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This thesis studies Phra That Panom temple’s public space in That Panom
district, Nakhon Panom province, using Post-occupancy evaluation (POE), the process
to analyze the completely designed and actively occupied space, in order to
evaluate whether the design reach its objectives and to determine how many
problems have occurred, since Phra That Panom has been constantly changed with
the latest renovation in 2011 and reopening in 2017. The objectives of this research
to evaluate Phra That Panom’s after-occupancy conditions, and to make a guideline
for further site improvement and development. The research method uses literature
review, observation, survey both on local people and tourists, and interview of the
associated authorities in order to study 4 issues; history and culture,
recreation/relaxation, tourism, and facilities.
The result shows that the first issue needed to be concerned is history and
culture. It is necessary to raise awareness and realization of the Phra That Panom’s
importance, improve its facilities, and create user-friendly and accessible
environment. The issue that receives most satisfactory from users is
recreation/relaxation, which the functional efficiency has reached the requirement of
the users but suggestively need more shading area. The tourism issue also receives a
good feedback from both local people and tourists in terms of consistency between
functions and activities, with the need of additional informative design
elements.
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อัง สนา บุญ โยภาส ที่ คอยให้คาแนะนาและเป็น
กาลังใจมาตั้งแต่แรกเริ่ม
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ ที่ให้เ กียรติเป็นประธานกรรมการสอบ
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งานเป็นไปอย่างดี
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วย
ให้การศึกษาและสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

ของงานภูมิสถาปัตยกรรม จนทาให้สาเรจลุล่วงไปได้
ขอขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ พี่ชาย น้องชายทุ ก ๆคนในครอบครัว พี่แอน พี่อ้อม
กานต์ และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่คอยผลักดันทั้งแรงใจ
แรงทรัพย์และอื่นๆ ผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จทุกๆคน
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเฉพาะน้องเรย์ น้องนีล พี่บุ๋ม พี่เอ๊ะ น้องชื้อ น้องก๊อก
น้องปาล์ม น้องพรีมา น้องดิว อ้อมแอ้ม นัท เขม
ตินติน อะตอม และอีก หลายๆคน ที่ช่วยให้คาปรึก ษาเรื่องระบบต่างๆ เป็นก าลังใจ
ตลอดการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ ได้รับความอนุเคราะห์จ ากทุ กท่ านที่
กล่าวมาข้างต้น ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) เป็นเครื่องมือที่เป็นที่
ยอมรับว่ามีความเป็นมาตรฐานสากล และนาไปซึ่งผลของการประเมินพื้นที่ด้านสถาปัตยกรรม ด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรมและด้านการจัดการ (Marcus & Barnes, 1999; Preiser, Rabinowitz, & White,
1988; Volker & Voordt, 2005) ผู้วิจัยจึงได้นาหลักการ และเครือ่ งมือการประเมินหลังการใช้งานมา
ใช้ในการวิจัยเพื่อประเมินพื้นที่หลังการใช้งาน โดยมีบริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ศึกษา
บริเวณวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบเดิมเคยเป็นแหล่งที่ตั้งเมืองศรีโคตบูร เมืองหลวง
อาณาจักรศรีโคตบูร มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นที่
เคารพนั บ ถือ ของทั้ ง คนในชุม ชนรวมถึง ผู้ ที่ มี ความศรัท ธาในองค์ พระธาตุพ นมจาก สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาวและนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นสถานที่ท่ องเที่ยวที่
สาคัญ ของจัง หวัดนครพนม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นชุม ชนเก่าแก่ ที่ มี
ประวัติการตั้งถิ่นฐานคู่มากับองค์พระธาตุพนม (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 2542) แสดงให้
เห็ น ถึ ง พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนและพื้ น ที่ นอกจากความส าคั ญ ในด้ า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วบริเวณพื้นที่ศึกษายังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของคนในท้องถิ่นที่มีการ
ใช้งานเป็นพื้นที่นันทนาการของเมือง และเป็นแหล่งท่ องเที่ยวสาคัญ ท าให้หน่วยงานราชการของ
จังหวัดนครพนมและเทศบาลธาตุพนมมองเห็นถึงความสาคัญในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนให้มีคุณภาพ ด้วยการลดปัญหาจากสภาพแวดล้อม และการจัดระเบียบที่โล่งว่างสาธารณะ
(เทศบาลธาตุพนม, 2554) เพื่อมุ่งหวังให้สง่ เสริมบรรยากาศของวัดพระธาตุพนม เป็นแหล่งรองรับงาน
กิจกรรมประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นพื้นที่นันทนาการของคนในชุมชน และเป็นส่วนสาคัญ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้มีโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตจะ
ยังคงมีการพัฒนาต่อไป การพัฒนาพื้นที่ครั้งล่าสุดได้เริม่ ต้นโครงการปี พ.ศ.2554 และสาเร็จเรียบร้อย
ต้นปี พ.ศ.2559 การประเมินหลังการใช้งานจะทาให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานของพื้นที่ในปัจจุบัน
และนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ครั้งต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อประเมิ นผลหลังการใช้งานพื้นที่ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
1.2.2 เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนมในอนาคต
1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางสาหรับข้อควรข้อพิจารณาในการออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ ควรมีแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างไร
1.3.2 การประเมิ น หลัง การใช้ง านเพื่ อพัฒ นาพื้นที่ ส าธารณะของเมื องที่ มี ความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ควรมีหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาใด
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 ได้ทราบถึงการใช้งาน ปัญหา และสาเหตุ ในพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้ นที่ในอนาคต รวมถึงพื้นที่ที่มี
บริบท และขนาดใกล้เคียงกัน
1.4.2 ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการประเมินหลังการใช้งานพื้นที่สาธารณะของ
เมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.4.3 สามารถเป็นแนวทางแก่ ผู้ที่ มี ค วามสนใจในงานวิจัย ด้านภูมิ ส ถาปัต ยกรรมและการ
ประเมินหลังการใช้งาน พื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดในการศึกษาและงานวิจัยในอนาคต
1.5 นิยามคาศัพท์
การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) หมายถึง การ
ประเมินค่าการดาเนินงานของกิจกรรมใดอย่างมีระบบ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความต้องการ การใช้งาน
ให้ส อดคล้องกับ แนวคิดการออกแบบ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อมูล การใช้ง านจริง ผล ที่ได้จ ะ
นาไปสู่ข้อเท็จจริงของการออกแบบและการใช้งาน เพื่อนาข้อมูลนั้นมาปรับปรุงปัญหาในปัจจุ บันและ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและการออกแบบครั้งต่อไป (Preiser et al., 1988)
พื้นที่โล่งสาธารณะ หมายถึง บริเวณที่ว่างในชุมชนที่ประชากรของชุมชนสามารถใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ทางสัญจร (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และ นิลุบล คล่องเวสสะ, 2542)
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การพัฒนาพื้นที่ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ มีก ารกระท าให้เกิ ดขึ้น หรือมีก ารวางแผน
กาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า การทาให้ดีขึ้น เจริญขึ้น
1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่เทศบาลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
โดยใช้การอ้างอิง ขอบเขตพื้นที่ ที่มีก ารปรับปรุงครั้งล่าสุด (เทศบาลธาตุพนม, 2554) จาก
โครงการเทศบาลธาตุพนม ปี พ.ศ.2554 แล้วเสร็จในต้น ปี พ.ศ.2559

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth, 2017)

บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม และส่วนอื่นๆ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ ประกอบด้วย
- ลานหน้าวัดและถนนสายหลักไปจนถึงบริเวณประตูฝั่งโขง
- บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม
- บริเวณสวนด้านทิศเหนือติดกับสวนสาธารณะศรีโคตบูร
- บริเวณบึงพระเจ้าสามพระองค์
- บริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้
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- บริเวณทีจ่ อดรถ
- บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว
พื้นที่ศึกษามีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
เชื่อมต่อกับ สวนสาธารณะศรีโคตบูร
ด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อกับ แม่น้าโขงและชุมชนหมู่ที่ 14
ด้านทิศตะวันตก
เชื่อมต่อกับ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร,
โรงเรียนธาตุพนมและชุมชนหมู่ที่ 13
ด้านทิศใต้
เชื่อมต่อกับ ตลาดสดเทศบาลตาบลธาตุพนมและชุมชนหมู่ที่ 1
1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึก ษาครั้งนี้เน้นการศึกษาลัก ษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ ตลอดจน
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
ดังนี้
- ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
- ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งานในพื้นที่
- ศึกษาความต้องการ ทัศนคติและแรงจูงใจในการใช้พื้นที่
- ศึกษาความเหมาะสม ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการพัฒนาที่สามารถเป็นไปได้
1.7 ระเบียบวิธีวิจัย
1.7.1 การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงหลักการ แนวคิด วิธีดาเนินการ การวิเคราะห์ การประเมินผล
และตัวอย่าง จากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และกรณีศึกษาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในประเด็นต่อไปนี้
1.7.1.1 การประเมินผลหลังการใช้งาน
เพื่อศึกษาถึงเนื้อหา แนวคิด วิธีการวิเคราะห์ การประเมินข้อมู ล การนาไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนศึกษากรณีศึกษา เพื่อเทียบเคียงกับพื้นที่ศึกษา ดังนี้
- โครงการการประเมิ นหลัง การใช้ง านของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกี ยรติ
ครบรอบพระชนมพรรษา(ฝั่ ง พระนคร) ปริ ญ ญาวิ ท ยานิ พ นธ์ ภู มิ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
นางสาวสิริกมล มะลิหอม
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- โครงการประเมินหลังการใช้งานของโครงการพัฒนาริมตลิ่งแม่น้าน่าน ระยะที่
1 (สวนชมน่าน) จังหวัดพิษณุโลก ปริญญาวิทยานิพนธ์ภูมิ สถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 2548 นางสาวณัฐธิดา จงรักษ์
- โครงการประเมินหลังการใช้งานของพื้นที่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยว และ
ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 2557 นางสาวธัญ ญรักษ์ ลาภ
นิมิตอนันท์
- พฤติ ก รรม การใช้ ง าน และความต้องการในการใช้พื้น ที่ ส าธารณะ จาก
กรณีศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้งตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาและแนวคิดที่มีความเหมาะสม
- การออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
1.7.1.2 การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาจากผังเดิม
เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ แนวคิด และความเหมาะสมจากการออกแบบวางผัง
เดิมจาก
- รายงาน โครงการปรับ ปรุงภูมิ ทัศน์ ล านหน้าวัดพระธาตุพนม ของเทศบาล
ตาบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผังที่จัดทาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2554 และ
เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2557 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2559
- การศึกษาการใช้งานพื้นที่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ตั้งแต่เริ่ม มีการใช้ลาน
หน้าวัดพระธาตุพนม ใน ปี พ.ศ.2550 จนถึง ปี พ.ศ.2560)
- แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนม กับพื้นที่ริมแม่น้า
โขง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” (อนุวัฒน์ การถัก, 2554)
1.7.2 ขั้นตอนการสารวจเบื้องต้น
การลงสารวจเบื้องต้น พื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานทีเ่ กิดขึ้น
ในพื้นที่ พฤติกรรมและกิจกรรม รวมไปถึงปัญหา ศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลาที่พบในพื้นที่
การลงสารวจพื้นที่เบื้องต้น แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาวันปกติ ช่วงเวลา
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีงานเทศกาลประเพณี ประเพณีเฉพาะ

21
(อ้างอิงช่วงเวลาจากการศึก ษางานประเพณี และกิจ กรรมในพื้นที่ ในรอบ 10 ปี จากข้อมู ล
เทศบาลธาตุพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเทศบาลตาบลธาตุพนม)
1.7.3 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
1.7.3.1 เก็บข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งและบริบทของพื้นที่โดยรอบ จากข้อมูลจากภาพถ่ายทาง
อากาศ ในปี พ.ศ.2549 (ก่อนเริ่มสร้าง) ปี พ.ศ.2554 (ขณะสร้าง) และ ปี พ.ศ.
2559 (ปีที่สร้างแล้วเสร็จ) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ ลักษณะทางกายภาพและการใช้
งานในเบื้องต้น
1.7.3.2 เก็บข้อมูลแผนที่ ที่แสดงตาแหน่งอาคาร เส้นทางสัญจร การใช้พื้นที่ในปัจจุบัน
จากทางหน่ ว ยงานเทศบาลธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ น ามาท าเป็ น
ฐานข้อมูลด้านผังต่างๆ
1.7.3.3 เก็บข้อมู ลการใช้งานของพื้นที่จากการสังเกตการณ์ โดยสัง เกตพฤติกรรมและ
จานวนผู้ใช้งานในพื้นที่ ร่วมกับการถ่ายภาพเพื่อประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น โดย
แบ่งการเก็ บ ข้อมูล ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ วันปกติ (จันทร์-ศุกร์ ) วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงที่มีงานเทศกาลและประเพณีพิเศษ
1.7.3.4 เก็บข้อมูลจากการสอบถามบุคคลที่มีการใช้งานในพื้นที่ เช่น นักท่องเที่ยว พ่อค้า
แม่ค้า คนในชุมชน จานวน 400 คน (คิดจากฐานจานวนประชากรเทศบาลตาบล
ธาตุพนมและจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.
2560) เฉลี่ ยพื้น ที่ ล ะ ตามหลัก การของ YAMANE (สุชาติ ประสิท ธิ์ รัฐสิ นธุ์ ,
2546)
1.7.3.5 เก็บ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบโครงการ รวมถึง
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้ใช้หลากหลายอาชีพ ทั้งคนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ในวัน และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อ หาความ
เหมือนและความต่างของข้อมูลที่ได้รับ บันทึกไว้ เพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป
1.7.4 ขั้นตอนการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.7.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
1.7.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจ ความต้องการในการใช้งาน

22
1.7.4.3 วิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ด้านกายภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านนันทนาการและการพักผ่อน และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก
1.7.4.4 วิเคราะห์การออกแบบจากพื้นที่ผังเดิมและแบบตรวจรายการ รวมทั้งข้อมูลจาก
โครงการพัฒ นาเดิม และสิ่งที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เช่น ความเพียงพอของที่จอดรถ
จานวนห้องน้า-สุขา
1.7.4.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
1.7.4.6 วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี ประกอบกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกตการณ์ การบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้ที่ใช้งานในปัจจุบัน
1.7.5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ประเมิน มาสรุปสภาพการใช้งาน ความเหมาะสมของใน
พื้นที่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งาน ความหนาแน่น ในแต่ละบริเวณ ปัญหาและความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้งานกับการออกแบบ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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1.8 ระยะเวลาและแผนการดาเนินงานวิจัย
ตารางที่ 1 แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2559 – ธันวาคม พ.ศ.2560
ระยะเวลา (ปี พ.ศ.2559-2560)
ลาดับที่

รายการ

1

กาหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
เขียนโครงร่างเพื่อ
เสนอวิทยานิพนธ์
ปรับปรุงแก้ไข
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เพื่อขออนุมัติ

2

3

5
6
7
8
9
10
11

ทบทวนวรรณกรรม
รวบรวมเอกสาร
ภาพถ่าย แผนที่
การสร้างเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล
ลงสารวจ
ภาคสนาม
เก็บข้อมูล
แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล
เขียนรายงานการ
วิจัย
แบบร่าง
วิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
แก้ไขเล่ม
วิทยานิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

ก.ย.

ต.ค.พ.ย.

ธ.ค.ม.ค.

ก.พ.มี.ค.

เม.ย.
-พ.ค.

