ ่ายทอดความรู ้ถึงแก่กรรมความรู ้ ก็สูญสิ้ นไปพร้ อมกัน
ยิง่ อดีตสมัยก่อนการถ่ายทอดใช้วิธีการจดจาและต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ โดยไม่มีการทาเอกสารบันทึกเผยแพร่ ใดๆ เอาไว้
เมื่อไม่มีการต่อเรื อเพิ่มขึ้น ก็เป็ นผลให้การใช้เรื อลดน้อยลง กิ จกรรมตามประเพณี ต่างๆ เช่ น การทอดกฐิ น การเห่ เรื อ การแข่งขัน
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เรื อพื้นบ้าน ฯลฯ ก็ลดน้อยลงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรมทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ในอาชี พและความเป็ นอยู่ โดยเฉพาะตัวแปรเทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้า ปั ญหาการคมนาคมขนส่ งเจริ ญขึ้ นเพราะมี ถนนตัดผ่าน
รถยนต์เป็ นพาหนะที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็ วกว่า เป็ นผลให้ชุมชนไม่เห็นความสาคัญของการอาศัยแม่น้ าลาคลองเพื่อการ
สัญจรดัง่ เช่นในอดีต ดังนั้น เรื อจึงถูกลดบทบาทลง จากการเกิดการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับความเจริ ญดังกล่าว ทาให้เกิ ดความเสื่ อม
ถอยของอารยะธรรมดั้งเดิ ม คือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิ พลต่อการดาเนิ นวิถีชีวิตของคนไทยและสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่เกิดการเปลี่ยนไป ทาให้คนไทยหลงลื มอดี ต ลืมที่จะศึกษาและอนุ รักษ์ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ของคนไทยไว้ ดังนั้น
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิต เรื อซึ่ งเป็ นพาหนะในการทากิ จกรรมอาจไม่มีความสาคัญอีกต่อไป ถึงแม้วิถีชีวิตของคนไทย
นั้นอยู่คู่มากับเรื อพื้นบ้านมาโดยตลอดก็ตาม (สมบัติ, 2537) การที่ จะไม่ใ ห้ ลืมเรื่ องเรื อไทยพื้ นบ้านต้องมี การเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ขนบธรรมเนียมและประเพณี วฒั นธรรมของคนไทยในอดีตมีความเป็ นมาอย่างไร ถึงแม้ว่าเรื อพื้นบ้านจะกลับมาไม่เหมือนในอดี ต
เมื่อ 50 ปี ก่อน ไม่ได้แต่กลับมาในรู ปองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ได้เพื่อให้บุคคลรุ่ นปั จจุบนั ได้ศึกษาต่อเพื่อเป็ นองค์แห่ งการเรี ยนรู ้
ในหนังสื อ Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations0. “ความรู้ได้กลายเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ
มากกว่าทรัพย์สินทางด้านการเงิน ตาแหน่ งทางการตลาด เทคโนโลยี หรื อสิ นทรัพย์อื่นๆ ขององค์การ” ในโลกของการทางานยุค
ปัจจุบนั ความรู้เป็ นทรัพยากรหลักในการทางานของทุกองค์การ จารี ตประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบตั ิการ ระบบและ
ขั้นตอนการทางานต่างๆ ขององค์การนั้น ก็ลว้ นมีพ้ืนฐานมาจากความรู ้ และความชานาญทั้งสิ้ น องค์การต่างๆ ต้องการความรู้เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์และบริ การเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค โดยองค์การจะต้องเปลี่ ยนแปลง
ระบบ โครงสร้าง และวิธีการในการสื่ อสารเพื่อการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ความรู ้ เปรี ยบเสมือนพลังงานสาหรับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ที่ จะทาให้ อ งค์ก ารเติ บโตก้าวหน้า ต่ อ หากองค์ก ารสู ญ เสี ย ความรู ้ ที่ มี คุ ณ ค่ า ไป องค์ก ารนั้น จะไม่ ส ามารถอยู่ร อดได้ การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการความรู้ ได้กลายเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการกาหนดความสาเร็ จกับความล้มเหลวในภาวะเศรษฐกิ จโลกที่มีการ
แข่งขันสู ง
โจทย์วจิ ัย การจัดการความรู ้เรื อพื้นบ้านนามาพัฒนาออกแบบร่ วมกับอาคารมีกระบวนการอย่างไร
การวิจยั นี้ มุ่ งที่จะศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การจัดการความรู ้ เ รื อพื้น บ้านเพื่อนามาพัฒนาการออกแบบร่ วมกับ อาคารทาง
สถาปั ตยกรรม ในปั จจุบนั เรื อพื้นบ้านเป็ นยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในแม่น้ า ใช้ไม้ประกอบเป็ นรู ปเรื อตามลักษณะต่างๆ ของ
การใช้งาน ในเรื่ องเรื อมีกระบวนการใดที่ จะจัดการความรู ้ ในเรื อพื้นบ้านเพื่อนามาพัฒนาการออกแบบสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
ผูว้ ิจยั มีแนวคิดซึ่ งนาเรื อใหม่หรื อเรื อเก่าที่ ไม่ใช้มาตกแต่งและออกแบบร่ วมกับตัวอาคารเรื อเสมือนหนึ่ งเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ หรื อเรื อ
พื้นบ้านเป็ นแกนหลัก ซึ่งนามาอยูใ่ นตัวอาคารหรื อนอกอาคาร เป็ นอาคารประเภทในเชิ งพาณิ ชย์ เช่ นอาคารศูนย์กลางการค้า ศูนย์
อาหารหรื อห้องอาหาร ห้องโชว์รูมแสดงการค้า ศูนย์พิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมต่างๆที่เกี่ ยวการเรี ยนรู ้ และการอนุ รักษ์ เพื่อให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ และสามารถสื บทอดอย่างยัง่ ยืน เพื่อนาไปสู่ กระบวนการนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสถาปนิ กหรื อผูอ้ อกแบบ ในปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นการกระตุน้ การใช้รูปแบบในการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่ ง