มิ.ย.ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินหลังการใช้งานพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นั้นจาเป็นต้องศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน เนื่องจากบริบทของ
พื้นที่ศึกษาเป็นทั้งพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมไปถึง
ลัก ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ เป็นศาสนสถานและสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ และยัง เป็นแหล่ ง
นันทนาการของคนในชุมชน ในบทนี้จึงมีประเด็นในการศึกษา ดังนี้
1) การประเมินหลังการใช้งาน
2) ความเป็นมาและความสาคัญของวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
3) ทบทวนแนวคิดเพื่อกาหนดกรอบในการประเมินการใช้งาน
3.1) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3.2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน รวมไปถึงความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ ใน
พื้นที่สาธารณะ
3.3) ด้านการท่องเที่ยว
3.4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งาน
2.1.1 การประเมิน
การประเมิน หมายถึง การวัดหรือการวิจัยประยุกต์ที่ช่วยตรวจสอบความสอดคล้อง ช่วย
ในการตัดสินคุณค่า เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงภายใต้บริบทของสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและ
สัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ เช่น ปรัชญา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2554)
2.1.2 วิธีที่ใช้ในการประเมินโดยทั่วไป
วิธีที่ ใช้ในการประเมิน ต้องคานึง ถึงการได้มาซึ่ง คาตอบที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และ
ผิดพลาดน้อยที่สุด สิ่งที่ควรคานึงถึงเป็นลาดับแรกคือการหาความเหมาะสมของวิธี ก่อนที่ จะหา
ความจริงในลาดับต่อไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) มีวิธีการต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้
2.1.2.1 วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Dewey, 1959) ที่ระบุขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน คือ
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1) ระบุปัญหาที่ต้องการศึกษา
2) ตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางหาคาตอบ
3) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์
4) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปฏิเสธหรือยืนยันสมมติฐาน
5) ยืนยันผลด้วยการตรวจสอบ
2.1.2.2 วิธีเรขาคณิต (วิธีเหตุผล) คือ วิธีที่ใช้เหตุผลในการเข้าถึงความจริง
2.1.2.3 วิธีประสบการณ์ คือ การใช้ประสาทสัมผัส ประสบการณ์ ในการคาดเดา
2.1.2.4 วิธีหยั่งรู้ เป็นวิธีที่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคน
2.1.2.5 วิธีป ฏิบัติ ซึ่ง หากท าได้ดีและมี ความต่อเนื่องก็จ ะสามารถเข้าถึง ความจริง ที่
ต้องการได้
อย่างไรก็ตามการประเมินอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบ
ที่ถูกต้อ งชัดเจน แต่อาจต้อ งประยุก ต์ใช้ รวมไปถึง การใช้ม ากกว่าหนึ่ง วิธี เพื่อจะให้ได้มาซึ่ง
คาตอบที่ใกล้เ คียงความเป็นจริงและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยที่ สาเหตุและข้อเท็ จจริงต้อง
สัมพันธ์กันตามคุณลักษณะนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) คือ
1) ความเป็นปรนัย (Objectivity) มีความเป็นกลาง
2) ความเที่ยง (Reliability)
3) มีโครงสร้างที่เป็นระบบ (Systematic Structure)
4) เข้าใจง่าย (Comprehensiveness)
5) มีนัยทั่วไป(Generality)
6) ความคลาดเคลื่อนต่า (Minimum Error)
7) ความไว (Sensitivity) คือ ไวต่อคุณลักษณะหรือผลที่มุ่งหวัง
8) สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) จะใช้ ได้ ดี แ ละได้ ผ ล ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ง่ า ย
(Availability) และแปลความหมายได้ง่าย (Interpretability)
2.1.3 การประเมินหลังการใช้งาน
การประเมินหลังการใช้งาน หรือที่เรียกกันว่า POE คือ การประเมินค่าในการดาเนินงาน
ของโครงการอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความต้องการ การใช้งานให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการออกแบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งานจริง และปัญหา เพื่อนามาปรับปรุงและ
พัฒนาในการออกแบบครั้งต่อไป (Preiser W.F. Rabinowitz H.Z. & White E.T., 1988)
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2.1.3.1 ความเป็นมาของการประเมินหลังการใช้งาน
ความเป็ น มาของการประเมิ น หลั ง การใช้ ง านได้ มี ก ารศึ ก ษาครั้ ง แรกในปี
ค.ศ.1960 ซึ่งรูปแบบการประเมินได้ถูกพัฒนามาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะในสหราช
อาณาจักรอังกฤษและอเมริกา โดยใช้เครื่องมื อประเมินการเก็บข้อมูลผู้ใช้อาคาร เพื่อ
ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้งาน (ธานัท 2554 อ้างถึง Turid Horgen
and Sheila Sheridan 1996) และทราบถึงปัญหาและข้อมูลจากการใช้งานจริง โดยนา
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป นอกจากนี้นักทฤษฎีหลายท่าน
ยังให้การรับรองว่า วิธีการประเมินหลังการใช้งาน มีความเป็นมาตรฐานสากล (Vischer
2001 Wawson&Thomson 2004) และสามารถเชื่อมโยงกับการปรับปรุงโครงการได้
มากที่สุด (Preiser et al., 1988)
ในยุคเริ่มแรกการประเมินหลังการใช้งานเป็นกระบวนการรวบรวมผลสะท้อน
กลับ (Feedback) จากผู้ใช้ว่าอาคารที่สร้างไปแล้วมีกระบวนการที่ดีแล้ว หรือมีส่วนใดที่
ต้องแก้ไข เพื่อ ที่จะเป็น ความรู้ ในการพัฒนาและสร้างตึกใหม่ต่อไป ซึ่ง วิธีการดังกล่าว
สามารถท าได้ง่าย เพราะในอดีต (ค.ศ.1960) การออกแบบอาคารไม่ มี ความซับ ซ้อน
จนถึงยุคถัดมาอาคารมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเกิดการนาการประเมินหลังการใช้งานมา
ใช้ เพื่อตรวจสอบระบบ รวมไปถึงการลดขั้นตอนการทางานและค่าใช้จ่าย ให้เกิดความคุ้ม
ทุนมากที่สุด หลังจากนั้นการประเมินหลังการใช้งานจึงมีบทบาทเข้ามาประเมินอาคารอยู่
เป็นประจา ต่อมาในยุคหลังที่กระแสของสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการออกแบบ
มากขึ้น การประเมินหลังการใช้งานจึงถูกนามาใช้ในการประเมินโครงการภายนอกอาคาร
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2559)
โครงการภายนอกอาคารที่ท าการประเมินหลังการใช้งาน และเป็น งานวิจัย
แรกๆ ที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงปัจจุบัน ว่า ออกแบบได้เหมาะสมต่อพฤติกรรม
การใช้งานของผู้ใช้ คือ โครงการประเมินพื้นที่ลานหน้าอาคาร First National Bank (A
pilot Study in Post Occupancy Evaluation: First National Bank Plaza
Chicago Illinois) ประเทศสหรัฐ อเมริก า ในปี ค.ศ.1960 โดยโครงการดัง กล่า ว
ทาการศึกษาพื้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคารธนาคาร มีวิธีการวิจัย ตั้งแต่การสารวจพื้นที่
พฤติกรรมและผู้ใช้ การกาหนดผังเดิม การวางแผนการเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือ เช่น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผังเพื่อบันทึกพฤติกรรม ความหนาแน่น และการสัญจร วิธี
เก็บข้อมูล ตลอดจนสรุปผล และหาแนวทางทาการปรับปรุงพัฒนาแก้ไข (Rutledge &
Albert JZ., 1985)
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2.1.3.2 ขั้นตอนของการประเมินหลังการใช้งาน
ก่ อ นจะถึ ง ขั้ นตอนการท าการประเมิ น หลัง การใช้ง าน ต้ องเริ่ ม จากการวาง
โปรแกรมของโครงการก่อน จากนั้นจึงสร้างทางเลือกในการออกแบบแล้วตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบจึงทาการก่อสร้าง
เพื่อให้สามารถเข้าพักอาศัยได้ จากนั้นจึงทาการประเมินหลังการใช้งาน แล้วจึงตัดสินใจ
ว่าควรจะทาการปรับปรุงของเดิมหรือวางโปรแกรมใหม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดง Post Occupancy Diagram
ที่มา: (J.HOPPER, 2007)

2.1.3.3 ระยะในการประเมินหลังการใช้งาน
ระยะในการประเมินหลังการใช้งาน สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ (Wolfgang F.E.
Preiser, Harvay Z Rabinowitz, & Edward T. White, 1988) คือ
1) ระยะสั้น เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางที่แก้ ไข เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น
2) ระยะกลาง เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนารูปแบบการทางานและช่วย
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้
3) ระยะยาว เพื่อนาผลการศึก ษามาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการปรับ ปรุง และ
พัฒนาทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในอนาคต ที่มีขนาดและอยู่ในพื้นที่ที่
ใกล้เคียงกัน
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2.1.3.4 วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินหลังการใช้งาน
วิธีที่ใช้ในการเก็ บข้อมู ลเพื่อ ประเมินหลังการใช้งาน โดยมี 3 รูป แบบ (M J
Barlex, 2006) คือ
1) การสังเกต (Observation) ทั้ งแบบสัง เกตโดยตรง และร่องรอยเพื่อนับ
จานวนผู้ใช้และสังเกตพฤติกรรมการใช้ในพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่กาหนด รวม
ไปถึงการบันทึก ตั้งแต่เริ่มเปิดพื้นที่ให้เข้ามาใช้จนถึงเวลาปิด เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ม าเป็นตัววัด ประเมิน หรือเปรียบเที ยบผลในแต่ล ะบริเ วณหรือแต่ล ะ
ช่วงเวลา แล้วจดบันทึกลงแบบบันทึกพฤติกรรมที่ทางผู้วิจัยสร้างขึ้นมาโดยมี
เครื่องมือ เช่น กระดาษ ปากกา กล้องถ่ายรูป ช่วยในการบันทึก ข้อมูลที่ได้
จะมีความแม่นยาขึ้น
นอกจากนี้ การคานึงถึงเรื่องกิจกรรม เวลา สถานที่ เป็นเรื่องสาคัญ
ตามคากล่าวของ Amos Rapoport (1979) ได้ให้แนวความคิดที่เกี่ยวกั บ
กิจกรรม และที่ตั้ง ว่า องค์ประกอบทางวัฒนธรรม สิ่งที่เห็นที่เป็นรูปธรรม
ที่สุด คือ กิจกรรมของมนุษย์ การศึกษากิจกรรมบนพื้นที่ทาได้โดยพิจารณา
กิจกรรมที่เ กิดขึ้นประจาวัน การบันทึกจะช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่และเวลา ทาให้สามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร โดยผ่าน
การบันทึ ก กิ จ กรรม เวลา และสถานที่ ลงแผนที่ จะช่วยท าให้ท ราบการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นที่และช่วยในการประเมินพื้นที่ได้
2) การสัม ภาษณ์ (Interview) ทั้ งอย่างไม่เ ป็นทางการหรืออย่างง่าย (Walk
Through Procedure) เป็นการสัมภาษณ์แบบง่าย โดยการจัดกลุ่มเป้าหมาย
การวางแผนสารวจข้อมู ลและการเลือกกลุ่มผู้สัม ภาษณ์ และการสัมภาษณ์
อย่างทางการหรือเชิง ลึก เป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องการคาตอบแบบจาเพาะ
เจาะจง มีคาถามและคาตอบที่ต้องการไปในแนวทางที่ชัดเจน รวมไปถึงกลุ่มผู้
ถูกสัมภาษณ์ซึ่งกาหนดโดยผู้วิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลที่
จากการสังเกตและแบบสอบถาม ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือต่างกัน
นอกจากนี้ประโยชน์ของการสัมภาษณ์อาจทาให้ผู้วิจัย มองเห็นถึงความพึง
พอใจ ความต้องการ และปัญหาที่บางเรื่อง หรือบางอย่างที่ชัดเจนได้มากกว่า
การสังเกตและการทาแบบสอบถาม เพียงแต่ต้องมีวิจารณาญาณในการฟัง
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3) การทาแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยต้องทาแบบสอบถามให้มีความ
เข้าใจได้และตรงประเด็นในคาถามที่ผู้วิจัยต้องการทราบข้อมู ลข้อเท็จจริง
อ้างอิงกับปัจจัย องค์ประกอบและบริบทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ซึ่งมีทั้งคาถาม
แบบเปิดและแบบปิด และรวมไปถึ ง แบบสอบถามเชิง ถามทั ศนคติความ
คิดเห็น ความพึง พอใจ โดยนาผลที่ ได้ไปเปรียบเที ยบกั บ คาตอบจากการ
สัง เกต แบบบันทึ ก พฤติก รรม รวมทั้ งการสัม ภาษณ์ ว่าเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันหรือต่างกัน เช่นเดียวกันกับวิธีอื่น คาตอบที่ได้จึงจะมีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้
2.2 ความเป็นมาและความสาคัญของวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม เป็นบริเวณสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
พื้น ที่ ท างประวั ติศ าสตร์ด้ าน ศาสนสถาน การศึก ษาแนวคิ ดและวรรณกรรม จะท าให้ ท ราบถึ ง
ความสาคัญและความเป็นมาของพื้นที่ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาในงานวิจัย ดังนี้
2.2.1 ความสาคัญของวัดพระธาตุพนมด้านโบราณคดี
พระธาตุพนม เป็นองค์พระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังทรงรูปร่างอยู่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้คนนับถือมา
หลายยุคหลายสมัย มีการบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่ความร่วมมือของพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ฝ่าย
ปกครอง พระสงฆ์และประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกล จนมีการจดจาและจดบันทึกให้ผู้ที่ยู่
ในปั จ จุบั นแถบลุ่ม แม่ น้ าโขงเพื่อ ทราบถึง ประวั ติความเป็น มาและความส าคั ญ ทั้ ง ทางด้า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบ้านเมือง
ด้านมานุษยวิทยา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของทั้งสองฝั่งโขงเดิมวัดพระธาตุ
พนม เคยตั้งอยู่บนดอยภูกาพร้าอันเป็นที่สูงอยู่ริมแม่น้าโขง และมีความเชื่อว่าบริเวณจังหวัด
นครพนมเคยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ ชื่อ ศรีโคตบูร บางแหล่งอ้างอิงเป็นชื่อ ศรีโคตรบูรณ์หรือศรี
โคตรบูร เป็นอาณาจักรโบราณที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับนครเวียงจันทน์ยุคจันทะปุระ
(ราวพุทธศตวรรษที่ 1-10) เริ่มมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลถึงพุทธศตวรรษที่ 11-15
หรือระหว่าง พ.ศ. 1,000-1,500 (Wikipedia, 2017) โดยอาณาจักรศรีโคตบูรมีความเกี่ยวพันธ์
กับพระธาตุพนมซึ่งตั้งอยู่บนที่โคกสูง หรือ ที่เรียกว่า “ภูกาพร้า” ซึ่งภูกาพร้าในสมัยนั้นถือได้ว่า
เป็นที่หมายตา(Landmark) ที่สาคัญเมื่อมองมาจากแม่น้าโขงหรือฝั่งตรงข้าม เป็นบริเวณชุมทาง
คมนาคม 4 เส้นทาง โดยมีแม่น้าโขงเป็นแกนใหญ่สุด ในแนวเหนือใต้ แนวตะวันออก คือ เซบั้ง
ไฟ แนวตะวันตก คือ ลาน้าก่า ซึ่งเป็นจุดสาคัญทางการค้ามาตั้งแต่อดีต และยัง เป็นจุดรวมของ
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หลายชาติพันธ์ โดยมีหลักฐานสาคัญ คือกลองมโหระทึก ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 2000 ปีมาแล้ว
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2560) ตามตานานพระธาตุพนมในอุรังคนิธาน กล่าวว่า พระเจ้าเสด็จมากับ
พระอานนท์และได้พญากรณ์ว่า ณ ภูกาพร้า ริมแม่น้าโขงแห่งนี้จะเป็นที่กาเนิดพระพุ ทธศาสนา
ในครั้งนั้นได้บิณฑบาตมาที่เมืองศรีโคตรบูรณ์ ต่อมาจึงได้มีการอัญเชิญพระอุงรังคธาตุ(กระดูก
ส่วนหน้าอก)ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐาน ณ ภูกาพร้า โดยความร่วมมือของเจ้าเมืองต่างๆ
โดยรอบ และได้มี ก ารปฏิสัง ขรณ์และต่อเติม เรื่อยมาจนมาถึ ง ยุคปัจ จุบัน (คณะกรรมการ
ดาเนินงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุพนม, 2522) โดยมีลาดับสาคัญที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ คือ
ตารางที่ 2 แสดงลาดับสาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปี
รายละเอียด
พ.ศ.8
เริ่มสร้างสมัยอาณาจักรศรีโคตบูรกาลังรุ่งเรื่อง สถาปนาและปฏิสังขรณ์ครั้งที่1
โดย ท้าวพญาทั้ง 5
พ.ศ.2134
การปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ที่ 2 โดยพระยานครหลวงพิชิตราชธานีศรีโคตบูร
พ.ศ.2147
การปฏิสังขรณ์ครั้งที่ 3 โดยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์
พ.ศ.2350-2356 การปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ที่ 4 โดยพระเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์
พ.ศ.2444
การปฏิสังขรณ์ครั้งที่ 5 โดยวิโรจน์รัตโนบล วัดทุ่งศรเมือง อุบลราชธานี
พ.ศ.2483-2484 ปฎิสังขรณ์โดยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล ชุดจอมพล ป.
พิบูลสงคราม
พ.ศ.2497
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทาฉัตรใหม่ด้วยทองคา
พ.ศ.2518
วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 19.38 น. องค์พระธาตุพนมได้หักล้มลงมา
พ.ศ.2519
เริ่มมีการใช้พื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมอย่างเป็นทางการ โดยขณะนั้นยัง
เป็นถนนที่ใช้ในการสัญจร
พ.ศ.2554
เริ่มมีการสร้างลานหน้าวัดพระธาตุพนม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่
พ.ศ.2559
เปิดให้ทางวัด ประชาชน หน่วยรัฐและเอกชน ได้เข้ามาใช้อย่างเป็นทางการ
ที่มา: (จดหมายเหตุการบูรณะสังขร, 2522)
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2.2.2 งานเทศกาลและประเพณีทสี่ าคัญ
จากการศึกษางานเทศกาลและประเพณีที่สาคัญจากหน่วยงานเทศบาลตาบลธาตุพนม ใน
รอบ 10 ปี และข้อ มู ลจากการสัม ภาษณ์ (สนทยา ตะวัง ทั น, 2560) สามารถแบ่ง กิ จกรรม
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.2.2.1 กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
1) พิธีทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางศาสนาและวันที่มีกิจกรรมพิเศษ
- วันมาฆบูชา ขึ้น 15 เดือน 3
- วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่า เดือน 6
- วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่า เดือน 6
- วันอาฬสาหบูชา ขึ้น 15 เดือน 8
- วันธรรมสวนะ
- วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่า เดือน 8
- วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่า เดือน 11
- วันตักบาตรเทโวโรหนะ แรม 1 ค่า เดือน 11
- วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี
- วันสัตตนาคาราลึก ในวันขึ้น 5 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
- วันปฏิบัติบูชา เสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
- พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา
2) พิธีการสวดมนต์ข้ามคืน
- พิธีปฏิบัติบูชา เสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
- พิธีสวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ในกรณีพิเศษ ทางวัดเป็นคนกาหนดวัน
3) พิธีแห่ขบวนธูปเทียนดอกไม้
- พิธีสามีจิก รรมและถวายสัก การะพระภิกษุ -สามเณรผู้จ าพรรษา ในวัน
เข้าพรรษา แรม 1 ค่า เดือน 8
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- พิธีแห่บุญมหาชาติ
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2.2.2.2 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีเฉพาะพื้นที่
1) พิ ธีอั ญ เชิญ พระอุป คุต และพิธีถวายข้าวพีช ภาค ประจ าปี ในวั นขึ้น 8 ค่ า
เดือน 3 ของทุกปี ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
2) ราบูชาองค์พระธาตุพนม ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม โดยเฉพาะงาน
นมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศ รวมทั้งประชาชน
จากประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) มากราบไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งตรงกับขึ้น
10 ค่า เดือน 2 ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 3ของทุกปี
2.2.2.3 กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
1) พิธีวางพวงมาลา
2) งานถวายพระพรในตอนเช้าและงานจุดเทียนชัยถวายพระพรในตอนเย็น
3) พิธีทาบุญตักบาตรและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
2.2.2.4 กิจกรรมพิเศษที่มีการจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ไม่มีกาหนดการแน่นอน
1) งาน Big Clean Day หลังเสร็จงานนมัสการองค์พระธาตุพนมของทุกปี
2) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม (สพป. นครพนม)
3) งานสมโภชพระกฐินพระราชทานประจาปี
4) พิธีบวชสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
5) งานกิจกรรมรวมพลังสามัคคี
จะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ พื้นที่สาคัญในการจัดกิจกรรมของเมืองแล้ว ยังสามารถใช้งานโดยกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะงานประเพณีที่มีความสาคัญต่อพื้นที่และชุมชน และยังสามารถรองรับจานวน
ผู้ใช้ได้เป็นจานวนมากอีกด้วย
2.3 กรอบแนวคิดด้านต่างๆ ในการใช้งานลานหน้าวัดพระธาตุพนม
บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม นอกจากเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแล้วยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่สาหรับการรองรับ กิจกรรมของเมืองต่างๆ เป็นพื้นที่นันทนาการ
และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้ชุมชนคนในพื้นที่รวมทั้งนักทักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้พักผ่อนหย่อน
ใจ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญและเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนครพนม จึงทาให้ทั้งภาครัฐและ