1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์การแห่งการเรี ยนรู ้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมการใช้เรื อพื้นบ้าน
2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนริ มน้ าในการใช้เรื อพื้นบ้าน
3. ศึกษาสภาพการสื บทอดความรู้และเผยแพร่ การต่อเรื อพื้นบ้าน
4. ศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมเกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้านโดยนาเรื อพื้นบ้านแบบต่างๆ มาประยุกต์ตกแต่งภายใน
อาคารเพื่อให้ดูเป็ นงานศิลปะ ทั้งในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีเรื อพื้นบ้าน
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2. วิธีการศึกษา
2.1 รู ปแบบของการศึกษา
2.1.1 เป็ นการวิจยั ในเชิ งคุณภาพเป็ นหลัก (Qualitative research) และมีการผสมผสานรู ปแบบของการพรรณนา วิจยั เชิ ง
เอกสาร (Documents research) และวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) ลักษณะของการวิจยั มีดงั นี้
2.1.1.1 การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary research)
ได้ทาการศึ ก ษาเอกสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ยวกับ ความเป็ นมาของการสร้ างเรื อ การใช้งานของเรื อพื้ น บ้านซึ่ งเป็ น
วัฒนธรรมและเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่โบราณ ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง แหล่งข้อมูลที่
ทาการค้นคว้า มีดงั นี้
1) หอสมุดแห่งชาติเรื่ องซากเรื อโบราณ
2) เอกสารของจากมหาวิทยาลัยศิลปกรเรื่ องซากเรื อโบราณ
3) ข้อมูลประกอบการศึกษาจากพิพิธภัณฑ์เรื อไทยจังหวัดอยุธยา
4) ข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติเรื่ องความรู ้เรื อพื้นบ้าน
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ องการต่อเรื อไม้ในประเทศไทย
6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เรื่ องชุ มชนหัวตะเข้ เขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และวิจยั ที่เกี่ยวข้องเรื่ องเรื อต่างๆ
2.1.1.2 วิจยั เชิงประวัติศาสตร์ (Historical research)
เป็ นการวิจยั ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ที่ประยุกต์มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริ งของปรากฏการณ์
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต อันจะนาไปสู่ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ของเรื่ องเช่ น เรื่ อง
การจัดการความรู้ในภาคตะวันออก ผลจากการวิจยั ทางประวัติศาสตร์ จะนาไปสู่ การเข้าใจปรากฏการณ์ในปั จจุบนั รวมถึ งสามารถ
พยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคตได้ดว้ ย ลักษณะสาคัญของการวิจยั เชิ งประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ศึกษาเป็ นข้อมูลที่ เกิ ดขึ้ นเองและ
เกิดขึ้นแล้วในอดีต ลักษณะของการศึกษาเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่ ผอู ้ ื่นทาไว้ ข้อมูลที่ จาเป็ นของการวิจยั เชิ งประวัติศาสตร์ คื อ
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อมูลใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิพากษ์วิจารณ์ขอ้ มูล ซึ่ งประกอบ ด้วยการวิจารณ์
ภายนอกและการวิจารณ์ภายใน
2.1.1.3 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
1) การวิจยั เชิ งคุณภาพจะเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมของประชากรศึกษาในเรื่ องการแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เพื่อการสื บทอดวัฒนธรรมการใช้เรื อพื้นบ้านในภาคกลาง การเลื อกประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่างเป็ น
แบบเจาะจงเฉพาะผูม้ ีความรู้ และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องในเรื่ องวัฒนธรรมเรื อพื้นบ้าน ได้แก่ ผูท้ ี่มีอาชี พต่อเรื อพื้นบ้าน นักวิชาการที่มี
ความรู้เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้าน และผูใ้ ช้เรื อพื้นบ้านดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ สาหรับพื้นที่ ศึกษาได้กาหนดพื้นที่ ที่มีกิจกรรมการใช้เรื อ
ได้แก่ บริ เวณตลาดน้ าบางคล้า อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทรา คลองเขื่อน อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิ งเทรา ตลาดน้ าสี ภาค
พัทยา จังหวัดชลบุรี และบริ เวณพื้นที่ตลาดคลองสวนร้อยปี อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
2) วิธีการสังเกต ผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (non-participant observation) โดยเข้าไปสังเกต
เหตุการณ์ต่างๆในชุ มชนในฐานะของนักวิจยั โดยตรง เป็ นการสังเกตเป็ นรายบุคคลโดยไม่เข้าไปร่ วมในกิ จกรรมที่ทาอยู่ ให้ผถู ้ ู ก
สังเกตรู้สึกว่าไม่ถูกรบกวนจากผูส้ งั เกต เช่น ในการสังเกตการณ์ต่อเรื อ การสอนให้บุคคลอื่นได้รับรู้เรื่ องเรื อเป็ นต้น
3) ประเด็นของการสังเกต ได้แก่
(1) การดาเนิ นชี วิตประจาวันของชุ มชนที่เกี่ ยวข้องกับผลของการใช้เรื อ และการสื บทอดวัฒนธรรม
การใช้เรื อต่อพื้นบ้าน
(2) แบบแผนของกระบวนการสื บทอดวัฒนธรรมเรื อต่อพื้นบ้าน
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(3) ความหมายของพฤติก รรมที่ ชุ มชนแสดงออกอัน เกี่ ยวเนื่ องกับการสื บทอดวัฒนธรรมการใช้เรื อ
พื้นบ้าน
(4) การมีส่วนร่ วมในการสื บทอดวัฒนธรรมเรื อต่อพื้นบ้านของประชาชนในชุมชน
(5) สภาพสังคมของแต่ละชุมชน
4) แบบสารวจจานวนเรื อที่ใช้ในพื้นที่ศึกษา โดยการนับจานวนประเภทของเรื อและวัตถุประสงค์ของการใช้
เรื อที่ทากิ จกรรมในพื้นที่ บริ เวณชุ มชนที่ กาหนด และดาเนิ นการนับจานวนและประเภทของเรื อทุกๆ 30 นาที และเมื่ อเสร็ จสิ้ น
ระยะเวลาการสารวจ จะใช้ช่วงเวลาที่มีจานวนเรื อมากที่สุดเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
5) แบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยการศึกษา จากทฤษฎีงานวิจยั และบทความที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ มาเป็ นกรอบในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดย
แบบสัมภาษณ์มี 2 ชุด ดังนี้
(1) ใช้กบั ผูท้ ี่มีอาชีพต่อเรื อพื้นบ้าน เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชี พต่อเรื อพื้นบ้านโดยตรง ลักษณะของการจัดการ
ความรู้เป็ นไปในรู ปแบบของการอนุรักษ์เรื อพื้นบ้าน การแสวงหาความรู้สงั คมวัฒนธรรมการใช้เรื อผูใ้ ช้เรื อพื้นบ้านดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ การใช้ความรู้เรื่ องเรื อพื้นบ้านการเผยแพร่ ความรู ้ นักวิชาการที่มีความรู ้ เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้าน ครู อาจารย์ นักวิจยั ผูท้ ี่มีความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้และการเผยแพร่
(2) ใช้กบั นักวิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื อพื้นบ้านที่นามาออกแบบ ได้แก่บริ ษทั หรื อสานักงานออกแบบ
เอกชน ครู อาจารย์ นัก วิจยั ผูท้ ี่มีความรู้ และประสบการณ์ ทางด้านสถาปั ตยกรรมโดยใช้เรื อพื้ นบ้านนามาออกแบบให้มีความ
กลมกลืนกับภายนอกและภายในตัวอาคารเพื่อให้ดูเป็ นศิลปวัฒนธรรมการใช้เรื อพื้นบ้าน นับว่าเป็ นการเผยแพร่ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้เรื่ องเรื อพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ ง แบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์และศึกษาการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและวัฒนธรรมการใช้เรื อพื้นบ้าน
ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลความคิดเห็นและแนวทางลักษณะของการจัดการความรู้ เป็ นไปในรู ปแบบของการใช้เรื อพื้นบ้าน
นามาออกแบบโดยใช้ เ รื อ ใหม่ แ ละเรื อเก่ า ที่ ไ ม่ ใ ช้น ามาประยุก ต์ใ นรู ป พัฒนาเรื อพื้ น บ้าน และการพัฒ นารู ป แบบทางด้า น
สถาปัตยกรรมโดยใช้เรื อพื้นบ้านนามาออกแบบให้อยูภ่ ายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเรื อพื้นบ้าน