33
เอกชน ได้ให้ความสาคัญและดูแลพื้นที่ จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม ใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ของจังหวัดนครพนม
การทบทวนแนวคิด ที่มา เพื่อกาหนดกรอบในการประเมินหลังการใช้งาน จึงได้มาจากสภาพ
พื้นที่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของโครงการเดิม และการทบทวนงานวิจัยการประเมินหลังการใช้งาน
จึงกาหนดเป็นกรอบที่ใช้ในการประเมินในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้าน
นันทนาการและการพักผ่อน ด้านการท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.3.1 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
วั ด พระธาตุ พ นมเป็ น สถาปั ต ยกรรมเก่ า แก่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒ นธรรม จึง ท าให้พ ระธาตุพนมได้รับ การพิจารณาขึ้นบัญ ชีเ ป็นมรดกโลกในเบื้องต้น ของ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
“มรดกโลก (World Heritage)” ด้านวัฒ นธรรม (UNESCO, 2017) ซึ่ง พระธาตุพนมและ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ยังเป็น ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามแนวความคิดมรดกวัฒนธรรมประเภท
หนึ่ง ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความผสมผสานเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้อิทธิพลของ
ข้อจากัดทางกายภาพ โดยสามารถมองผ่านสิ่งที่เห็น บริบทที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา ในการจะยังคงรักษาไว้ซึ่ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จึงต้องมี
(หัทยา สิริพัฒนากุล, 2550) คือ
1) Sense of Place เกิดจากการรับรู้ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่สามารถ
เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์นั้นทั้งที่เป็นรูปธรรม และ นามธรรม
2) สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทาหรือกิจกรรมของมนุษย์
3) มีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกวัฒนธรรม
จากความเกี่ยวเนื่องทางมรดกวัฒนธรรมและเอกลักษณืที่สาคัญของพื้นที่ สามารถสรุป
เกณฑ์ควรพิจารณาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ว่าลักษณะเฉพาะจะประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้
1) ลั ก ษณะเฉพาะ เอกลั ก ษณ์ ความโดดเด่ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
ลักษณะเฉพาะ (Identity) Garn ham Harry L. ระบุลักษณะทาง
กายภาพและรูปลักษณ์ โครงสร้างทางกายภาพที่แท้จ ริงของสถานที่
ลัก ษณะจริ ง ของอาคาร ภู มิ ทั ศ น์ ภู มิ อ ากาศ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
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สุนทรียภาพ การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน - การ
สื่อ ความหมาย หรือสั ญ ลัก ษณ์ คุ ณลัก ษณะของสถานที่ ที่ ป ระชากร
ตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพ และหน้าที่ใช้สอย ซึ่งเราสามารถ
รับรู้ได้ ด้วยการมองเห็นในระยะต่ างๆ ว่ามีความโดดเด่นและสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้และไกล โดยดูผลกระทบทางสายตาที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ลักษณะ (อนามบุตร, 2554) คือ
การรบกวน คือ การเกะกะสายตา รบกวนช่องมองที่สาคัญอาคาร
ที่สาคัญ
การคุก คาม คือ มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งในตาแหน่ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสมใกล้
โบราณสถานที่สาคัญหรือมีคุณค่า ทาให้ความเด่นสง่า ด้อยค่าลง
การบดบัง คือ มีอาคารสิ่งก่อสร้างหรืออื่นๆ มาบดบังคุณค่าสิ่งที่มี
ความสาคัญ ทาให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนและด้อยค่าลง
ความแปลกแยก คือ มีรูปลักษณ์ ความงาม ลักษณะทางกายภาพ
ที่มีความขัดแย้งกัน
2) มีสิ่งแวดล้อมเป็นบริบทโดยมีมีความเชื่อ มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมและหน้าที่ซึ่งสังเกต
ได้ และการใช้งานต่อพื้นที่ ต่อวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง
3) มีธรรมชาติเป็นรากฐานความเกี่ยวโยงระหว่างประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีมาตั้งแต่
การตั้งถิ่นฐาน การแสดงออกถึงวิถีชีวิต ความเป็นตัวตน ความเคยชิน โดยผ่านคุณค่า
ของสิ่งที่ควรอนุรักษ์ (Massachuset: MIT Press, 1996)

ภาพที่ 4 แผนภาพสรุปกรอบแนวคิดการประเมินด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

2.3.2 ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
รวมไปถึงความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ ในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุ
พนมเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นทั้งลานกิจกรรม และเป็นพื้นที่นันทนาการ ที่คนในชุมชนรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ การใช้งานในพื้นที่จึงมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
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ต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง หากแบ่ ง เป็ น ด้ า นพฤติ ก รรม มนุ ษ ย์ แ บ่ ง เป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่
พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience and Behavior)
พฤติกรรมเชิงการใช้สอย คือ การคานึงถึงลักษณะทางกายภาพ ในการออกแบบ ปัจจัย
ทางกายภาพ ซึ่ง รับ รู้ได้จ ากการสัมผัส คือสิ่ง แรกที่ ควรคานึง ถึง เช่น การออกแบบเพื่อเด็ก
คนชรา วัยผู้สูง อายุ เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจา ได้แก่ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่ น การเดิน การนั่ง การเล่นกี ฬา หรือ ด้านขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ ด้านวัสดุที่
เหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมนั้น โดยรวมก็คือเป็นการจัดพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสะดวก
ในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือ ความรู้สึกด้านจิตใจ ความอ่อนไหว ซับซ้อนตามอายุ เพศ วัย
ทัศนคติ ความต้อ งการ สิ่งเหล่านี้ต่างมี ผลต่อพฤติก รรมของมนุษย์ ได้แก่ การตอบสนองของ
มนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เ กิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็น บรรยากาศรอบตัว ผู้คนรอบตัว เหตุการณ์รอบตัว
สถานการณ์โดยรอบฯลฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ การรับรู้ (Experience) และการ
แสดงออก (Behavior) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องและมีผลต่อการเลือกทาหรือไม่ทา
กิจกรรม เลือกใช้หรือไม่ใช้ เลือกไปหรือไม่ไปสถานที่นั้นๆ
ปัจ จัยที่มี ผลต่อ การใช้งานพื้นที่ ด้านนันทนาการและการพัก ผ่อน พื้นที่ สาธารณะหรือ
บริเวณใกล้เคียงย่านใจกลางเมืองหรือพื้นที่อื่น ๆ อาจจะเป็นจุดรวมช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและความรู้สึกของ สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สนามสาธารณะ ท่าเรือ เป็นต้น
(American Planning Associate, 2016) เช่นเดียวกับ พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พื้นที่บริเวณนี้เป็นทั้งศาสนสถาน เป็นพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
และยังเป็นพื้นที่นันทนาการและการพักผ่อนของเมืองอีกด้วย ในการจะยังคงเอกลักษณ์ของพืน้ ที่
ไปพร้อ มกับเป็นพื้นที่ พักผ่อ น และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มี ปัจจัยการพิจารณา
(Mark Francis, 2003 School of change maker, 2016 Project for Public space, 2016)
1) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
องค์ประกอบทางกายภาพ มีผลต่อการเข้าถึง ความสามารถในการเข้าถึง พื้นที่
สาธารณะย่อมมีการหมุนเวียนของรถที่มาจอดสูง และโดยข้อเท็จจริงก็สะดวกสาหรับ
การเดินทางโดยรถประจาทาง สถานที่นั้นๆ ควรเข้าถึงได้ง่ายโดยมีความเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้อ มโดยรอบ ทั้ง ด้านการมองเห็ นแบบผิวเผิน พื้นที่ สาธารณะที่ ประสบ
ความสาเร็จ มักจะเป็นสถานที่ที่มองเห็นได้โดยง่าย ถ้ามองเห็นได้จากระยะไกลได้ก็จะ
ยิ่งดี และส่วนประกอบอื่นๆ ด้านกายภาพก็ส่งผลต่อการเข้าถึงได้ เหมือนกัน เช่น ถ้า
อยู่ในย่านค้าขายที่มีร้านค้าเปิดยาวเรียงเป็นแถวย่อมน่าสนใจกว่าและให้ความรู้สึก
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ปลอดภัยกว่าพื้ นที่ที่เป็นกาแพงเปล่าๆ หรือพื้นที่โล่งๆ นอกจากนี้พื้นที่สาธารณะที่
สามารถเดินทางมาได้ส ะดวก ทั้ ง ด้วยระบบขนส่ง สาธารณะ หรือมี ที่ จ อดรถมาก
เพียงพอ ก็จะทาให้คนมามากขึ้น
2) ความปลอดภัยและความสะอาด
ทัศนะต่อเรื่องความปลอดภัย ทั้ ง ร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยทาง
ใจความสะอาด การจั ด ระเบี ย บ ความทรุ ด โทรม และลั ก ษณะของสถานที่
องค์ประกอบที่จับต้องได้ เช่น ที่นั่ง ไฟส่องสว่าง จะเป็นตัววัดจานวนผู้ใช้ได้ว่าพื้นที่
บริเวณไหนเป็นพื้นที่ที่น่าใช้และเหมาะแก่การพักผ่อน
3) การใช้ประโยชน์และกิจกรรม
การมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่จาเจ และสามารถใช้ประโยชน์ในแง่การใช้สอย
เช่น ออกกาลังกาย การพักผ่อน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดึงดูดใจ เป็นอีกตัวเลือกที่
ทาให้ผู้ใช้หรือไม่ใช้ได้เลือกมาใช้พื้นที่เหล่านั้น
4) ภาพลักษณ์และบรรยากาศ
ภาพลักษณ์ที่ดี สวยงาม น่าใช้ จ ะช่วยสร้างเสน่ห์ดึง ดูดคนได้อย่างการมี ที่นั่ง
สบายๆ ให้นั่ง บรรยากาศดีๆ ก็ช่วยดึงให้คนเข้ามาในพื้นที่ได้
จากแนวคิดดังกล่าว จึงสรุปเป็นกรอบในการประเมินด้านการนันทนาการและการพักผ่อน
ดังนี้

ภาพที่ 5 แผนภาพสรุปกรอบแนวคิดการประเมินด้านนันทนาการและการพักผ่อน

2.3.3 ด้านการท่องเที่ยว
วัดพระธาตุพนมวรวิหารเป็นปูชนียสถานที่สาคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศ
เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้าโขง อีกทั้งบริเวณองค์
พระธาตุยังเคยเป็นบริเวณที่ตั้งเมืองศรีโคตบูร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรีโคตบูร บริเวณ
นี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญมากทั้ง ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคอีสาน จาก

37
การศึก ษาของการท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ประมาณการว่า พระธาตุพนม
สามารถดึงดูดให้มีผู้มาเยี่ยมเยือนเดินทางมาสักการะถึงปีละมากกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะ
ช่วงงานเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ประเภทของการ
ท่องเที่ยวมีอยู่หลายประเภท ซึ่งพระธาตุพนมจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (คู่มือการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม, 2550) หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่ง
ต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนินชีวิต
ของบุคคลในแต่ล ะยุคสมั ยผู้ท่ องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุ มมอง
ความคิด ความศรัทธาความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม (Cultural Attraction Standard)
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูด
ใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่
ละองค์ ป ระกอบจะมี ห ลั ก เกณฑ์ และดั ช นี ชี้ วั ด ในการพิ จ ารณาความมี ศั ก ยภาพ ความมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โดยมีหรือดัชนี (Index) เพื่อใช้กาหนดคุณลักษณะขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ตัวชี้วัด (Indicator) ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีทั้งที่อยู่ใน
รูปของค่าเชิงคุณภาพหรือในรูปของค่าเชิงปริมาณ
กรอบแนวคิด และการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการ
ที่นัก ท่องเที่ยวจะเลือ กเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ ยวนั้นจะต้องมีความดึงดูดใจและความ
น่าสนใจอยู่ในระดับ ที่ก่อ ให้เ กิดความพึง พอใจแก่นัก ท่องเที่ยวได้ นอกจากองค์ประกอบด้าน
ศักยภาพในการดึงดูดใจแล้ว แหล่งท่องเที่ยวควรมีศักยภาพในการรองรับ ด้านการท่องเที่ยว ทั้ง
ในด้านการพัฒ นาสิ่ง อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนทางด้านนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น จึงจะทาให้
แหล่ง ท่อ งเที่ ยวสามารถดารงอยู่ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และในด้านการบริห ารจัดการเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญทั้งในด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพของแหล่ง
ท่อ งเที่ยว การมี มาตรการป้อ งกั นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกั บตัวแหล่ง ท่องเที่ ยว รวมทั้ งการ
จัดการด้านการบริการและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
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จากแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น จึงได้
กาหนดองค์ประกอบพื้นฐานสาหรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ 3
ด้าน ได้แก่
1) องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุด
ดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญา มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเป็นมรดกทาง
สังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
ดังนั้น ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาวัฒนธรรม จึงมี
ความสาคัญในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริม ศักยภาพในการดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้
1.1) คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่
- ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
- ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
- ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
- ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้นได้
- ความผูกพันต่อท้องถิ่น
- ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
1.2) ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้
วัด ได้แก่
- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
- ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
2) องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
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ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วน
ช่วยเสริม แหล่ง วัฒ นธรรมนั้นๆ ให้มี ความส าคัญ มี ความเหมาะสมในการจัดการ
ท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
2.1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
2.2) ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
3) องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแล
การดาเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1) ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว
3.2) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก
โดยพิจารณาจากการดาเนินงานขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการ
สร้างเสริม จิต ส านึก และการเรีย นรู้ในเรื่องคุ ณค่าของแหล่ ง วัฒ นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ
แหล่งท่องเที่ยว
3.3) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ
การด าเนิ น การและร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการเรื่ อ งต่ า ง ๆที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชนหรือชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งการกระจายรายได้ หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น
เกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มี 2 ด้าน ได้แก่
- การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนี ชี้วัด
ได้แก่ (1) การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (2)
การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ และ (3) การจัดการด้านการ
ติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
- การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด
ได้แก่ (1) การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (2)
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การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ และ (3) การจัดการด้านการ
ติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
- การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ (1) การ
จัดการด้านการบริก ารและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว (2) การ
จัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (3) การจัดการด้านการให้ความรู้
และการสร้างจิตสานึก (4) ชุม ชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริห าร
จัดการการท่องเที่ยว และ (5) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
จึงสามารรถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการประเมินด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

ภาพที่ 6 สรุปกรอบแนวคิดการประเมินด้านการท่องเที่ยว

2.3.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับเรา ในเรื่องการใช้
งานและการทากิจ กรรมต่างๆได้ ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ง สิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่ หมายถึง พื้นที่
โครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและการใช้งานทั้งจากคนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว (รัชนก มณีรัตน์, 2550; ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2541) มีรัศมีห่างจากบริเวณที่มีการใช้
งานประมาณ 250 เมตร ใช้เวลาไม่นานในการเข้าถึง เช่น ร้านขายของ ห้องน้า ป้ายรถเมล์ เป็น
ต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในเรื่องการใช้งานสิ่งอานวย
ความสะดวกในพื้นที่ และเชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามาใช้งานได้อย่างเต็มที่หรือทากิจกรรมที่สาคัญสุด
คือ การพิจารณาถึงสภาพการณ์ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน รวมทั้งช่วงฤดูกาลของปี รวมถึง
การใส่ใจในเรื่องสเกลที่เหมาะสมของมนุษย์ โอกาสในการเพลิดเพลินกับมุมมอง พื้นที่ใช้งานที่
เหมาะสมกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ และรู้ สึ ก ประทั บ ใจความงาม ในการออกแบบทั้ ง ด้ า น
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม (ญาณ เกฮ์ล, 2556)
การเป็นพื้ นที่ที่ น่าสนใจ งดงาม ใช้ง านได้ดีที่ สุด และจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์ 12 ข้อ ใน 3 ส่วนสาคัญ (ญาณ เกฮ์ล, 2009) ดังนี้
1) การป้องกัน (Protection)
1.1) การป้อ งกันจากการจราจรและอุบัติเ หตุ (รู้สึกปลอดภัย) ให้ความสาคัญและ
ป้องกันสาหรับเดินเท้าและกาจัดความกลัวในเรื่องจราจร
1.2.) การป้องกันจากอาชญากรรมและความรุนแรง (รู้สึกมั่นใจ) รวมไปถึงการใช้พื้นที่
สาธารณะที่มีชีวิตชีวา การใช้งานที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง กลางวันและกลางคืน
การให้ไฟส่องสว่างที่พอดี
1.3) การป้องกัน จากความรู้สึก ไม่ พึงประสงค์ สภาพภูมิ อากาศ เช่น ลม ฝน ความ
หนาว ความร้อน รวมไปถึงมลพิษ ฝุ่น เสียง กลิ่น และแสงแดดจ้า
2) ความสะดวกสบาย (Comfort)
2.1) ความสะดวกสบายในการเดิน มีพื้นที่สาหรับเดิน ไร้สิ่งกีดขวาง มีพื้นผิวที่ดี เข้าถึง
ง่ายสาหรับทุกคน
2.2) ความสะดวกสบายในการยืนหรือหยุดอยู่ มีพื้นที่ชายขอบและบริเวณที่น่าสนใจ
เพื่อสนับสนุนในการยืนหรือหยุดดู
2.3) ความสะดวกสบายในการนั่ ง มี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมให้ ส าหรั บ การนั่ ง ขนาด
บรรยากาศ ผู้คน
2.4) ความสะดวกสบายในการได้เ ห็น ต้องมี ร ะยะมองที่ เ หมาะสม มี เ ส้นทางการ
มองเห็นที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีทัศนียภาพที่น่าสนใจและแสงสว่าง (ในช่วงค่า)
2.5) ความสะดวกสบายในการการพูดคุย สร้างพื้นที่ส่งเสริมระดับเสียงต่า และสร้าง
บรรยากาศหรือพื้นที่ที่ทาให้เกิด “ภูมิทัศน์ในการพูดคุย”
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2.6) ความสะดวกสบายในการละเล่น การเชื้อเชิญให้เกิดกิจกรรมทางกายภาพ และ
จากความคิดสร้างสรรค์ในการละเล่น ช่วงเวลา กลางวัน -กลางคืน และเอื้อต่อ
สภาพภูมิอากาศ
3) ความพึงพอใจ (Enjoyment)
3.1) สัดส่วน ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพื้นทีใ่ ช้งาน ถูกออกแบบโดยคานึงถึงสัดส่วน
ของมนุษย์
3.2) สิ่งที่ทาให้เกิดความสุขในแง่บวก เช่น การออกแบบที่คานึงถึ งสภาพภูมิอากาศ
ความร้อน ชื้น ความเย็น แสงอาทิตย์ ทิศทางของลม และการให้ร่มเงา
3.3) ประสบการณ์การรับรู้ในเชิงบวก การออกแบบที่คานึงถึงรายละเอียดที่ดี วัส ดุ
ทัศนียภาพ ต้นไม้พืชพันธุ์และน้า
หากพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม คานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 12 ข้อ จะทาให้
พื้นที่ การใช้ง านดัง กล่าว มี คุณภาพและประสบความส าเร็จ ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก ที่
เหมาะสมต่อผู้ใช้ และทาให้ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที่ 7แผนภาพกรอบแนวคิดการประเมินด้านสิ่งอานวยความสะดวก