2.2 การดาเนินงานวิจัย
ดาเนินงานเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและการเสริ มสร้างความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้และนามาอ้างอิง
ระยะที่ 2 การปฏิบตั ิการลงพื้นที่สนาม เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยต้องศึกษาเอกสารประกอบและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องที่
เป็ นข้อมูลหลัก รวมทั้งศึ กษาข้อมูลเชิ งประวัติศาสตร์ ที่เป็ นข้อมูลหลักและข้อมูลรอง แล้วจึงลงสนามโดยการสัมภาษณ์และการ
สังเกต นาข้อมูลที่ศึกษามาแล้ว เข้าระบบกระบวนการวิจยั
ระยะที่ 3 ประเมินและสรุ ปผลโครงการ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
กระบวนการแสวงหาความรู ้
สังคมการใช้เรื อพื้นบ้านในชุมชน
การใช้ความรู ้เรื อพื้นบ้าน
การเผยแพร่ ความรู ้เรื อพื้นบ้าน
การใช้ความรู ้เรื่ องเรื อนามาประยุกต์ในการออกแบบ

การจัดการความรู ้เรื อพื้นบ้านเพื่อนามาออกแบบร่ วมกับ
อาคารมีกระบวนการอย่างไร
สรุ ปและผลการวิเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 Model เริ่มต้ นกระบวนการจัดการความรู้ เรือพืน้ บ้ านนามาพัฒนาออกแบบร่ วมกับ
อาคาร
1. องค์ การแห่ งการเรียนรู้ Pedler and Boydell (1991) ได้ให้ความหมายของ "องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ " ว่าเป็ นองค์กร
ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่สมาชิ กทุกคน และมีการปรับเปลี่ ยนตัวเองอย่างต่อเนื่ อง โดยต้องสร้ างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้ ที่มีลกั ษณะเอื้อและกระตุน้ ให้ทุกคนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. กระบวนการแสวงหาความรู้ มีผลต่ อการศึ กษา ผูศ้ ึกษาจะต้องมีความรู้ เรื่ องเรื อมาก่อน ก่อนที่จะแสวงหาความรู ้
ในเรื่ องการอนุรักษ์และวัฒนธรรมเรื อพื้นบ้าน และนาความรู ้ท้ งั หมดเกี่ ยวกับเรื่ องเรื อและวัฒนธรรมให้ผอู้ ื่นที่ไม่รู้ให้มีความรู้ แล้ว
จึงสื บทอดต่อ
น้ าทิพย์ (2546) กล่าวว่า ประเภทของความรู ้มีดว้ ยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ความรู ้ที่เรี ยกว่า Tacit Knowledge คือความรู้
ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล เช่น ความเชื่ อ อุดมคติ ความรู ้ ประเภทนี้ อยูใ่ นสมองของแต่ละบุคคล และความรู ้ อีกประเภทที่เรี ยกว่า Explicit
Knowledge เป็ นความรู้ที่แสดงออกชัดแจ้ง เปิ ดเผย เป็ นความรู้ที่คนทัว่ ๆ ไปรู ้ใช้กนั อยูใ่ นองค์การความรู ้มีหลายลักษณะ เช่น ความรู ้
ตามข้อเท็จจริ งที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรื อความเชื่อ ความรู ้ในการหาความหมาย และกฎเกณฑ์ให้ได้จากข้อเท็จจริ งต่างๆ เป็ นการ
แปลความหมายจากข้อเท็จจริ งที่มีอยู่
3. สังคมวัฒนธรรมการใช้ เรือพืน้ บ้ านมีผลต่ อชุ มชน หมายถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูท้ ี่ใช้เรื อเป็ นวิถีชีวิตของเขา
ได้ประโยชน์อย่างไรจากการใช้เรื อ อาจจะใช้เรื อในการเป็ นบ้านที่อยูอ่ าศัย การใช้เรื อมีอาชี พค้าขายโดยใช้เป็ นพาหนะขนส่ งสิ นค้า
หรื อใช้เรื อบริ การนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตของชาวชุ มชน เรื อเป็ นพาหนะที่สาคัญของชาวกรุ งเก่า วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กบั สายน้ า
ลาคลองอย่างแนบแน่ น ส่ งผลให้เรื อมีบทบาทต่อวิถีชีวิตริ มน้ าของชุ มชน ในแม่น้ าเจ้าพระยายังคงพบเห็ นเรื อโยงลากเรื อสิ นค้า
บรรทุกทราย รวมทั้งเรื อที่ถูกดัดแปลงเป็ นร้านอาหารลอยน้ า และเรื อนาเที่ยว สาหรับใช้บรรทุกสิ นค้าและเรื อใบขนุ น รู ปร่ างเล็กรี
ใช้โดยสารในคลองเล็กหรื อแม่น้ าสายเล็กๆ (ไพฑูรย์, 2537)
4. การใช้ ความรู้เรื่องเรือพืน้ บ้ านมีผลต่ อองค์ การแห่ งการเรียนรู้ เรื่องเรือพืน้ บ้ าน การนาความรู ้เรื่ องเรื อพื้นบ้าน
ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่ น ความรู้ เรื่ องวัฒนธรรมทางเรื อ ได้แก่ พิธีกรรม วิธีก ารต่อเรื อ ความรู้ ด้านการศึกษา ได้แก่ กาหนดเป็ น
วิชาการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้านหรื อการนาความรู ้ ไปใช้ในด้านการท่องเที่ ยว การเรี ยนรู ้ จึ งทาให้เกิ ดองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้เรื่ องเรื อพื้นบ้านที่แหล่งชุมชนแม่น้ าลาคลองที่มีการใช้เรื อ (สัญญา, 2550)
5. การเผยแพร่ ความรู้ มีผลต่ อการอนุรักษ์ เรื อพืน้ บ้ าน การรวบรวมความรู้ ที่เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้านมาจัดทาเป็ น
คลังความรู ้ และเผยแพร่ เพื่อ ให้บุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการรู้เรื่ องเรื อพื้นบ้าน หรื อต้องการศึ กษาได้เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้ต่อไป
เพื่อให้เกิดต่อสังคมและชุ มชน การเผยแพร่ ความรู้ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่ น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการเผยแพร่ ด้วยวิธี
ทางอินทราเน็ต วิธีน้ ีเป็ นวิธีเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างกว้างขวางบุคคลภายนอกและภายในองค์กรก็สามารถรับรู ได้
6. การใช้ ความรู้ทางการออกแบบ ร่ วมสมัยกับอาคาร หมายถึงสถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั ที่อยูร่ ่ วมสมัยเดี ยวกัน
นามาใช้ร่วมกัน โดยการน าความงามขององค์ป ระกอบทางศิ ลปะเข้ามาประสมประสานกับประโยชน์ ใช้ส อยตามทฤษฎี ท าง
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สถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวและกลมกลืน ยังผลให้เกิดผลงานที่เป็ นทั้งงานสถาปั ตยกรรมและงานศิลปะในชิ้ นเดี ยวกันและฉี กแนว
มาตรฐานที่เคยพบเห็นโดยทัว่ ไปอันเป็ นมิติใหม่สถาปั ตยกรรมอย่าง อาทิเช่ นงาน อาคารโรงเรี ยนนานาชาติถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (สุเมธ, 2541)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ทมี่ ีกระบวนการและขั้นตอนทีน่ าไปใช้ ประโยชน์ ดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนการผลิตองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้าน การสร้ างความรู ้ เกี่ ยวกับเรื อพื้นบ้านแบบยัง่ ยืน
ควรมี ผู้น าท าการประสานและการระดมความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน ทุ ก เดื อ น มี กิ จ กรรมร่ ว มกัน ต้อ งมี ก ารวางแผนร่ ว มกัน ก่ อ น
การดาเนินงานทุกขั้นตอน สมาชิ กกลุ่มจะได้รับรู ้ และร่ วมวางแผนดาเนิ นงาน
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ควรเริ่ มจากการถ่ายทอดผูท้ ี่ใกล้ชิดก่อน ไม่ว่าจะเป็ น บุตร ภรรยา สามี และญาติพี่น้อง
จะใช้วิธีขายความคิดและค่อยๆ ให้สัมผัสกับงานจริ งด้วยการลงมือทาทีละเล็กละน้อยค่อยๆ ซึ มซับไปเรื่ อยๆ ควรมีการถ่ายทอด
ความรู้ผา่ นสื่ อต่างๆ
3. ควรมีการจัดการบริ หารของชุมชนริ มน้ า
3.1 การจัดการเครื อข่ายชุมชนริ มน้ าเน้นลักษณะเฉพาะตามความเหมาะสมตามแต่ละท้องถิ่น
3.2 ยึดหลักแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองอย่างสร้างสรรค์ เช่น การใช้ภูมิปัญญาในการสร้ างเรื อพื้นบ้าน การ
ผลิตเรื อจาลอง การสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และสื บทอดต่อ เป็ นต้น
4. การบริ หารงานจะให้ความเป็ นอิสระแก่เครื อข่ายในแต่ละเขต ซึ่ งเป็ นลักษณะดังนี้
4.1 การจัดการบริ หารงาน ศูนย์ชุมชนริ มน้ าจะเป็ นเพียงตัวประสานงาน และเป็ นแหล่งเผยแพร่ ขอ้ มูล ในการ
บริ หารเครื อข่ายนั้นจะเน้นระดับชุ มชนริ มน้ าที่มีเรื อพื้นบ้าน ซึ่ งการบริ หารระดับท้องถิ่ นชุ มชนริ มน้ านั้นจะจัดการอย่างเป็ นอิสระ
โดยให้ทุกๆ 3 เดือน จะมีการประชุมตัวแทนในระดับชุมชนริ มน้ าที่มีเรื อเป็ นศูนย์ของท้องถิ่นนั้นเพื่อที่จะเสาวนา
4.2 เน้นการบริ หารจัดการกลุ่มในระดับชุมชนที่มีเรื อพื้นบ้าน ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