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาในหลายๆ โครงการ พบว่าการประเมินหลังการใช้งานภายนอกส่วนใหญ่ เป็น
พื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าไปสังเกตและสอบถามได้อย่างทั่วถึง เช่น พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ลาน
ดังนั้นสาหรับพื้นที่ศึกษาจึงแบ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา การสัมภาษณ์ และการสอบถาม
เป็น 3 ส่วน ตามพื้นที่โครงการที่กาหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม และถึงแม้พื้นที่ศึกษาจะเริ่มการปรับปรุง
(ปี พ.ศ.2555) และเสร็จ ตามวั ตถุป ระสงค์โ ครงการของทางเทศบาลใน ปี พ.ศ.2559 และเปิ ด
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ให้ บ ริ ก ารมาจนถึง ปัจ จุ บัน (ปี พ.ศ.2560) แล้ว ก็ ต าม เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ทั้ ง 3 ส่ว น เป็น พื้ นที่ ที่ มี
ความสาคัญกับท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงภาครัฐและเอกชน และเหตุผลที่ใช้วิธีการประเมินหลังการใช้
งาน มาเป็นวิธีวิจัย เพราะ POE เป็นวิธีที่วัดค่าการใช้งาน จากผู้ใช้เป็นสาคัญทาให้เราทราบถึงความ
ต้องการ ทราบพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้ในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดี การที่ผู้ใช้งาน ได้มีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็น จะทาให้มีฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยในการออกแบบและพัฒนา
พื้นที่บริเวณนั้น ๆหรือกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ในครั้งต่อไป การมีฐานข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งจาเป็นและมีประโยชน์ในอนาคต
2.4.1 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งาน
2.4.1.1 โครงการประเมินพืน้ ที่ลานหน้าอาคาร First National Bank (A pilot Study in
Post Occupancy Evaluation: First National Bank Plaza Chicago
Illinois) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อสังเกต ประกอบด้วย 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ทาแบบสอบถามแบบปลายปิด สรุป เป็นภาพ เป็นการสอบถามคาถามเชิง
พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจ
2) สัมภาษณ์แบบปลายปิด ในการใช้งานแต่ละส่วน แล้วจึงนามาเขียนลงแผน
3) การส ารวจพฤติก รรม ซึ่ง แบ่งประเภทผู้ใช้ กิ จ กรรม โดยผู้ส ารวจก าหนด
เครื่อ งหมาย และใช้อุป กรณ์ ดินสอปากกา กล้องถ่ายรูป นาฬิก า ซึ่ง การ
สารวจพฤติกรรม จะทาทุกช่วง 15 นาที เพื่อบันทึกจานวนคนลงไปในแผนที่
4) การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ดูความหนาแน่น พฤติกรรม การ
สัญจร เส้นทางสัญจร การใช้งาน และความพึงพอใจ
2.4.1.2 โครงการสวนเด็ก (Kid Together Park North Carolina)
เปิดให้บริการ ปี ค.ศ.2000 และทาการประเมินหลังการใช้งานเมื่อ ปี ค.ศ.2005
การออกแบบโครงการ ให้ความสาคัญเพื่อมวลชน (Universal Design) มีข้อสังเกต
สาคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1) เน้นทาการเก็บข้อมูลทั้งเด็กและผู้ใหญ่
2) ทาการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ทั้ง การบันทึกวีดิทัศน์การใช้งานแต่ละพื้นที่
ผังพฤติกรรม ผังการสัญจร การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่
3) เป็นโครงการที่สนับสนุน ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบุคคลแต่
ละกลุ่มวัย เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพั นธ์ของคน
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และยังเป็นโครงการที่ส่ง เสริมกิจกรรมครอบครัวด้วย ดังนั้น การออกแบบ
พื้นที่สาธารณะที่ดี ต้องคานึงถึง การออกแบบเพื่อมวลชนด้วยเช่นกัน
4) การวิเ คราะห์ข้อมู ล เพื่อนามาประยุก ต์ ใช้ดูลัก ษณะสภาพพื้นที่ กิ จ กรรม
(Setting) พฤติกรรม การสัญจร เส้นทางสัญจร การใช้งาน ความพึงพอใจ
ปฏิสัมพันธ์ของคนแต่ละกลุ่ม และการออกแบบเพื่อมวลชน
2.4.1.3 โครงการประเมินหลังการใช้งานของโครงการพัฒนาริมตลิ่งแม่น้าน่าน ระยะที่ 1
(สวนชมน่าน) จังหวัดพิษณุโลก
ของนางสาวณัฐธิดา จงรักษ์ วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต ปี พ.ศ.
2548 เป็นโครงการที่ ท าการศึก ษาผลกระทบหลัง การใช้ง าน พฤติ ก รรมการใช้ ง าน
กิจกรรมในพื้นที่ และความต้องการของผู้ใช้ มีข้อสังเกตสาคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ (1) เน้น
เก็บข้อมูลทางกายภาพและแนวคิดการออกแบบ ด้วยการสังเกตการณ์สภาพในปัจจุบัน
และการใช้ง านในพื้นที่ (2) แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์คนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่
และสัมภาษณ์ผู้ดูแล (3) มีขั้นตอนในการเก็บข้อมูล แบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ
สารวจ และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ สอบถาม และการถ่ายภาพ และ (4) การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ สิ่งที่โครงการประเมิน ประกอบด้วย พฤติกรรม กิจกรรมในพื้นที่
ลั ก ษณะทางกายภาพ การใช้ ง าน ความพึ ง พอใจ และองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ เช่ น
โครงสร้าง พืชพรรณ
2.4.1.4 โครงการประเมินหลังการใช้งานของพื้นที่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวและลาน
กางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ของนางสาวธัญญรักษ์ ลาภนิมิตอนันต์ วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.2557 เป็นโครงการที่ส รุปได้ว่า ความเหมาะสมของที่ตั้ง ควรอยู่ใกล้ท างสัญจร
พื้นที่ที่มีความกว้างขวาง สามารถรองรับการพัฒนาเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี มีข้อสังเกต
สาคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ (1) เป็นงานวิจัยที่ศึกษา ดูปัญหา จากตาแหน่งที่ตั้ง การประเมิน
พฤติกรรมและทัศนคติ (2) การแบ่งเกณฑ์พิจารณา สามารถแบ่งเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย
ทางสัญ จร ทางเท้ า อาคาร และสิ่ง อานวยความสะดวก (3) แนวทางการแก้ ปั ญ หา
ประกอบด้วย ด้านการสัญจร ด้านอาคารและสถาปัตยกรรม ด้านพืชพรรณ ด้านออกแบบ
มวลชน ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค และด้านสัตว์ป่า
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2.4.2 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับพื้นทีบ่ ริเวณวัดพระธาตุพนม
การศึกษากรณีศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุพนม เพื่อให้ทราบถึง
ประเด็นที่มีการศึกษามาก่อนว่ามีหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ที่สามารถต่อยอแนวความคิดหรือ
นามาปรับใช้ในงานวิจัย ให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาพื้นทีห่ รือโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2.4.2.1 การประเมินคุณค่าทางสายตา : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
เมืองกับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ของนางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต ปี พ.ศ.2551
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงการพัฒนาด้านกายภาพที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม การรับรู้
พื้นที่ที่มีความสาคัญต่อสุนทรียภาพของเมืองบริเวณวัดพระธาตุพนมและพื้นที่ใกล้เคียง
1) วัตถุประสงค์ในการวิจัย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่บริเวณวัดพระธาตุพนมและพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) วิธีการศึกษา
ใช้กรอบแนวคิดในการประเมิ นคุณค่าทางสุนทรียภาพเมือง เป็น 3
ด้ า น คื อ สุ น ทรี ย ภาพเชิ ง ประสาทสั ม ผั ส สุ น ทรี ย ภาพเชิ ง รู ป ทรง และ
สุนทรียภาพเชิง ลักษณ์ โดยเลือกพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน 5 พื้นที่ นามา
พิจารณาถึงความเด่นชัดทางองค์ประกอบด้านกายภาพ ที่ว่าง ลักษณะเฉพาะ
ของเมือง มุมมอง ทัศนียภาพ และลักษณะสภาพแวดล้อมของเมือง โดยเก็บ
ข้อมูล 3 วิธี คือ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม
3) ผลที่ได้จากการศึกษา
คนในท้องถิ่นมีการรับรู้ และมีความเห็นที่สอดคล้องว่า พื้นที่บริเวณวัด
พระธาตุพนมเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าของเมือง จากการศึกษางานวิจัยมีแนวทาง
และข้อเสนอแนะ คือ บริเวณพื้นที่ตลาดเก่า พื้นที่โล่งบริเวณหน้าวัดพระธาตุ
พนม และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของพระธาตุพนม ควรมีข้อกาหนดด้านความ
สูงอาคาร การปิดล้อมมุมมองและความเชื่อมโยงองค์ประกอบด้านกายภาพ
และทัศนียภาพเมือง
4) ปัญหาและอุปสรรค
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เนื่องจากไม่ใช่ภูมิลาเนาของผู้วิจัย ความคุ้นเคยและความชานาญใน
พื้นที่ศึกษาจึงมีน้อย และในด้านข้อมูลเนื่องจากมีผู้ศึกษาเรื่องการรับรู้น้อย
และมีระยะเวลาในการศึกษางานวิจัยที่จากัด
2.4.2.2 แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้าโขง อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ของนายอนุวัฒน์ การถัก วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต ปี พ.ศ.2545
1) วัตถุประสงค์ในการวิจัย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุ
พนม เพื่ อ ส่ง เสริม ภาพลักษณ์ให้มี ความเหมาะสมและเป็นไปตามปรัชญา
พระพุท ธศาสนา รวมไปถึง การพัฒนาสภาพพื้นที่ โดยทั่ วไปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
2) วิธีการศึกษา
ทาการวิเคราะห์สภาพพื้นที่โดยเก็บข้อมูล 3 วิธี คือ การสังเกตการณ์
การสัมภาษณ์ และการสอบถาม
3) ผลที่ได้จากการศึกษา
3.1) พื้นที่บริเวณหน้าวัด เสนอให้เป็นส่วนที่รองรับกิจกรรมของเมืองทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมไม่ขัดแย้งกับวัด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัด
3.2) พื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล เสนอแนะให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรม
ของตลาดสดและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม
3.3) พื้นที่บริเวณตลาดเก่า เสนอให้มีการปรับปรุงทางกายภาพและกิจกรรม
เพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีการใช้พื้นที่ด้านการค้าอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาลง
3.4) การปรับปรุง พื้นที่ ริม แม่ น้าโขงให้ส ามารถรองรับ กิ จ กรรมด้านการ
พักผ่อน และการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
3.5) เสนอการปรับปรุงระบบถนนและการสัญจรของเมืองเพื่อให้มีการเข้าถึง
วัดพระธาตุพนมได้สะดวกขึ้นและลดปัญหาทางด้านการจราจรบริเวณ
หน้าวัดลง
4) ปัญหาและอุปสรรค
มีระยะเวลาในการศึกษางานวิจัยทีจ่ ากัด
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ในการศึกษางานวิจัยที่มีความใกล้เคียงกันทั้งเรื่องการประเมินหลังการใช้งาน และบริเวณ
พื้นที่ศึกษาเดียวกัน ทาให้ทราบวิธีคิด ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย โดยมีการเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างในงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่บริเวณลานหน้าวัเด
พระธาตุพนมได้อย่างครอบคลุมขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัย การประเมินหลังการใช้งานเพื่อพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ คือ
การดาเนินการวิจัย

- ตั้งคาถามและสมมติฐาน
- วัตถุประสงค์
- จุดมุ่งหมายหลักในงานวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
ที่มาของปัญหาในการวิจัย

- ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
วรรณกรรม
- ศึกษาการใช้งานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาหลักการและข้อมูล
เบื้องต้น

- คัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีและ
กรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3
กาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย

-วางแผนเตรียมลงพื้นที่
และเก็บข้อมูล
-สารวจและเก็บข้อมูล (สารวจ,
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม)

ขั้นตอนที่ 4
การดาเนินการตามกรอบ
แนวคิดและการนามาใช้

- รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
- วิเคราะห์ ประเมินผลและ
เปรียบเทียบผล

ขั้นตอนที่ 5
รวบรวมข้อมูล ทาการ
ประเมิน วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผล
การศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่
ภาพที่ 8 แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจัย

- แนวทางในการวิจัย

-แนวคิดในการกาหนดกรอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
-ข้อมูลช่วยกาหนดกรอบ
เกณฑ์ในการประเมินหลัง
การใช้งาน 4 ด้าน คือ
- ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- นันทนาการและการพักผ่อน
- การท่องเที่ยว
- สิ่งอานวยความสะดวก

- ผลการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการขั้นต่อไป

-ได้ผลจากการสังเคราะห์
เพื่อไปประมวลผลกับกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีที่กาหนด
สามารถเป็นแนวทางพัฒนา
พื้นที่ต่อไป
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3.1 ที่มาของปัญหาในงานวิจัย
ที่มาของปัญหางานวิจัย เกิดจากการตั้งคาถามและสมมติฐานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อ
เป็นที่มาในการตั้งคาถามของงานวิจัย และจุดมุ่งหมายในการทางาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ว่าการประเมินหลังการใช้งาน พื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม ให้ประสบความสาเร็จและมี
ศักยภาพในการใช้งาน และยังคงคุณค่าของพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ควรมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต และแนวทางดาเนินการในการวิจัยต่อไป
อย่างไร
3.2 การศึกษาหลักการและข้อมูลเบื้องต้น
การศึกษาหลักการและข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดในการกาหนดกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล และกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
ต่อไป
3.2.1 การทวบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง และกรณีศึกษา
3.2.1.1 ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน
เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งาน ฃ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง คานิยาม ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย วิธีการ หรือ
เครื่อ งมือ ในการวิจัย การวิเคราะห์และรายงานผล และการสรุป ผลและการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ หลังจากทาการประเมินหลังการใช้
3.2.1.2 ทฤษฎีเฉพาะ
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หรือกรณีศึกษา เพื่อหากรอบแนวคิด ขั้นตอนในการท า
วิจัย
1) การประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ พื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และมีบริบทคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย ด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ด้านนันทนาการและการพักผ่อน ด้านการท่องเที่ยว และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก
2) พฤติก รรม การใช้ง าน และความต้ องการในการใช้พื้น ที่ ส าธารณะจาก
กรณีศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้งตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาและแนวคิดที่มีความเหมาะสม ประกอบด้วย ปัจจัยที่ทา
ให้เกิดการใช้งาน ความหลากหลายในการใช้งาน กิจกรรม ช่วงเวลาและความ
หนาแน่น รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ
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3.2.1.3 ทฤษฎีเพื่อการปรับใช้
ศึก ษาแนวคิดหรือ ทฤษฎี เพื่อสามารถเสนอเป็นแนวทางการพัฒ นาพื้นที่ ใ น
อนาคต ดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับ การออกแบบพื้นที่ส าธารณะของเมื องที่ มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2) แนวคิดเพื่อทาให้พื้นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้
3) แนวคิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
4) แนวคิดเพื่อความยั่งยืน (Sustainable)
3.2.2 การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาจากผังเดิม
การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาผังเดิม เพื่อศึก ษาถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวคิด
และความเหมาะสมจากการออกแบบวางผังเดิมจากรายงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด
พระธาตุพนม ของเทศบาลตาบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม (เทศบาลธาตุพนม, 2554) ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 และเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2557 (สัมภาษณ์, เชิดชัย ไกรสร,
4 มกราคม 2554) พบว่า พื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม มีประเด็นปัญหาสาคัญ 5 ข้อ คือ (1)
ขาดพื้นที่ห ลักไว้รองรับและการจัดกิจกรรมของเมื อง (2) ขาดสิ่งอานวยความสะดวกและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (3) ขาดการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ที่สามารถทาให้
ชุมชนและนักท่องเที่ยวรับรู้และหวงแหนมรดกของท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดภูมิทัศน์
เมืองที่สวยงาม (4) ขาดการส่งเสริมความรู้ทางมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีโคตบูร ซึ่งมี
ความสาคัญและเป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ที่และสามารถพัฒนาให้เ ป็นจุดดึง ดูดในการ
ท่องเที่ยวได้ และ (5) ขาดการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สาคัญของประเทศ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่หน้าวัดพระธาตุพนม ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด
พระธาตุพนม ประกอบด้วย (1) เพื่อปรับปรุงลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหารให้สามารถการจัด
กิจกรรม ศาสนพิธี และอานวยความสะดวกและรองรับ คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ รวมไป
ถึงการทาให้องค์พระธาตุพนมมีบรรยากาศที่ส วยงาม (2) รับการท่ องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรม ที่
ส่งเสริมให้คนในชุมชน มองเห็นคุณค่าของท้องถิ่น (3) พัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง
พื้นที่โดยรอบองค์พระธาตุพนม สวนสาธารณะ และย่านพาณิชยกรรมเก่าแก่บริเวณท่าด่าน ริ ม
แม่ น้ าโขง และ (4) เพื่ อ ให้เ ป็ น พื้ นที่ นั น ทนาการและการพั ก ผ่ อ นของคนในชุ ม ชน และ
นักท่องเที่ยว
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3.2.3 ศึกษาการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นการศึกษาเรื่องราว (History) การใช้งานภายในพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม ตั้งแต่
เริ่มมีการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มมีการใช้ลานหน้าวัด
3.3 การกาหนดแนวคิดในการวิจัย
ในการกาหนดแนวคิดในการวิจัย ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษาและการพัฒนาจากผังเดิม โดยการคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีที่คิดว่า
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อคัดเลือกเกณฑ์ในการประเมินหลังการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 ด้าน
คือ
1) ด้านประวัติศาสตรืและวัฒนธรรม
2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
3) ด้านการท่องเที่ยว
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.4 การดาเนินการตามกรอบแนวคิดและการนามาใช้
การดาเนินการตามกรอบแนวคิดและการนามาใช้ โดยวางแผนเตรียมลงพื้นที่และเก็บข้อมูล
ทาการสารวจและเก็บข้อมูล (สังเกตการณ์, สัมภาษณ์ แบบสอบถาม) เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลการศึกษา
และทาการวิเคราะห์ผลและสังเคราะห์ผลต่อไป
3.4.1 การวางแผนและเตรียมลงพื้นที่
3.4.1.1 การศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ
เป็นการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร ในปีที่มีการบันทึกไว้เก่า
ที่สุด คือ ปี พ.ศ.2497 ปี พ.ศ.2515 ปี พ.ศ.2540 และ ปี พ.ศ.2559 (ปีปัจุบัน) ประกอบ
กับการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth ในปีก่อนเริ่มสร้าง คือ ปี พ.ศ.2553
(ก่อนเริ่มสร้าง) ปี พ.ศ.2554 (ขณะสร้าง) และ ปี พ.ศ.2559 (ปีที่สร้างแล้วเสร็จ) เพื่อดู
พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างการเปรียบเทียบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth, 2011, 2014, 2016; กรมแผนที่ทหาร, 2543)
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3.4.1.2 การเตรียมแผนที่ฐานข้อมูล
จัดเตรียมแผนที่มาตราส่วน 1:2500 ที่แสดงตาแหน่งอาคาร เส้นทางสัญจร การ
ใช้พื้นที่ จากข้อ มูล แผนที่ ปี พ.ศ.2559 ซึ่ง ได้รับ ความอนุเ คราะห์ จากทางหน่วยงาน
เทศบาลธาตุพนม จัง หวัดนครพนม และท าการดัดแปลงเพื่อให้คลาดเคลื่ อนน้อยที่สุด
เทียบเคียงกับข้อมูลปัจจุบันที่พบในพื้นที่

ภาพที่ 10 ผังแผนที่ฐานข้อมูล มาตราส่วน 1:2500

เพื่อช่วยในการสารวจพื้นที่และบันทึกข้อมูลเชิงพฤติกรรม และการทาผังใช้พื้นที่
ในด้านต่างๆ
3.4.2 การสารวจเบื้องต้น
เป็นการสารวจพื้นที่ศึกษา แบบยังไม่ลงรายละเอียดเชิงลึก เช่น การเข้าถึง ทางเข้า -ออก
ระบบสัญจรภายในพื้นที่ องค์ประกอบของพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ศึก ษาในแต่ละส่วน ประเภท
ผู้ใช้งาน การใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภท กิจกรรม ช่วงเวลา โดยแบ่งการสารวจก่อนลงพื้นที่
จริง 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาปกติ ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงที่งานกิจกรรมพิเศษ และ
ช่วงที่มีงานเทศกาลประเพณี (อ้างอิงช่วงเวลาจากการศึกษางานประเพณี และกิจกรรมในพื้นที่
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ในรอบ 10 ปี จากข้อมูลเทศบาลธาตุพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเทศบาลตาบลธาตุพนม)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 เดือนมกราคมจนถึงเดือน ปี พ.ศ.2559

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการงานกิจกรรมและประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในรอบ 10 ปี
ซ้าย-พิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีถวายข้าวพีชภาค ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
กลาง-พิธีราบูชาองค์พระธาตุพนม ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
ขวา-พิธีปฏิบัติบูชา สวดมนต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี
ที่มา: ttps://thai.tourismthailand.org/เทศกาลและประเพณี

3.4.3 การสังเกตการณ์และการจดบันทึกพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม และผู้ใช้งานในพื้นที่ร่วมกับการถ่ายภาพเพื่อประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น
ของพื้นที่ศึกษา (ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2559 และต้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2560)แบ่งการ
เก็บข้อมูล เป็น 3 กรณี คือ (1) วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์ (2) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ (3)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงที่มีงานเทศกาลและประเพณี โดยวันที่ทาการเก็บข้อมูล คือ ช่วงวันที่มี
พบว่ามีการใช้งาน
สาหรับ ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล จะเก็บ ในช่วงเวลา 05.00-20.00 น. โดยแบ่งช่วงเวลาเก็ บ
ข้อมูลเป็น 5 ช่วง คือ (1) ช่วงเวลาก่อนเข้าทางานของบุคคลทั่วไป 5.00 - 9.00 น. (2) ช่วงเข้า
ทางานของบุคคลทั่วไป 9.00 - 12.00 น. (3) ช่วงพักเที่ยง 12.00 - 14.00 น. (4) ช่วงเวลา
14.00 - 16.00 น. และ (5) ช่วงหลังเลิกงานของบุคคลส่วนใหญ่ 16.00 - 20.00 น.
การสังเกต และเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา ของพื้นที่ศึกษา จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมในทุก
ต้นชั่วโมงซึ่งจะมีการบันทึกกิจกรรมที่ทา การสัญจรของผู้ใช้ ความหนาแน่นและจานวนของผู้ใช้
ในแต่ละช่วงเวลา การเก็บข้อมูลที่ให้ผลได้แม่นยาและมีความคลาดเคลื่อนน้อยจะต้องมีผู้ช่วย
สังเกตการณ์อย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ช่วยจดบันทึกลงในผังพฤติกรรม
เมื่ อ ได้ผ ลจากการสั ง เกตพฤติ ก รรม จึ ง นาไปวิเ คราะห์ ร่ ว มกั บ แบบสั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ว่ามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันมากเพียงใด ก่อนที่จะนาไปพิจารณาร่วมกับ
ผังการออกแบบ และปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้งานในด้านอื่นๆ
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ตารางที่ 3 ตารางประเด็นในการตั้งคาถาม

ประเด็นในการตั้งคาถาม
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
2. พฤติ ก รรมในการใช้
พื้นที่

คาถาม
-ข้ อ มู ล ทั่ วไ ป เ พ ศ อ า ยุ อ า ชี พ
ภูมิลาเนา
- สาเหตุที่มา
- กิจกรรมที่ทา
- การเข้าถึง
- ผู้ร่วมเดินทาง
- ความถี่ในการเข้ามาใช้งาน
- ช่วงเวลาและระยะเวลาในการใช้งาน
3. ทัศนคติต่อพื้นที่
- ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่
- สิ่งที่เป็นแรงดึงดูดใจ
- พื้นที่ใช้ พื้นที่ที่ไม่ใช้ และสาเหตุ
4. สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม - กิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ
5. ความพึงพอใจ โดยวัด -ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ระดับจากความคิดเห็น - ด้านกายภาพ
- ด้านนันทนาการ
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านการบริก ารและสิ่งอานวยความ
สะดวก
6. ข้อเสนอแนะ
- ปั ญ ห าที่ พ บ และ ความต้ องกา ร
เพิ่มเติมในพื้นที่

การนาไปประยุกต์ใช้
1. เพื่อทราบข้อมูล และ
สามารถนามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ วิเคราะห์
หลังการใช้งานของพื้นที่
วิจัย
2. นาข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามไป
เปรียบเทียบกับแบบบันทึก
พฤติกรรม เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสม
ในการใช้งานของพื้นที่วจิ ัย
หลังการประเมินการใช้งาน
3. แบบสัมภาษณ์ การ
ปรับปรุงพื้นทีพ่ ัฒนาและ
การเชื่อมโยงพื้นที่บริเวณ
ลานหน้าวัดพระธาตุพนม
และพื้นทีเ่ ชื่อมต่อในอนาคต

3.4.4 แบบสอบถาม
โดยแจกแบบสอบถามแก่บุคคลที่มีการใช้งาน ในพื้นที่ เช่น นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า คน
ในชุมชน จานวน 400 ชุด ซึ่งคิดจากฐานจานวนประชากรเทศบาลตาบลธาตุพนมและจานวน
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด นครพนม ปี พ.ศ.2560 อ้างอิ ง ตามหลัก การของ
YAMANE (สุชาติ 2555) โดยมีประเด็นในการตั้งคาถาม 5 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้พื้นที่
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อพื้นที่
ส่วนที่ 4 สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 ทัศนคติ ความพึงพอใจ โดยวัดระดับจากความคิดเห็น
3.4.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal Interview) และแบบบอกเล่ า
ประวัติศาสตร์ (Oral History) เพื่อนาประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์ถึงภาพรวม ปัญหาและสาเหตุที่
เกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการคิดแผนปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยแบ่งสัมภาษณ์เป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่มีเกี่ยวข้องหรือดูแลในพื้นที่ และ (2) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ออกแบบหรือรับผิดชอบโครงการ
3.4.5.1 ประเด็นในการสัมภาษณ์
1) ข้อมูลส่วนบุคคล
2) มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างไร
3) การพั ฒนาพื้นที่บริเ วณลานหน้าวัดพระธาตุพนม เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์
หรือไม่
4) มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร
5) ความพึงพอใจในการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน
6) จุดเด่นและปัญหา ภายในพื้นที่
7) การแก้ไขปัญหาและแนวทางที่วางไว้ในอนาคต
8) ความแตกต่างก่อนและหลังปรับปรุงพื้นที่
3.4.5.2 ผู้ให้สัมภาษณ์
1) หน่วยงานเทศบาลตาบลธาตุพนม ผู้ที่ มี ส่ว นในการดูแลและรับ ผิดชอบ
โครงการ
1.1) นายสาเริง ทันวานิชย์ ตาแหน่งนักบริหารงานช่าง 7 หัวหน้าฝ่ายการ
โยธารักษาการแทน ผอ.ฝ่ายกองช่าง
1.2) นายเชิดชัย ไกรสร ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส หน่วยกองช่าง เทศบาล
ตาบลธาตุพนม
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1.3) นายคณาวุฒิ นามม่ อง ตาแหน่ง วิศวกรชานาญการ หน่วยกองช่าง
เทศบาลตาบลธาตุพนม
2) หน่วยงาน มทบ.210 ในการดูแลพื้นที่ส่วนภูมิทัศน์และความเรียบร้อยของ
พื้นที่
2.1) ส.อ.สายชล พุ่มทอง ตาแหน่งหัวหน้าชุดพัฒนาและดูแลความเรียบร้อย
2.2) ส.อ.สุบิน สถาปิตานนท์ ตาแหน่งชุดพัฒนาและดูแลความเรียบร้อย
2.3) ส.อ.พรชัย แม่นยา ตาแหน่งชุดพัฒนาและดูแลความเรียบร้อย
2.4) พ.ต.ท.รัตนพงศ์ สุอริยพงษ์ ตาแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรธาตุพนม
3) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
3.1) จ่าสิบเอกสมบูรณ์ มิกราช ตาแหน่งหัวหน้าเทศกิจ ตาบลธาตุพนม
3.2) พระครูสิริเจติยานุรักษ์ พระเก่าแก่ระดับอาวุโส จาพรรษา 61 ปี
4) เจ้าหน้าที่และผู้อาวุโสที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ การจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
4.1) นายนงค์ วัตตะโส คณะกรรมการวัดพระธาตุพนม
4.2) นายยืนยง หนูห่วง ตาแหน่ง:ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14
4.3) อาจารย์อารีรัตน์ นาคพงษ์ ผู้สอนการฟ้อนรา ในงานพิธีต่าง ๆ
4.4) นายดวงพร ลาพัว ตาแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.น้าก่า
นอกจากนี้ยัง มีการสัมภาษณ์แบบไม่เ ป็นทางการกั บผู้ใช้งานภายในพื้นที่ เพื่อดูผลว่ามี
ความสอดคล้องเกี่ยวกั บข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกั บผลสัมภาษณ์ของแต่ล ะ
หน่วยงานหรือไม่
3.5 รวบรวมข้อมูล ทาการประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
การรวบรวมข้อมูล ทาการประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
แล้วทาการวิเคราะห์ ประเมินผลและเปรียบเทียบผล เมื่อได้ผลจากการสังเคราะห์จึงนาไปประมวลผล
กับกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่กาหนด ให้สามารถเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ต่อไป
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
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เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากการเก็บรวบรวมรายละเอียดของพื้นที่ศึกษา
และข้อมูลพื้นฐาน ก่อนลงพื้นที่จริง ดังนี้
3.5.1.1 ข้อ มูล ของโครงการพัฒ นาพื้นที่ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม (เทศบาลธาตุพนม, 2554)
1) ข้อมูลจากเทศบาลตาบลธาตุพนม
2) แผนที่เทศบาลตาบลธาตุพนม
3) แผนงานต่างๆ และหน่วยงานที่ มีส่วนร่วมในการการจัดงานกิจ กรรม
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
3.5.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
1) ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2497 พ.ศ.2515 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2553
จากกรมแผนที่ทหาร
2) ภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth ปี พ.ศ.2559
3.5.1.3 ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ปี พ.ศ.2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน
3.5.1.4 ข้อ มู ลเบื้องต้นเกี่ ยวกั บ จัง หวัดนครพนมจากกรมโยธาธิก ารและผัง เมื อง
จังหวัดนครพนม
3.5.1.5 ข้อมูลสิถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2559 จากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
3.5.1.6 ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาจากวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจ ความต้องการในการใช้งาน
3.5.4 วิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้าน
การท่องเที่ยว ด้านนันทนาการและการพักผ่อน และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.5.5 วิเคราะห์การออกแบบจากพื้นที่ผงั เดิม รวมทั้งข้อมูลจากโครงการพัฒนาเดิม และสิ่งที่มอี ยู่
ในปัจจุบัน เช่น ความเพียงพอของที่จอดรถ จานวนห้องน้า-สุขา
3.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
3.5.7 วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล จากแนวคิ ด และทฤษฎี ประกอบกั บ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์จากผู้ที่ใช้งานในปัจจุบัน
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3.6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ประเมิน มาสรุปสภาพการใช้งานในแต่ละด้าน ความเหมาะสม
ของในพื้นที่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งาน ความหนาแน่น ในแต่ละบริเวณ ปัญหาและความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ง านกั บ การออกแบบ เพื่อประเมิ นพื้ นที่ ห ลัง การใช้ง านทั้ ง 4 ด้าน คือ (1) ด้า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน (3) ด้านการท่องเที่ยว และ (4)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการ
ประเมิ น การประเมิ น หลั ง การใช้ ง าน เพื่ อพั ฒ นาพื้ นที่ ส าธารณะของเมื องที่ มี ความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในอนาคต
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บทที่ 4
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ในบทนี้เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพ สภาพพื้นที่และการ
ใช้งานในปัจจุบัน รวมไปถึงการวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณลาน
หน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
2) การสัญจรและการเข้าถึง
3) ความสัมพันธ์กับพื้นที่ใกล้เคียง
4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 12 ผังบริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม

4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม ลักษณะเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด
โดยประมาณ 60 ไร่ เฉพาะพื้นที่ลานที่ไว้สาหรับจัดงาน ประมาณ 5 ไร่เศษ ด้านทิศเหนือติดกับสวน
ศรีโคตรบูร ด้านทิศใต้ติดกับตลาดสดเทศบาลธาตุพนม ด้านตะวันออกติดกับแม่น้าโขง และด้านทิศ
ตะวัน ตกติ ดกั บ ถนนทางหลวงแผ่ นดิน 212 (ชยางกู ร ) อยู่ ห่างจากสถานีขนส่ง อ าเภอธาตุพนม
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ประมาณ 700 เมตร และท่าด่านศุลกากร บริเวณริมโขงประมาณ 500 เมตร ในด้านที่ตั้งและมุมมอง
บริเ วณลานหน้าวั ดพระธาตุพ นมเป็น ทั้ ง ศาสนสถานที่ ศัก ดิ์สิ ท ธิ์แ ละมี ค วามส าคัญ เป็น สถานที่
ท่องเที่ยว และยังเป็นพื้นที่นันทนาการและการพักผ่อนสาหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจังหวัดนครพนม ทาให้พื้นที่ได้รับการจัดตกแต่งและมีการดูแลภูมิทัศน์อยู่เสมอ ห้อมล้อมไปด้วย
ทั้งพืชพรรณเดิมและพืชพรรณที่ปลูกใหม่หลากหลายชนิด โดยมุมมองที่สวยงามและโดดเด่นเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม (หมายเลข 1) ถัดมาจึงเป็ นบริเวณ
พื้นที่เก็บพระสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม (หมายเลข 2) และบริเวณบึงเรือนพระเจ้าสามพระองค์
(หมายเลข 3)

ภาพที่ 13 การเข้าถึงพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2559

4.2 การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่
การเข้าถึงพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้า การเข้าถึงโดยการสัญจรทางบกทั้ง
ถนนสายหลักทางหลวงแผนดิน 212 (ชยางกูร) ถนนสายรองต่างๆและซอย ตามภาพที่ 4-2 และการ
สัญจรทางน้า บริเวณท่าด่านศุลกากร ( หมายเลข 2) สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้หลากหลายทั้งการเดิน
เท้า จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่
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เป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงทาให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก โดยมีที่จอดรถทั้งหมด 4 จุด คือ 1)
บริเวณที่จอดรถด้านทิศเหนือ 2) ที่จอดรถบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม ซึ่งเปิดให้จอดได้เป็นบาง
ช่วง 3) บริเวณที่จอดรถด้านทิศใต้ และ 4) ที่จอดรถบริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว ตามประโยชน์
การใช้สอยและการอานวยความสะดวกภายในพื้นที่ ลักษณะทางสัญจรทางเท้าหลัก เป็นแบบถาวรปู
ด้วยบล็อกปูพื้น (หมายเลข 1) ความกว้างประมาณ 6.00-8.00 เมตร (ดูภาพที่ 4-1) รถยนต์สามารถ
สัญจรเข้าไปได้ตามโอกาส และทางเท้าย่อยปูด้วยวัสดุหลากหลายแบบ ความกว้างประมาณ 1.002.00 เมตร มีการต่อเติมและปรับปรุงอยู่เสมอเมื่อเกิดการชารุดหรือมีโครงการพัฒนาพื้นที่

ภาพที่ 14 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
(1) ถนนทางหลวง 212 (ชยางกูร) (2) ลานจอดรถบริเวณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว (3) ที่จอดรถด้านทิศเหนือติด
กับสวนศรีโคตรบูร (4) บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม (5) ทางเท้าหลักปูด้วยบล็อกปูพื้น (6) ทางเดิ นเท้าย่อย
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
(7) พื้นที่บริเวณบริเวณบึงเรือนพระเจ้าสามพระองค์ (8) บริเวณพื้นที่เก็บพระสถูปอัฐิพระ
ธาตุพนมองค์เดิม
(9) บริเวณสวนทางด้านทิศเหนือ (10) บริเวณสวนทางด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 16 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ
(11)ศาลาพักคอยในพื้นที่ (12) ที่นั่งพัก (13) จุดทิ้งขยะ (14) ที่จอดรถและไฟส่องสว่าง
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4.3 ความสัมพันธ์กับพื้นที่ใกล้เคียง
4.3.1 พื้นที่ตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันและอนาคต
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในจังหวัดนครพนมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวริมแม่น้า
โขง ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน และคาดว่าในอนาคตการตั้งถิ่นฐานจะยังคงมีการขยายตัว
ภายในบริเวณเทศบาลตาบลธาตุพนมซึง่ เป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในระดับที่มีผู้อาศัยไม่หนาแน่นมากนัก เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังมีความหนาแน่น
ต่า อีกทั้งยังมีความพร้อมทางด้านระบบสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ โดยส่วนหนึ่งอาจจะมี
การขยายตัวไปสู่ศูนย์ราชการอาเภอธาตุพนม และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข
212 ในเขตตาบลพระกลางทุ่ง
4.3.2 องค์ประกอบสาคัญของเมือง
4.3.2.1 วัดพระธาตุพนม เป็นสัญลักษณ์สาคัญทั้งด้านจิตใจและทางกายภาพของพื้นที่
เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงมากที่สุด สามารถมองเห็นได้โดยรอบ และ
เป็นปูชนีย์สถานที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและชาวลาว อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัด
กิจกรรมสาคัญของพื้นที่
4.3.2.2 สวนสาธารณะศรีโคตบูร เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพียงแห่งเดียวในเทศบาลตาบลธาตุพนม อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างลาน
หน้าองค์พระธาตุกับตลาดชายแดนไทย-ลาว สามารถมองเห็นพระธาตุพนมได้
จากระยะไกล มีประโยชน์ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
องค์ประกอบสาคัญของเมือง นอกจากองค์พระธาตุพนมแล้ว พื้นที่ริมแม่น้าโขงและแม่น้า
โขง ซึ่งเป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการ สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้าโขงและเป็นทีพ่ ักผ่อนของเมือง
บริเวณนี้ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญของเมื องที่มีส่วนช่วยเสริมอัตลักษณ์ให้แก่ย่านศูนย์กลาง
เทศบาลตาบลธาตุพนม
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4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของลานเมืองหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหาร มีพื้นที่ที่น่าสนใจ
คือ พื้นที่บริเวณสถูปเดิม และบริเวณบึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์
1) บริเวณสถูปเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนของเมือง ภายใน
ประกอบด้วยอาคารสถูปเดิมและบึงธาตุ ซึ่งเป็นเป็นสถานที่หลักในการจัดงานนมัสการ
พระธาตุพนม อันเป็นเทศกาลประจาปีของจังหวัดนครพนมและประชาขนที่อาศัยอยู่สอง
ฝั่งแม่น้าโขง และยังมีสถูปเก่า เป็นศาสนสถานก่ออิฐฉาบปูน สูงประมาณ 30 เมตร ได้รับ
อิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมจากศิลปจากไทยและลาว เป็นอาคารที่มีคุณค่าทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ และด้านความสวยงาม
2) บริเวณบึง เรือนพระเจ้า 3 พระองค์ มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ มี ศาลเจ้าเฮือน เป็นศาสน
สถาน ทาจากไม้ ขนาด 1 ชั้น สูงประมาณ 3 เมตร ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมที่
เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างพุทธศิลปสถาปัตยกรรมไทยและลาว
จากเนื้อหาของ บทที่ 4 สามารถนาไปวิเคราะห์ร่วมกับผลของบทที่ 5 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามเครื่องมือที่ออกแบบไว้
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บทที่ 5
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากข้อมูลทางกายภาพและการสารวจพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อการประเมิน
หลังการใช้งานเพื่อพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้ง 4
ด้าน คือ (1) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน (3) ด้านการ
ท่องเที่ยว และ (4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการประเมินหลังการใช้งานนั้น นอกเหนือจาก
การศึกษานโยบายและหลักการในด้านต่างๆ แล้ว การเก็บข้อมูลภาคสนามก็เป็นส่วนสาคัญ สาหรับ
โครงการนี้มีการเก็บข้อมูล 3 รูปแบบ คือ การสังเกตการณ์ การสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยมี
รายละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ ดังนี้
1) ข้อมูลจากการสังเกตการณ์
1.1) การใช้งานในพื้นที่
1.1.1) ลักษณะการใช้งานของพื้นที่โดยรวม
1.1.2) การใช้งานพื้นทีเ่ ชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.1.3) การใช้งานพื้นทีเ่ ชิงนันทนาการ
1.1.4) การใช้งานพื้นทีเ่ ชิงการท่องเที่ยวและสิง่ อานวยความสะดวก
1.2) การวิเคราะห์มุมมองมายังองค์พระธาตุพนม
2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2.1) ข้อมูลทั่วไป
2.2) พฤติกรรมในการใช้พื้นที่
2.3) ทัศนคติในการใช้พื้นที่
2.4) ความต้องการในการใช้พื้นที่
2.5) ทัศนคติที่มีต่อการใช้พื้นที่
2.6) ความพึงพอใจต่อการใช้พื้นที่ โดยวัดระดับความเห็น
3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
5.1 ข้อมูลจากการณ์สังเกตการณ์
ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์ ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเด็นในการวิเคราะห์ คือ การใช้งาน
ในพื้นที่และการวิเคราะห์มมุ มอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1.1 ลักษณะโดยรวมของพื้นที่
จากการสังเกตพฤติกรรม การใช้งานผ่านการบันทึกด้วยภาพถ่ายและผังบันทึก จากสภาพ
พื้นที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ความหนาแน่นของการใช้ มีประเด็นที่น่าพิจารณา ดังนี้
1) แบ่งตามการใช้งาน
2) แบ่งตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3) แบ่งตามช่วงวันที่สงั เกตพฤติกรรม คือ
- วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์
- วันเสาร์- วันอาทิตย์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีงานเทศกาลและประเพณี
ในการลงพื้นทีส่ ารวจเก็บข้อมูลใน มีการเก็บข้อมูลจานวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2559
สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม ซึ่งเป็นทั้งช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ งานประเพณีปฏิบัติบูชา(10-11
ธันวาคม 2559) วันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์
ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิ ตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1
มกราคม2560 ซึ่งเป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ มีผู้ใช้ซึ่งเป็นทั้งคนในชุมชน คนในพื้นที่ใกล้เคียง และ
นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้งานกันอย่างหนาแน่น มีกิจกรรมได้ที่เกิดขึ้นหลากหลาย ทั้งการสวดมนต์
ข้ามคืน การทาบุญตักบาตร เป็นต้น และยังสามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมได้ทั้ง 3 ช่วงเวลา
ครั้งที่ 3 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
2560 เป็นช่วงงานนมั ส การองค์พระธาตุพนมประจ าปี 2560 ซึ่ง เป็นงานเทศกาลประเพณี
ท้องถิ่นของ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง และเป็นงานที่มีผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงานกั นอย่างหนาแน่นมากที่สุด เนื่องจากเป็นประเพณีที่มี ความสาคัญโดยเฉพาะชาว
อาเภอธาตุพนม
4) ได้สังเกตพฤติกรรมในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. โดยแบ่งการสังเกตเป็น 5
ช่วง คือ
- ช่วงเวลาก่อนเข้าทางานของบุคคลทั่วไป 05.00 - 9.00 น.
- ช่วงเข้าทางานของบุคคลทั่วไป
09.00 - 12.00 น.
- ช่วงพักเที่ยง
12.00 - 13.00 น.
- ช่วงเวลาหลังพักเที่ยง
14.00 - 16.00 น.
- และช่วงหลังเลิกงานของบุคคลส่วนใหญ่ 16.00 - 20.00 น.
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การสังเกตและเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมทุกต้นชั่วโมงซึ่งจะมี
การบันทึกกิจกรรมที่ทา การสัญจรของผู้ใช้ ความหนาแน่นและจานวนของผู้ ใช้ ลงผัง และเมื่อ
ได้ผลจากการสังเกตพฤติกรรม จึงนาไปวิเคราะห์ร่วมกับแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ว่ามี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันมากเพียงใด ก่อนที่จะนาไปพิจารณาร่วมกับการออกแบบ และ
ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้งานในด้านอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
5.1.1 ลักษณะการใช้งานของพื้นทีโ่ ดยรวม
ภายในบริเวณลานวัดพระธาตุพนมและพื้นที่ โดยรอบสามารถแบ่งตามลักษณะ
การใช้งานของพื้นที่ได้เป็น 7 ส่วน ตามภาพที่ 17ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 บริเวณลานหน้าวัด
พระธาตุพนม(ภาพที่18 ซ้าย) ส่วนที่ 2 บริเวณพระสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม (ภาพที่
18 ขวา) ส่วนที่ 3 บริเ วณบึง เรือ นพระเจ้า 3 พระองค์ (ภาพที่ 19 ซ้าย) ส่วนที่ 4
บริเวณสวนพักผ่อนด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 19 ขวา) ส่วนที่ 5 บริเวณสวนพักผ่อนด้านทิศ
ใต้ (ภาพที่20 ซ้าย) ส่วนที่ 6 บริเวณที่จอดรถหลัก (ภาพที่20 ขวา) และส่วนที่ 7 บริเวณ
อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดจาหน่ายสินค้าและลานอเนกประสงค์ (ภาพที่21)

ภาพที่ 17 ผังลักษณะการใช้พื้นที่โดยรวม
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ภาพที่ 18 ซ้าย-ลานหน้าวัดพระธาตุพนม ขวา-บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม

ภาพที่ 19 ซ้าย-บึงพระเจ้า 3 พระองค์ ขวา-สวนด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 20 ซ้าย-สวนพักผ่อนด้านทิศใต้ ขวา-ส่วนที่จอดรถหลัก

ภาพที่ 21 บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว
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จากภาพที่ 17 ได้แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ ไว้ดังนี้
1) บริเ วณที่ 1 ลานหน้าวัดพระธาตุพนม (ภาพที่ 18 ซ้าย) เป็นบริเ วณที่ มี
ความสาคัญ และถือว่าเป็นพื้นที่หลักที่มีการใช้งานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
จานวนกับขนาดของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดา วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
และช่วงที่มีงานเทศกาลประเพณี
จานวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา พบว่า ในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วงเวลา 9.00 น.-12.00 น. จะพบผู้ใช้งานมากที่สุด เฉลี่ย 300-500
คนต่อวัน ส่วนช่วงเวลาที่มีจานวนผู้ใช้งานเบาบางที่สุด คือ ช่วงเวลา 12.00
น.-14.00 น. มีผู้ใช้เฉลี่ย 150 คน ต่อวัน แต่ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุ
พนม ซึ่งเป็นประเพณีประจาปี พบว่า มีจานวนผู้ใช้งาน มากกว่า 500 คนต่อ
วันในทุกช่วงเวลา และมีจานวนมากโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 16.00-20.00 น.
ซึ่งผู้ใช้งานเฉลี่ย 2,000-3,000 คนต่อวัน
ความหนาแน่นในพื้ นที่ ต ามช่ วงเวลา พบว่ า วั นหยุดเสาร์ -อาทิ ต ย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงงานประเพณี พบว่า มีผู้ใช้หนาแน่น โดยเฉพาะ
ช่วงเวลา 9.00 น.-12.00 น. และเวลา 16.00 น.-20.00 น.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถ่ายภาพ
เดินเล่นพักผ่อน
2) บริเวณที่ 2 บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม (ภาพที่ 18 ขวา) เป็นบริเวณ
ที่ มี ความส าคัญ อีก บริเ วณ ซึ่ง เป็นที่ เ ก็ บ สถูป อัฐิพระธาตุพนมองค์เ ดิม มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้า
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อ นข้ างเบาบาง เฉลี่ ย 50-100 คนต่ อ วัน แต่ใ นช่ว งวั นหยุ ดหรือ วัน ที่ มี
กิจกรรมพิเศษ มีจานวนผู้ใช้เฉลี่ย 200-300 คนต่อวัน และมีจานวนผู้ใช้มาก
ที่สุด คือ ช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งมีผู้ใช้เฉลี่ยมากกว่า 500 คน
ต่อวัน
ความหนาแน่นในพื้นที่ ตามช่วงเวลา พบว่า ในช่วงเวลาอื่นๆมี ผู้ใช้
หนาแน่นในช่วงเช้า 9.00 น.-12.00 น. และเวลา 16.00 น.-20.00 น. แต่จะ
มีผู้ใช้หนาแน่นมากในช่วงมี งานกิจกรรมพิเ ศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนา
เช่น งานสวดมนต์ข้ามปีและงานปฎิบัติบูชา
กิจ กรรมที่ เ กิ ดขึ้นในพื้นที่ ตามช่วงเวลา พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เ ข้ามา
กราบนมัสการสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ถ่ายภาพ
ให้อาหารปลา และมีการพักค้างแรม ในช่วงที่มีง านกิจ กรรมพิเศษ ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางศาสนา เช่น งานสวดมนต์ข้ามปีและงานปฎิบัติบูชา
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3) บริเวณที่ 3 บริเวณบึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์ (ภาพที่ 19 ซ้าย) เป็นบริเวณ
ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศาลากลางน้าเป็นจุดเด่น
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อนข้างเบาบาง เฉลี่ย 100-200 คนต่อวัน ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้งานมากทีส่ ดุ
คือ วันหยุด มีจานวนผู้ใช้เฉลี่ย 300-500 คนต่อวัน
ความหนาแน่นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า มีผู้ใช้หนาแน่นในช่วงเช้า
9.00 น.-12.00 น. และเวลา 16.00 น.-20.00 น. และเบาบางที่ สุด คื อ
ช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เข้ามานั่ง
พักผ่อน เดินเล่น ถ่ายภาพและให้อาหารปลา
4) บริเวณที่ 4 สวนพักผ่อนด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 19 ขวา) เป็นสวนพักผ่อนที่มี
ต้นไม้ค่อนข้างร่มรื่น และมีที่นั่งพักผ่อนไว้รองรับแก่ผู้ใช้งาน
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อนข้างเบาบาง เฉลี่ย 50-80 คนต่อวัน ในช่วงวันหยุด มี จานวนผู้ใช้เฉลี่ย
200-300 คนต่อวัน พบผู้ใช้จานวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลา 12.00 น.-13.00
น. เฉลี่ย 80 คนในช่วงเวลานั้น เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่รับประทาน
อาหารกลางวัน ส่วนในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม พื้นที่บริเวณนี้ได้
ถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า
ความหนาแน่ นในพื้นที่ ตามช่วงเวลา พบว่า มี ผู้ใช้ห นาแน่นในช่ว ง
12.00 น.-13.00 น. และ และเบาบางที่สุด คือ 13.00-16.00 น.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เข้ามานั่ง
พักผ่อน เดินเล่น ถ่ายภาพและให้อาหารปลา
5) บริเวณที่ 5 สวนพักผ่อนด้านทิศใต้ (ภาพที่ 20 ซ้าย) เป็นสวนพักผ่อน สภาพ
อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันเนื่องจากเป็นบริเวณต้นไม้ปลูกใหม่ มีที่นั่ง
ให้สาหรับนั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ แต่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมและสกปรก
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อนข้างเบาบาง เฉลี่ย 20-50 คนต่อวัน ในช่วงวันหยุด มี จานวนผู้ใช้เฉลี่ย
100-150 คนต่อวัน พบผู้ใช้จานวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลา 12.00 น.-13.00
น. เฉลี่ย 50 คนในช่วงเวลานั้น เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่รับประทาน
อาหารกลางวัน ส่วนในช่วงงานนมั ส การองค์พระธาตุพนม พื้นที่บ ริเวณนี้
ไม่ให้มีการใช้งาน
ความหนาแน่ นในพื้นที่ ตามช่วงเวลา พบว่า มี ผู้ใช้ห นาแน่นในช่ว ง
12.00 น.-13.00 น. และ และเบาบางเกือบทุกช่วงเวลา
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เข้ามานั่ง
รับประมานอาหารพักผ่อน เดินเล่น และออกกาลังกาย
6) บริเวณที่ 6 ที่จอดรถหลัก (ภาพที่ 20 ขวา) เป็นที่จอดรถหลักที่ทางพื้นที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้ มีที่จอดรถประมาณ 100 คันไม่รวมจอดซ้อนคัน เป็นบริเวณที่
ปลูกต้นไม้ใหม่ จึงทาให้มีอากาศร้อนในช่วงกลางวัน
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อ นข้างเบาบาง เฉลี่ ยมี รถจอดประมาณ 20 คัน ต่อวัน ในช่วงวันหยุด มี
จานวนผู้ใช้เฉลี่ย 30 คันต่อวัน พบผู้ใช้จานวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่งาน
กิจกรรมพิเศษกรือมีเทศกาลประเพณี ส่วนในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุ
พนม พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ไ ด้ ถู ก เปลี่ ย นเป็ น สวนสนุ ก ร้ า นค้ า เพื่ อ รองรั บ ผู้ ใ ช้
หลากหลายวัย
ความหนาแน่นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า มีผู้ใช้หนาแน่นในช่วงวันที่
มีกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลประเพณี ซึ่งจะมีรถจอดเกือบเต็มทุกช่อง
จอด และในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
ที่ ได้จัดเป็นร้านค้าและสวนสนุก พบผู้ใช้ห นาแน่นมากในช่วงเวลา
16.00 น.-20.00 น.
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้น ในพื้ นที่ ตามช่ว งเวลา พบว่า ในช่ว งวั น ธรรมดา
วันหยุด และงานประเพณีเป็นทีจ่ อดรถ ส่วนในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
จะมีการใช้งานตามที่ทางวัดพระธาตุพนม เป็นผู้กาหนดการใช้งานของพื้นที่
7) บริเวณที่ 7 อาคารบริการนักท่องเที่ยว (ภาพที่ 21) เป็นส่วนอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว เป็นจุดพักรับประทานอาหารและสุขาภายในพื้นที่
จ านวนผู้ ใ ช้ ง านตามช่ ว งเวลา พบว่ า ในวั น ธรรมดามี จ านวนผู้ ใ ช้
ค่อ นข้างเบาบาง เฉลี่ยมี รถจอดประมาณ 20 คัน ต่อวัน ในช่วงวันหยุด มี
จานวนผู้ใช้เฉลี่ย 30 คันต่อวัน พบผู้ใช้จานวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่งาน
กิจกรรมพิเศษหรือมีเทศกาลประเพณี ส่วนในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุ
พนม พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ไ ด้ ถู ก เปลี่ ย นเป็ น สวนสนุ ก ร้ า นค้ า เพื่ อ รองรั บ ผู้ ใ ช้
หลากหลายวัย
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ความหนาแน่นในพื้นที่ตามช่วงเวลา พบว่า มีผู้ใช้หนาแน่นในช่วงวันที่
มีกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลประเพณี ซึ่งจะมีรถจอดเกือบเต็มทุกช่อง
จอด และในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
ที่ ได้จัดเป็นร้านค้าและสวนสนุก พบผู้ใช้ห นาแน่นมากในช่วงเวลา
16.00 น.-20.00 น.
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้น ในพื้ นที่ ตามช่ว งเวลา พบว่า ในช่ว งวั น ธรรมดา
วันหยุด และงานประเพณีเป็นทีจ่ อดรถ ส่วนในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม
จะมีการใช้งานตามที่ทางวัดพระธาตุพนม เป็นผู้กาหนดการใช้งานของพื้นที่
5.1.2 การใช้งานในพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ภายในบริเวณลานวัดพระธาตุพนมและพื้นที่ โดยรอบ จากการทบทวนวรรณกรรมและได้
ระบุไว้ว่าพื้นที่ทั้ง 3 ส่วน มีความสาคัญและสัมพันธ์กัน อ้างอิงผังภาพที่ 17 คือ บริเวณที่ 1 ลาน
หน้าวัดพระธาตุพนม บริเวณที่ 2 บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม และบริเวณที่ 3 บริเวณ
บึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์ (ภาพที่22)
บริเวณที่ 1 ลานหน้าวัดพระธาตุพนม มีสถาปัตยกรรมที่ สาคัญ คือ องค์พระธาตุ
พนม พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านศาสนา งานประเพณี และกิจกรรม
พิเศษอยู่เป็นประจา
บริเวณที่ 2 บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม มีสถาปัตยกรรมที่สาคัญ คือ สถูป
อัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้งานนิยมเข้ามาสักการะ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และมีการ
พักค้างแรมช่วงเวลาที่มีงานทางพิธีกรรมทางศาสนาและสามารถให้พักค้างแรมได้
บริเวณที่ 3 บริเวณบึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์ มีสถาปัตยกรรมที่สาคัญ คือ ศาลา
กลางน้าซึ่งเป็นหมายตาของบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้นิยมมานั่งพักผ่อน ถ่ายภาพและให้
อาหารปลา