4.2.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนริ มน้ าที่มีเรื อพื้นบ้าน
4.2.2 มี การแลกเปลี่ ยนความรู้ โดยการจัดตั้งเวที โดยมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารแข่ งขันท าเรื อจาลองพื้ นบ้าน
โดยเชิญผูร้ ู้เฉพาะแต่ละด้านในเครื่ องข่ายมาให้ความรู ้มีองค์การบริ หารส่ วน
4.2.3 การจัดเครื อข่ายมีค วามยืด หยุ่น สู ง เช่ น ในตาบลที่ มีชุม ชนอาจจะตั้งกลุ่ ม หมู่บ ้านริ มน้ าโดยมี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูด้ ูแลและเป็ นกรรมการดูแลคอยสนับสนุน
4.2.5 องค์การบริ หารตาบลจะต้องสร้างเครื อข่ายชุ มชนที่มีเรื อพื้นบ้านทั้งนี้ ข้ ึนกับความพร้ อมของกลุ่ม
ชนริ มน้ าที่มีเรื อพื้นบ้านในแต่ระดับชุมชน และตาบลด้วย
Model แนวคิดการจัดการความรู้ที่มีการใช้ เรือพืน้ บ้ านแบบยัง่ ยืน เพือ่ นาไปใช้ ประโยชน์ ในการบริหารและการจัดการดังนี้
1. การใช้ความรู ้เรื่ องเรื อพื้นบ้านมีผลต่อการการจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนริ มน้ าในการใช้เรื อพื้นบ้าน เช่น
- ในด้านการศึกษา จัดทาพิพิธภัณฑ์เรื อพื้นบ้าน เอกสารทางวิชาการ ตาราเรี ยน หลักสู ตรการเรี ยนการสอน และ
การออกแบบตกแต่งโดยใช้เรื อพื้นบ้านเป็ นแกนหลัก
- ในด้านกิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยว การรณรงค์ การนามาใช้ในการออกทางด้านสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัยเป็ น
การสร้างจิตสานึกในการเรี ยนรู้ให้ยงั่ ยืนคงเป็ นความคิดอีกแนวหนึ่ งเพื่อการเกิ ดการถ่ายทอดในยุตเทคโนโลยีในปั จจุบนั การสร้ าง
ประเพณี ในทางน้ าในฤดูที่มีน้ ามากเช่ นการแข่งขันเรื อพื้นบ้านประจาปี โดยใช้สถานที่วดั เป็ นแกนหลัก และเอามวลชนเป็ นสื่ อ
สุ ด ท้ายนาเอาภาคเอกชนสนับสนุ น และหน่ วยของภาครั ฐ เป็ นการสนับสนุ น และวางนโยบายหลักในการบริ ห ารจัดการตาม
เป้ าหมาย
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2. แนวทางการจัดการความรู ้ วิถีชี วิตชุ ม ชนริ มน้ าในการใช้เ รื อพื้น บ้านและเพื่อการสื บทอดวัฒนธรรมการใช้
เรื อพื้นบ้าน ต้องหาแนวทางการจัดการความรู ้น้ นั โดยจะต้องกาหนดเป็ นกระบวนการของการศึกษาเป็ นขั้นตอน
- กาหนดในเรื่ องของคน ซึ่ งเป็ นการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรในด้านความรู ้ ความสามารถและสติปัญญา
ระดับของบุคลากรจะเป็ นระดับบริ หาร ระดับปฏิบตั ิ
- ด้านกระบวนการ เป็ นการจัดการในด้านของความรู ้ ได้แก่ การจัดหาความรู ้ จากแหล่งต่างๆ ซึ่ งเป็ นการศึกษา
และจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นคลังความรู ้สาหรับที่จะศึกษา วิธีการแบ่งปั นความรู ้ เป็ นการแลกเปลี่ ยนข้อมูลความรู ้ หรื อการใช้ความรู ้
ร่ วมกัน
- แนวทางการเผยแพร่ ความรู้ เป็ นการจัดการเกี่ ยวกับแนวทางการให้ขอ้ มูลขององค์กรและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการนาเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมในการเผยแพร่ การให้ความรู ้ ที่จะสามารถให้ขอ้ มูล
เข้าถึงกับคนทุกระดับและกว้างไกล การเผยแพร่ ความรู้ การใช้แนวทางต่างๆ ในการให้ขอ้ มูลขาวสารและความรู ้ แก่กลุ่มเป้ าหมาย
และสามารถตอบรับได้ รวมถึ งช่ องทางในการเผยแพร่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น สื่ อสารมวลชน บทความ เอกสารทางวิชาการ และ
ทางคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอินเตอร์ เน็ทและต้องมี การพัฒนาการจัดการความรู ้ มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การจัดหาหรื อการสร้างความรู้ (Knowledge Creation / Acquisition)
2. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization / Storage)
3. การเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Distribution)
4. การใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ (Knowledge Application)
Knowledge
Creation/
Acquisition