ภาพที่ 22 พื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ซ้าย-ลานหน้าวัดพระธาตุพนม กลาง-สถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม ขวา-บึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์
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5.1.3 การใช้งานในพื้นที่เชิงนันทนาการและการพักผ่อน
การสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษา ได้มกี ารสังเกตดูพฤติกรรม กิจกรรม ความหนาแน่นในแต่
ละบริเวณและการสัญจรภายพื้นที่ ด้วยการถ่ายภาพแล้วได้มีการบันทึกเป็นผัง เพื่อดูว่าพื้นที่มี
การใช้งานด้านนันทนาการและการพักผ่อนอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้แสดงการใช้พื้นที่เชิงนันทนาการ
ของพื้นที่ศึกษา แสดงเป็นผัง โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมการใช้งานในวันธรรมดา
และวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 2) พฤติกรรมการใช้งานในวันที่มีกิจกรรมทางประเพณีและศาสนา
และ 3) พฤติกรรมการใช้งานในช่วงงานประเพณีเฉพาะ(งานนมัสการองค์พระธาตุพนม) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 23 พฤติกรรมการใช้งานเชิงนันทนาการในวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในช่วงวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะสามารถสังเกตเห็นกิจกรรม
ที่ทาอยู่ 5 รูปแบบ คือ 1) การถ่ายภาพ 2) นั่งพักผ่อน 3) ให้อาหารปลา 4) รับประทานอาหาร
และ 5) เดินออกกาลังกาย ระดับความหนาแน่นของผู้ใช้มากที่สุด คือ การถ่ายภาพโดยเฉพาะ
บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. จากการสังเกตส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยว ส่วนคนในชุมชนมักจะมาใช้พื้นที่ ด้วยการนั่งพักผ่อน เดินเล่น ออกกาลังกายในช่วง
เช้ามืดและช่วงเย็น
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ภาพที่ 24 พฤติกรรมการใช้งานเชิงนันทนาการในวันที่มีกิจกรรมทางประเพณีและศาสนา

ในวันที่มีกิจกรรมทางประเพณีและศาสนา รูปแบบการใช้พื้นที่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย คือ
บริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม จะเปิดใช้งานเต็มพื้นที่ ด้วยการจัดพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น การทาบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ มีการฟ้อ นราต่างๆ หรือขบวนแห่ และในบาง
กิ จ กรรม เช่ น สวดมนต์ ข้า มปี พื้ นที่ บ ริ เ วณส่ว นสถูป พระธาตุ พนมองค์ เ ดิ ม จะอนุ ญ าตให้
ประชาชนหรือพระภิกษุสงฆ์ ค้างแรมได้
ในช่วงงานประเพณีเฉพาะหรืองานนมัสการองค์พระธาตุพนม ในวันขึ้น 10 ค่า เดือน 2
ของทุกปี ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 3 ความเชื่อในการมานมัสการองค์พระธาตุพนม จะทาให้จิตใจ
สงบเยือกเย็น ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้ เมื่อตายแล้ววิญญาณก็จะได้ไปสู่สวรรค์ ทาให้มี
จานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามากราบไหว้องค์พระธาตุพนมเป็นจานวน
มาก (สัมภาษณ์, พระครูสิริเจติยานุรักษ์, 2 มกราคม 2560) และทาให้พื้นที่บริเวณลานหน้าวัด
พระธาตุพนมมีการใช้งานอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะการบันทึกภาพ รูปแบบของการจัดพื้นที่การ
ใช้งานถูกเปลี่ยนไปตามที่ทางวัดเป็นคนกาหนด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นร้านจาหน่าย
สินค้า แต่ยังคงจัดพื้นที่ให้สามารถเข้าไปกราบไหว้ นั่งเล่นพักผ่อน และให้อาหารปลาได้ (ดูภาพที่
25)
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ภาพที่ 25 พฤติกรรมการใช้งานเชิงนันทนาการในช่วงงานประเพณีเฉพาะ

5.1.4 การใช้งานในพื้นที่เชิงการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
ในการใช้งานในพื้นที่ เชิงการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก พื้นที่ศึกษาได้จัดสิ่ง
อานวยความสะดวกไว้รองรับอย่างครบครัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

ภาพที่ 26 ที่จอดรถตามจุดต่างๆ

ภาพที่ 27 ห้องน้า (1) ไฟส่องสว่าง (2) ถังขยะ (3) ตู้โทรศัพท์ (4)
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ภาพที่ 28 ศาลาและซุ้มศาลา

ภาพที่ 29 ที่นั่งใต้ร่มไม้ (1) ป้ายบอกทาง (2)

ภาพที่ 30 ซ้าย-จุดบริการนักท่องเที่ยว ขวา-ทางลาดคนพิการ

1) ที่จอดรถ
ทางพื้นที่ได้เตรียมพื้นที่จอดรถหลักๆไว้ทั้งหมด 4 จุด คือ ที่จอดรถหลัก, ที่จอด
รถบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ที่จอดรถสาหรับจักรยานยนต์และรถยนต์ บริเวณ
ลานหน้าวัด ในช่วงวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์ และที่จอดรถบริเวณด้านทิศเหนือ
ซึ่งติดกับสวนศรีโคตบูร
มีการดูแลความเรียบร้อยเรื่องที่จ อดรถ จากเจ้าหน้าที่เทศกิจ จานวน 5 คน
ตั้งแต่ เวลา 8.00-15.00 น. ของทุกวัน
2) ห้องน้า
มีทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และบริเวณอาคาร
ซึ่งอยู่ติดกับที่จอดรถด้านทิศใต้
ถนนและทางเดินเท้า ต่าง ๆ มี ก ารซ่อมแซมและดูแลตลอด รวมไปถึง การ
จัดการของเสีย เช่น ขยะ จะมีการเก็บกวาดทุกวันและมีการดูแลความเรียบร้อย
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จากเจ้าหน้าที่ทหารในส่วนของการดูแลบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมทั้ง 2 ชุด คือ
ชุดพั ฒนาพื้นที่ 18 คน ตั้ง แต่ เ วลา 8.00-15.00 น.และชุดดูแล 6 คน เวลา 8.0024.00 น. นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีการผลัดเวร ดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
3) ไฟส่องสว่าง มีกระจายอยูท่ ุกบริเวณ
4) ถังขยะ มีกระจายอยู่ทุกบริเวณ
5) ตู้โทรศัพท์ มีแต่ชารุดใช้งานไม่ได้
6) ศาลาพักผ่อนและซุม้ ศาลา
มี 4 หลัง คือ บริเวณสวนด้านทิศเหนือ 1 หลัง , บริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนม
องค์เดิม 2 หลัง และบริเวณบึงพระเจ้า 3 พระองค์ 1 หลัง
7) จุดที่มีที่นงั่ พักใต้ร่มไม้ มี 2 จุด คือบริเวณสวนด้านทิศเหนือ และบริเวณสวนด้านทิศใต้
8) ป้ายบอกทางและป้ายแนะนาสถานที่ต่างๆ มีกระจายทั่วบริเวณ
9) จุดบริการนักท่องเที่ยว 2 จุด คือ จุดที่ 1 อาคารบริการนักท่องเที่ยว และจุดที่ 2 ศาลา
ในบริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม มีเจ้าที่ทหาร คอยอานวยความสะดวก
10) สิ่งอานวยความสาหรับผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้า ซึ่งได้จัดเตรียมไว้กระจายตาม
จุดต่างๆของพื้นที่
สรุปผลการศึกษา จากการสังเกตการณ์ สังเกตพฤติกรรมและการบันทึกกิจกรรมที่ทา
การสัญจรของผู้ใช้ ความหนาแน่นและจานวนของผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลา ว่า
1) กิจกรรมและรูปแบบการใช้งานที่เกิดขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า กิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็น การพักผ่อนหรือนันทนาการแบบผ่อนคลาย (passive recreation) ที่
ต้องการบรรยากาศที่เงียบสงบ เช่น การถ่ายรูป การนั่งเล่นพักผ่อน การให้อาหารปลา
การนั่งพักใต้ร่มไม้ และการนั่งชม ยืนชมทัศนียภาพที่สวยงามของพื้ นที่ แล้วส่วนใหญ่
ผู้คนที่มาใช้มาเป็นครอบครัว และกลุ่มคณะ
2) บริเวณที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด และน้อยที่สุด บริเวณที่มีผู้งานมากที่สุด คือบริเวณลาน
หน้าวัดพระธาตุพนม ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นองค์พระธาตุพนมได้ชัดมากที่สุด
และเป็นทางเดินเท้าที่เป็นแกนหลักสาคัญของพื้นที่ ในการเชื่อมโยงไปยังองค์พระธาตุ
พนม ริมโขงและสวนศรีโคตรบูร ส่วนบริเวณที่มีผู้ใช้งานน้อยที่สุด คือ บริเวณอาคาร
บริการนักท่องเที่ยว อาจจะเพราะยังไม่เรียบร้อยและไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยัง
ถูกร้านค้าบดบังจนมองไม่เห็นทางเข้าที่ชัดเจน
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3) การสั ญ จรของผู้ ใ ช้ การสั ญ จรของผู้ ใ ช้ มี ทั้ ง การสั ญ จรทางรถยนต์ รถโดยสาร
รถจักรยานยนต์และทางเท้า จากที่จอดรถที่ทางวัดพระธาตุพนมจัดเตรียมไว้ให้สาหรับ
บริเวณนี้ คือจานวน 4 จุด การใช้บริการครบทั้ง 4 จุด ตามจุดประสงค์การใช้งาน แต่
จากที่สังเกตพบว่า นิยมจอดกันริมถนนมากกว่าที่เตรียมให้จอด จึงทาให้เกิดความไม่
เป็นระเบียบ ช่องทางการสัญจรเหลือน้อย และอาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะถนน
ซอยร่วมมิตรประชา ที่เกิดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดอยู่บ่อยครั้ง
5.1.5 การวิเคราะห์มุมมอง
โดยการศึกษาผลกระทบทางสายตาบริเวณวัดพระธาตุพนม ได้นางานวิจัยของนางสาว
ทิ พ วรรณ ไชยศิริ รายงานการศึ ก ษาอิส ระปริญ ญาการวางแผนภาคและเมื อ งมหาบั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 เรื่อง กรณีศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมเมือง
กับ องค์พ ระธาตุพ นม จัง หวัดนครพนม เป็นกรณีศึก ษาเพื่อเปรียบเที ยบ การวิเ คราะห์ก าร
มองเห็นเมื่อ พ.ศ.2551 การศึกษานี้ได้นามาเปรี ยบเทียบกับ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ในงานวิจัย พ.ศ. 2551 สามารถกาหนดมุมมองและจุดถ่ายภาพทั้งหมด 5 เส้นทางโดยมี
การกาหนดรัศมี เส้นละ 100 ม. อ้างอิงจากถนนเส้นทางหลักและการเข้าถึง ดังภาพที่ 31 คือ

ภาพที่ 31 จุดถ่ายภาพในการวิเคราะห์มุมมอง
ทั้ง 5 เส้นทาง
ที่มา:ดัดแปลงจากงานวิจัย นางสาวทิพวรรณ
ไชยศิริ ปี 2551
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จากการวิเคราะห์มุมมองจากเส้นที่ 1 (เส้นสีเขียว) เป็นเส้นถนนกุศลรัษฎากร เป็นมุมมอง
ด้านทิศตะวันออกมองเข้าสู่องค์พระธาตุพนม
จุดที่ 1 (ภาพที่32) ในระยะ 200 เมตรเป็นระยะที่มองเห็นความยิ่งใหญ่และความงาม
ของพระธาตุพนมได้ชัดเจนมาก โดยมีการจัดภูมิทัศน์รอบข้างและองค์ประกอบภูมิทัศน์ต่างๆ
เช่น ป้ายแสดงข้อมูล ไฟเสาสูงรูปพญานาคราช การตัดแต่งต้นไม้โดยไม่ให้บดบังองค์พระธาตุ
พนม เพื่อเสริมให้สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น แต่มีช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
ช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น.โดยประมาณและช่วงเวลาที่มีงานเทศกาลต่างๆ มีการนารถมา
จอดบริเวณถนนเส้นนี้ ทาให้ความงามทางด้านสุนทรียภาพลดลง หากเมื่อเปรียบเทียบภาพเมื่อ
พ.ศ. 2551 กับพ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้น