Knowledge
Organization/
Storage

Knowledge
Distribution

Knowledge
Application

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู้
จากข้อความข้างต้นอาจสรุ ปได้วา่ การพัฒนาการจัดการความรู้ จะเป็ นการช่ วยหน่ วยงานต่างๆ ให้ทางานร่ วมกันได้
ดีข้ ึนและมี การจัดนิ ทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ รวมถึ งการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่ เก็บไว้ในรู ปแบบต่างๆ ให้คน้ หาได้ง่ายและ
รวดเร็ วขึ้นรวมไปถึงระบุขอ้ มูลหรื อความรู ้ ที่จะต้องการใช้เพื่อการตัดสิ นใจให้ชดั เจน โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ของ
ข้อมูล เช่น ทั้งจากสิ่ งตีพิมพ์ แฟ้ มข้อมูล ฐานข้อมูลบุคคลเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ พัฒนาความรู ้ เช่ น ระบบผูเ้ ชี ยวชาญ
กลยุทธ์ทางตลาดเป็ นต้น
Model แนวคิดการพัฒนา แบบยัง่ ยืนในการจัดการความรู้ ของชุ มชนที่มีการใช้ เรือพืน้ บ้ าน
ในการจัดการความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เรื อพื้นบ้านให้ยงั่ ยืน ภาครัฐจะต้องกาหนดมาเป็ นนโยบายเพื่อให้หน่ วยงาน
ภายในสังกัด หรื อองค์กรเอกชน ต้องประชาสัมพันธ์แนะนาโดยหน่ วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หน่วยองค์การบริ หารส่ วนตาบล
และเทศบาล ต้องมีวิสยั ทัศน์การไกลสร้างกลยุทธ์ในการจัดการบริ หารคูคลองและแม่น้ านากลับนามาใช้ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมและในด้านอื่นๆ (แผนภูมิที่ 3) เช่น
1. ในด้านการศึกษา จัดทาพิพิธภัณฑ์เรื อพื้นบ้าน เอกสารทางวิชาการ ตาราเรี ยน หลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการ
ออกแบบตกแต่งโดยใช้เรื อพื้นบ้านเป็ นแกนหลัก

- 40 -

วารสารวิจยั ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

http://ird.rmutto.ac.th

2. ชุมชนจะต้องจัดตั้งศูนย์ของชุมชน เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการแนะนาหรื อประสานการให้ความรู ้ แก่ชุมชน ทั้งนี้
อาจมีองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมได้
3. ภายใต้ศูนย์ชุมชนจะต้องจัดตั้งส่ วนต่างๆ เช่น
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชน คณะกรรมการนี้ จะทาการติดตาม
3.2 ฝ่ ายส่ งเสริ ม จะทาหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวชุมชน เช่น การจัดฝึ กอบรม
3.3 ระดับตาบลสามารถเป็ นองค์ที่มีความใกล้ชิดกับชุ มชนมาก สามารถที่จะติดต่อสื่ อสาร ให้ความรู ้ แก่ชาว
ชุมชนได้ดี
นโยบายของรัฐ

รัฐและเอกชน

ศู นย์ชุมชนริมนา้

สร้างแนวทาง/แลกเปลี่ยนความรู้ จัด
ประชุมทุก 3 เดือน
จัดประชุมใหญ่ทุก 1 ปี , วางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี

คณะกรรมการ
เลขานุการ

วิทยากรที่รู้เรื อพื ้นบ้ ำน
ฝ่ ายส่งเสริม

อาเภอ

ระดับตาบล

บริ หารจัดการ, จัดเสาวนา,ประชุม
ทุก 3 เดือนและกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม

หมู่บา้ นริมน ้ำ
ที่มา: (จิรัฏฐ์, 2552)

แผนภูมิที่ 3 แนวคิดการพัฒนาแบบยัง่ ยืนในการจัดการความรู้ ของชุ มชนทีม่ ีการใช้ เรื อ
ตอนที่ 2 ผลการนาองค์ ความรู้ เรื่องเรือพืน้ บ้ านนามาพัฒนาออกแบบร่ วมกับอาคารทาง
สถาปัตยกรรม
แนวความคิดทางด้านหน้าที่ ใช้สอยโดยใช้เรื อพื้ นบ้านเป็ นแกนหลัก เป็ นแนวความคิ ดที่ ค รอบคลุ มแง่มุ มต่ างๆ
ที่เกี่ยวกับการใช้สอยในแต่ละอาคารที่ นาเรื อมาออกแบบไว้ในอาคาร มาจัดองค์ประกอบแทนเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ นามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์รูปลัก ษณ์ข องงานออกแบบและเป็ นการเตรี ยมตัวสถาปนิ กรุ่ นใหม่ได้เกิ ดการเรี ยนรู้ ขององค์ค วามรู ้ ใหม่ใ นอนาคต
รุ่ นใหม่ การดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็ นขั้นตอน การใช้แนวความคิดในการเตรี ยมการสาหรับการเปลี่ยนแปลงและการ
ขยายตัวในอนาคต อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงหน้าที่ใช้สอยของตัวอาคาร หรื อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบให้เกิ ดรู ปร่ างต่างๆ
โดยใช้เรื อเป็ นแกนหลัก ถือว่าเป็ นการสื บทอดการเรี ยนรู ้เรื่ องเรื อพื้นบ้าน มาเป็ นแนวคิดในการการขยายกิจกรรมเรื่ องเรื อให้มากขึ้น
ที่เป็ นอยู่ ในปัจจุบนั เช่น มีแนวความคิดที่จะออกแบบอาคารโดยใช้เรื อเป็ นส่ วนร่ วมในรู ปศูนย์กลางค้า เป็ นต้น โดยใช้เรื อพื้นบ้าน
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มาเป็ นแกนหลักในการออกแบบที่สามารถต่อเติ มได้ตามขั้นตอนการในการออกแบบ ถื อว่าเป็ นการเผยแพร่ ในองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้เรื่ องเรื อให้มากขึ้นแบบยัง่ ยืนดังตัวอย่างในรู ปแบบเชิ งธุ รกิ จแบบจาลองเรื อเล็กของ O-top และแบบนาเรื อพื้นบ้านมาจัดใน
เรื่ องภัตตาคารหรื อห้ องอาหาร จัดแสดงโชว์ในศูนย์กลางค้า จัดในรู ปสร้ างตลาดน้ าในรู ป แบบการท่องเที่ ยวและในรู ป แบบ
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวประวัติเรื อเเต่ละประเภทเป็ นการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เรื่ องเรื อแบบยัง่ ยืน

ผลการนาไปออกแบบ

แผนภูมิที่ 4 แนวความคิดในการนาเรือพืน้ บ้ านมาออกแบบ Concept Design

แผนภูมิที่ 5 แสดงการจัดความสั มพันธ์ องค์ ประกอบในการนาเรือบ้ านมาจัดในรู ปภัตตาคาร
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ตารางที่ 1 แสดงความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบ Restaurant

แนวความคิดในการใช้ พนื้ ที่ใช้ สอยนาไปออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ บนเรือพืน้ บ้ าน และวัสดุก่อสร้ างเช่ นส่ วนครัว
50% ของพื้นที่ ตามอาคารตัวอย่าง , Architecture Data ห้ องน้า คิดเป็ น0.9 ตารางเมตร / คนของพื้นที่ ตามมาตรฐาน
ความต้องการพื้นที่ใช้สอยชุดที่นงั่ 4 ที่นงั่ 2.55 x 2.55 = 6.50 ตารางเมตร เฉลี่ยพื้นที่ / คน = 1.62 ตารางเมตร
- การจัดชุดที่นงั่ 4 ที่นงั่
- เก้าอี้ ขนาด 0.45 x 0.45 ม. 4 ตัว
- โต๊ะอาหาร ขนาด 0.75 x 0.75 ม. 1 ตัว
1. ส่วนเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มเคาน์เตอร์ บริ การ
- เก็บเครื่ องดื่ม โชว์เครื่ องดื่ม ตูเ้ ก็บน้ าแข็ง เก็บอุปกรณ์
- บริ เวณวางอาหาร บริ เวณรับส่ งอาหาร
2. ส่วนแคชเชี ยร์ เครื่ องคิดเงิน โทรศัพท์
3. บริ เวณที่นงั่ รับประทานอาหาร เคาน์เตอร์บริ การ
4. ห้องครัว ห้องน้ า

ภาพที่ 1 แสดงแปลนพืน้ ภัตตาคาร (Restaurant) มีรายละเอียดของการตกแต่ งเรือพืน้ บ้ าน ซึ่งอยู่
ภายในอาคารพืน้ บ้ านซึ่งอยู่ภายในร่ วมกับอาคาร
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ภาพที่ 2 แสดงรู ปด้ านของเรือพืน้ บ้ านโดยมีการวางโต๊ ะ-เก้ าอีอ้ ยู่บนเรือ

ภาพที่ 3 แสดงทัศนียภาพรายละเอียดของการนาเรือมาออกแบบในรู ปเป็ นห้ องอาหาร
4. สรุ ป (Conclusion)
ปัญหาที่เกีย่ วข้ องในเรื่องการออกแบบเรือพืน้ บ้ าน โดยสรุ ปการทารายละเอียดโครงการคือ ปั ญหาทั้งหมดขั้นสุ ดท้าย
อย่างชัดเจนเพื่อนามาแก้ปัญหา งานในกระบวนการออกแบบคือ กิ จกรรมที่ตอ้ งการเปลี่ ยนสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อสภาพที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็ นสภาพที่ควรดีกว่าเดิม จึงกล่าวได้วา่ “กระบวนการออกแบบคือ กระบวนการแก้ปัญหา” ตัวปั ญหา
ทั้งหมดในงานออกแบบสถาปั ต ยกรรมในการท ารายละเอี ยดของโครงการที่ ส าคัญและมี อิท ธิ พลต่ องานออกแบบมี 3 ตัว
ปัญหาหลัก ได้แก่
1. เนื้ อที่ใช้สอย (Function) กล่าวถึง การกาหนดรายละเอียดเนื้ อหาด้านอาคารเพราะการวางเรื อต้องใช้พ้ืนที่
มาก มักเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ของแต่ละกิ จกรรมของผูใ้ ช้อาคารซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่ น
ขนาด รู ปร่ าง ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย ตาแหน่ งหน้าที่แต่ละกิ จกรรม ซึ่ ง มนุ ษย์ (People) หรื อผูใ้ ช้ (User)
กล่าวถึง กลุ่มผูใ้ ช้ต่างๆที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจกรรมหรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในรายละเอียดโครงการจึงอาจแยกและกาหนดกลุ่มผูใ้ ช้ออกเป็ น
กลุ่มผูใ้ ช้ประจาและกลุ่มผูใ้ ช้ชวั่ คราว ตามเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ แต่ละบุคคล ในตาแหน่งหน้าที่ กลุ่มผูใ้ ช้ ประกอบกิ จกรรมต่างกัน
หรื อพฤติกรรมของกิจกรรมต่อเนื่องสัมพันธ์กนั แต่มกั มีขนาดของกลุ่มไม่เท่ากันอาจแยกกลุ่มผูใ้ ช้แต่ละกิ จกรรมออกเป็ นกลุ่มเล็ก
กลุ่มใหญ่ ในรายละเอียดโครงการจาเป็ นต้องกาหนดรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผูใ้ ช้อาคารประกอบกิ จกรรมร่ วมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ในรายละเอียดโครงการอาจกาหนดเนื้ อหาความสัมพันธ์ทางด้านหน้าที่ใช้สอยระหว่างกิ จกรรมและการกระทา
กับพื้นที่ใช้สอยในตาแหน่งหน้าที่และขนาดพื้นที่ ใช้สอยของกิ จกรรมต่างๆสิ่ งเหล่ านี้ ผูอ้ อกแบบต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้
เที่ยงตรงก่อนออกแบบ
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2. รู ป ร่ างหรื อรู ปทรง (Form) กล่ าวถึ ง การกาหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกับรู ป ร่ างของที่ ดิ นหรื อที่ โครงการ
รู ปร่ างของพื้นที่ใช้สอยต่างๆ และรวมทั้งรู ปร่ างของพื้นที่ ช้ นั อาคารโดยทัว่ ไปซึ่ งเกี่ ยวโยงไปถึ งรู ปทรงของอาคารด้วย สาหรั บ
รู ปร่ างของพื้นที่ใช้สอยมีความจาเป็ นที่ใช้สอยและรู ปร่ างต้องสอดคล้องกับกิ จกรรมที่จะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ มีขอ้ พิจารณาและจะต้อง
คานึ งถึงเพื่อให้ได้รูปทรงของอาคารที่เหมาะสมที่สุดมีความประหยัดทั้งในการก่อสร้ างและใช้งานอาคารและมีประสิ ทธิ ภาพสู งใน
การใช้สอย หรื อไม่
3. ทาเลที่ต้ งั (Site) เกี่ยวกับทาเลที่ต้ งั ที่กล่าวไว้รายละเอียดโครงการอาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ตามความ
เหมาะสม ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจากัดเขตการใช้ที่ดิน ความหนาแน่นของสิ่ งก่อสร้าง เขตการควบคุมเกี่ ยวกับความสู ง
ของอาคาร การบริ การชุ มชนทางด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ สภาพการเศรษฐกิ จสังคมและวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่จะทาโครงการนี้ เป็ นอย่างไรเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรื อไม่
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