ภาพที่ 32 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 200 เมตร

และอีก เหตุผ ลที่ท าให้พระธาตุพนมยัง คงความความโดดเด่น ไม่มี ตึกอาคารมาบดบัง
ทัศนียภาพ คือ การเป็นพื้นที่บริเวณเขตควบคุมอาคาร คือ พื้นที่ส่วนที่บริเวณโดยรอบองค์พระ
ธาตุพนมโดยห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารสูงเกิน 8.5 เมตร และพื้นที่ที่เหลือในเขตเทศบาลให้ยึด
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารและข้อบัญ ญัติท้ องถิ่น(พระราชบัญ ญัติการก่ อสร้างและ
ควบคุมอาคาร 2522)
จุดที่ 2 อ้างอิงผังภาพที่ 33 ในระยะ 350 เมตร จะสามารถมองเห็นถึงความงามขององค์
พระธาตุพนมโดยผ่านซุ้มประตู ปัจจุบันได้มีการจัดตกแต่งพรรณไม้บริเวณ 2 ด้านข้างถนน และ
นาสายไฟฟ้าออก ทาให้ทัศนียภาพบริเวณนี้มีความสวยงาม และมีความโดดเด่นโดยเฉพาะเวลา
กลางคืน เมื่อดูภาพเปรียบเทียบ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2560
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ภาพที่ 33 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 350 เมตร

จุดที่ 3 อ้างอิงผังภาพที่ 34 ในระยะ 500 เมตร จากท่าด่านบริเวณริมโขงจะสังเกตเห็นตัว
อาคารบ้านเรือน ที่มีความกลมกลืนไม่บดบังและรบกวนทัศนียภาพ เมื่อมองไปยังิงค์พระธาตุ
พนม อีกทั้งปัจจุบันทางหน่วยงานของรัฐได้เร่งพัฒนาพื้นที่เส้นทางนี้ เพื่อรองรับการเป็นมรดก
โลก โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นาสายไฟฟ้าออกและสร้างถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนเส้นวัฒนธรรม
จากการเปรียบเทียบจากภาพถ่ายเห็นได้ชัดว่า ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง
สายไฟฟ้า

ภาพที่ 34 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 500 เมตร

จากการวิเคราะห์มุมมองจากเส้นถนนที่ 2 (เส้นสีแดง) เป็นเส้นทางทิศตะวันตกที่มงุ่ เข้าสู่
ถนนหมายเลข 212
จุดที่ 4 ในระยะ 150 เมตร อ้างอิงผังภาพที่ 35 จุดถ่ายภาพบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพระ
ธาตุพนม สามารถมองเห็นองค์พระธาตุพนม ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากมีทั้งพรรณไม้บดบัง ป้าย
โฆษณา ป้ายบอกทางต่าง สายไฟฟ้าจากมุมมอง จุดที่ 4 นอกจากจะไม่ได้รับการปรับปรุงจาก
พ.ศ. 2551 ยังเกิดทัศนียภาพที่รบกวนความงามขององค์พระธาตุพนมอีกด้วย เช่น สายไฟฟ้า
และป้ายโฆษณา
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ภาพที่ 35 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 150 เมตร

จุดที่ 5 ในระยะ 350 เมตร ในระยะ 350 เมตร ไม่ส ามารถมองเห็นองค์พระธาตุพนม
เนื่องจากมีตึกอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ป้ายโฆษณาต่างๆ บดบัง สามารถมองเห็นได้เพียงบาง
ช่วง ของช่องว่างระหว่างบ้านหรือตึกเท่านั้น

ภาพที่ 36 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 350 เมตร

จากการวิเคราะห์มุมมองจากเส้นที่ 3 (เส้นสีเหลือง) เป็นเส้นทางทิศตะวันตก บริเวณถนน
เลี่ยงเมือง ที่มุ่งเข้าสู่วัดพระธาตุพนม
จุดที่ 6 ในระยะ ทั้ง 100 เมตร 200 เมตร และ300 เมตร จะสามารถมองเห็นชุมชน
เก่าแก่ที่อยู่กับองค์พระธาตุพนมมาเป็นระยะยาวนาน แต่พบปัญหาองค์ป ระกอบภูมิทัศน์บดบัง
สายตา ทั้งอาคารบ้านเรือน สายไฟฟ้า และพรรณไม้ เมื่อเปรียบภาพจาก พ.ศ.2551 และพ.ศ.
2560 พบว่ายังมีปัญหาเช่นกัน

ภาพที่ 37 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 200 เมตร
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จากการวิเคราะห์มุมมองจากเส้นที่ 4 (เส้นสีชมพู) จากเป็นเส้นทางทิศะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบถนนสวนสาธารณะ จุดที่ 7 จากการเปรียบเทียบภาพเมื่ อ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2560
พบว่า ในทุกๆระยะของเถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากระยะ 800 เมตร , 500 เมตร และ
300 เมตร มีพรรณไม้บดบังจนมองไม่เห็นองค์พระธาตุพนม

ภาพที่ 38 ภาพการเปรียบเทียบในระยะ 800 เมตร

จากการวิเคราะห์มุมมองจากจุดที่ 5 (เส้นสีน้าเงิน) เป็นเส้นทางถนนชยางกูร เป็นอีก
เส้นทางหลัก ที่มุ่งเข้าสู่วัดพระธาตุพนม
จุดที่ 8 จากการเปรียบเที ยบภาพ เมื่ อพ.ศ.2551 เที ยบกับ 2560พบว่า โดยมีก ารนา
สายตาด้วยเสาไฟประดับและอาคารบ้านเรือนบริเวณ 2 ข้างทาง แต่ที่เป็นจุดสังเกตว่า เป็นการ
รบกวนองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างมาก คือ สายไฟฟ้า ตึกอาคารบ้านช่องเป็นบางช่วง และต้นไม้
ใหญ่บริเวณวัด หากบริเวณนี้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังจะกลายเป็นเส้นทางเข้าหลักที่สวยงาม

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการเปรียบเทียบในระยะ 350เมตร

5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การสอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษา เป็นการสอบถามบุคคลในพื้นที่การใช้งานซึ่งได้แก่
คนในชุมชนผู้นาชุมชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า รวมไป
ถึงพระภิกษุและสามเณรในวัด โดยเป็นการวิเคราะห์ทางด้านทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อพื้นที่
โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างอาศัยข้อมูลจานวนประชากรในพื้นที่อ.ธาตุพนม ร่วมกับจานวนนักท่องเที่ยว

83

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว จ.นครพนม ปี 2559 นามาอ้างอิงในการคานวณจานวน
แบบสอบถาม ตามหลักการของ YAMANE โดยนามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและจึงนามาเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเทศบาลธาตุพนม เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ดูแลสวน โดยมีประเด็น
ในการตั้งคาถาม 7 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้พื้นที่
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อพื้นที่
ส่วนที่ 4 สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 ทัศนคติ ความพึงพอใจ โดยวัดระดับจากความคิดเห็น
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแต่ละส่วน ดังนี้
5.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4 เพศ

ประเด็นข้อมูล
1.เพศ

จานวนคน

ร้อยละ

หญิง
228
57
ชาย
172
43
รวม
400
100
จากตารางที่ 1 จากการสอบถาม โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเท่ากัน ทาให้ทราบว่า
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คือ 57% และเพศชาย 43%
ตารางที่ 5 ช่วงอายุ

ประเด็นข้อมูล
2.ช่วงอายุ

จานวนคน
0-18 ปี
19-25 ปี
26-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

44
100
236
20
400

ร้อยละ
11
25
59
10
100

จากตารางที่ 2 จากการสอบถาม ทาให้ทราบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-60 ปี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59
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ตารางที่ 6 อาชีพ

ประเด็นข้อมูล
3.อาชีพ

จานวนคน
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
ค้าขาย
พระสงฆ์
พนง.บริษัทเอกชน
เกษียณ
รวม

128
80
76
52
40
24
400

ร้อยละ
32
20
19
13
10
6
100

จากตารางที่ 3 ท าให้ท ราบว่ า ผู้ ใช้ ง านประกอบหลากหลายอาชี พ เช่ น ข้า ราชการ
พนักงานบริษัท ค้าขาย และอื่นๆ เช่น พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 0-18 ปีและ
19-25 ปี
ตารางที่ 7 แหล่งพักอาศัย

ประเด็นข้อมูล
4. แหล่งพักอาศัย

ภาคอีสาน (นอกเขตเทศบาล)
คนในเขตเทศบาลธาตุพนม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
รวม

จานวนคน
160
140
40
36
16
8
400

ร้อยละ
40
35
10
9
4
2
100

จากตาราง พบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้งานส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าคนในพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 65 ในจานวนนี้เป็นผู้มาจากภาคอีสานถึงร้อยละ 40 และภาคอื่นๆ เช่นภาคกลาง ร้อย
ละ 10 ภาคเหนือร้อยละ 9 ภาคตะวันออก ร้อยละ 8 และภาคใต้ ร้อยละ 4
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5.2.2 ข้อมูลส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้พื้นที่
ตารางที่ 8 เหตุผลหลักที่มา

ประเด็นข้อมูล
5. เหตุผลหลักที่มา

ไหว้พระธาตุพนม
ท่องเที่ยว
ถ่ายภาพ
พักผ่อน
ร่วมพิธีทางศาสนา
ออกกาลังกาย
ขายของ
รวม

จานวนคน
180
84
48
36
28
12
12
400

ร้อยละ
45
21
12
9
7
3
3
100

จากตาราง ทาให้ทราบถึงเหตุผลหลักของผู้ที่เข้ามาใช้งาน คือ มีความนับถือและศรัทธา
เข้ามากราบไหว้องค์พระธาตุพนม หากแบ่งเป็นคนในพื้นที่ สาเหตุที่มา คือ มาไหว้พระธาตุพนม
พัก ผ่อ นรวมไปถึง การออกก าลังกายในเวลาเช้า -เย็น และเข้ามาจาหน่ายสินค้า ในส่วนของ
นักท่องเที่ยว สาเหตุที่มา ยังคงเป็นการมากราบไหว้พระธาตุพนม มาท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ใน
ส่วนของพระภิกษุ ส่วนใหญ่มาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ตารางที่ 9 วันที่มา

ประเด็นข้อมูล
6. วันที่มา

เสาร์-อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษ
วันธรรมดา
รวม

จานวนคน
232
104
44
20
400

ร้อยละ
58
26
11
5
100

จากตาราง ให้ทราบในช่วงวันที่มีการใช้งานหนาแน่นทีส่ ุด คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์รวมไป
ถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ตารางที่ 10 การเดินทาง

ประเด็นข้อมูล
7. การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
เดิน
รวม

จานวนคน
208
112
40
24
16
400

ร้อยละ
52
28
10
6
4
100

จากตารางทาให้ทราบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนคนใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเดิน จักรยาน และใช้รถจักรยานยนต์
ตารางที่ 11 ช่วงเวลาที่มา

ประเด็นข้อมูล
8. ช่วงเวลาที่มา

จานวนคน ร้อยละ
09.00-12.00 น.
156
39
16.00-20.00 น.
120
30
14.00-16.00 น.
88
22
05.00-09.00 น.
20
5
12.00-14.00 น.
16
4
รวม
400
100
จากตาราง ช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุด หากเป็นวันธรรมดาวันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุด คือ ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.แต่หากเป็นช่วงที่งานเทศกาลประเพณีเฉพาะหรืองาน
นมัสการองค์พระธาตุพนม คือ ช่วงเวลา 16.00-20.00
5.2.3 ข้อมูลส่วนที่ 3 ทัศนคติในการใช้พื้นที่
ตารางที่ 12 ในจังหวัดนครพนมนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก

ประเด็นข้อมูล
1.ในจังหวัดนครพนมนึกถึงอะไร
เป็นอันดับแรก

จานวนคน
พระธาตุพนม
352
แลนด์มาร์คพญานาคราช 28
แม่น้าโขง
6
พระธาตุประจาวันเกิด
4
รวม
400

ร้อยละ
88
7
3
2
100
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จากตาราง พระธาตุ พ นมยัง คงเป็น สิ่ง ที่ ป ระชาชนนึ ก ถึง ล าดับ แรก ทั้ ง คนในจั ง หวั ด
นครพนมและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีค่าคะแนนสูงถึงร้อยละ 88
ตารางที่ 13 สาเหตุหลักที่มา

ประเด็นข้อมูล
2. สาเหตุหลักที่มา

สถานที่ดึงดูดใจ
มีกิจกรรมน่าสนใจ
มาแล้วสบายใจ
รู้สึกสงบ
สภาพแวดล้อมดี
รวม

จานวนคน
116
80
64
56
44
400

ร้อยละ
29
20
16
14
11
100

จากตาราง สาเหตุที่มา คือ สถานที่ดึงดูดใจ คิดเป็นร้อยละ 29 และเหตุผลที่ใกล้เคียงกัน
คือ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มาแล้วสบายใจ รู้สึกสงบและมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตารางที่ 14 บริเวณที่มาใช้

ประเด็นข้อมูล
3. บริเวณที่มาใช้

ลานหน้าวัด
บึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์
พื้นที่เก็บสถูปพระธาตุองค์เดิม
ที่จอดรถ
สวนด้านทิศเหนือ
สวนด้านทิศใต้
อาคารบริการนักท่องเที่ยว
รวม

จานวนคน
164
92
68
32
20
16
8
400

ร้อยละ
41
23
17
8
5
4
2
100

จากผลการสอบถาม พบว่า บริเวณที่มีผู้เข้ามาใช้ง านมากที่สุด คือ บริเวณลานหน้าวัด
พระธาตุพนม มากถึงร้อยละ 41 ลาดับที่ 2 คือ บึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์ ร้อยละ 23 และ
พื้นที่เก็บพระสถูปองค์เดิม ร้อยละ 17 และส่วนบริเวณที่มีผู้ใช้เป็นส่วนน้อย คือ สวนทางด้านทิศ
ใต้และบริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว

88

ตารางที่ 15 บริเวณที่ไม่มาใช้

ประเด็นข้อมูล
4. บริเวณที่ไม่มาใช้

สวนด้านทิศใต้
อาคารบริการนักท่องเที่ยว
ที่จอดรถ
สวนด้านทิศเหนือ
พื้นที่เก็บสถูปพระธาตุองค์เดิม
บึงเรือนพระเจ้า 3 พระองค์
ลานหน้าวัด
รวม

จานวนคน
100
72
60
20
16
8
400

ร้อยละ
25
18
15
5
4
2
100

จากตารางทาให้ทราบว่า บริเวณที่มีผู้ใช้เป็นส่วนน้อย คือ สวนทางด้านทิศใต้ ร้อยละ 25
ที่ และบริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 18
5.2.4 ข้อมูลส่วนที่ 4 ความต้องการในการใช้พื้นที่
ตารางที่ 16 กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม

ประเด็นข้อมูล
1. กิจกรรมที่ต้องการเพิม่ เติม พักผ่อน/นัง่ เล่น
ชมวิวทิศทัศน์ ธรรมชาติ
เสริมความรู้
กิจกรรมทางศาสนา
รวม

จานวนคน
160
128
80
32
400

ร้อยละ
40
32
20
8
100

จากตาราง ทาให้ทราบว่า กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ พักผ่อน/นั่งเล่น ร้อยละ 40
และลาดับที่ 2 ชมวิวทิศทัศน์ธรรมชาติ ร้อยละ 32
ตารางที่ 17 บรรยากาศที่อยากให้มี

ประเด็นข้อมูล
2. บรรยากาศที่อยากให้มี

ร่มรื่น
เงียบสงบ
คึกคัก
รวม

จานวนคน
216
120
64
400

ร้อยละ
54
30
16
100

จากตาราง ท าให้ ท ราบว่ า มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ต้ อ งการ
บรรยากาศที่ร่มรื่น
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ตารางที่ 18 วัดระดับความพึงพอใจ จากความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert
Scale)

ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ระดับคะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 5 คะแนน)
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ และบรรยากาศที่งดงามแก่องค์พระ
4.46
ธาตุพนม
2. เป็นลานกิจกรรรมหลักของเมือง ในการจัดศาสนพิธีและ กิจกรรม
4.44
ทางวัฒนธรรม
3. การรับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
4.31
4. ส่งเสริมคุณค่าและความภูมิใจของคนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีโคตรบูรณ์
6. การรับรู้ถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองโบราณ
รวมเฉลี่ย
ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
1. มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
2. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
3. พื้นที่เพียงพอต่อการพักผ่อนและทากิจกรรม
4. พื้นที่มีความร่มรื่น ร่มเงา เย็นสบาย
รวมเฉลี่ย
ด้านการท่องเที่ยว
1.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม น่าดึงดูดใจ
2.มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ
3.สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4.สามารถรองรับและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
5.มีการให้ความรู้ ผ่านเอกสาร ป้ายแนะนา หรือบุคลากร
รวมเฉลี่ย

4.25
4.17
3.67
4.21
4.28
4.21
4.13
4.09
4.17
4.38
4.21
4.15
4.11
3.38
4.06
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ตารางที่ 19 วัดระดับความพึงพอใจ จากความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (ต่อ)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.มีร้านจาหน่าย อาหาร เครื่องดิ่มที่เพียงพอ
3.64
2.ที่จอดรถมีความปลอดภัยน่าใช้งาน
3.15
3.ไฟส่องสว่าง น้าดื่ม ตู้โทรศัพท์ ถังขยะ มีความเพียงพอ
3.09
4.ป้ายแสดงสัญลักษณ์เพียงพอ และมีป้ายบอกชัดเจน
2.99
5.ห้องน้ามีความสะอาด น่าใช้
2.97
6.ที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
2.88
รวมเฉลี่ย
3.16
จากข้อมูลตารางที่ 18 เป็นการวัดระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆของลานหน้าวัดพระ
ธาตุพนม ด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากคะแนน
ความพึงพอใจในคาถามการส่งเสริมบรรยากาศ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของพระธาตุพนม ได้
4.46 เต็ม 5 คะแนน และคาถามในส่วนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีคะแนนน้อย คือ
การรับรู้ถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 3.67 เต็ม 5 คะแนน และด้านที่มีคะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่ สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในเรื่องที่จอดรถเฉลี่ย 2.88 คะแนน
เรื่องสุขาเฉลี่ย 2.97 เต็ม 5 คะแนน
5.2.5 ผลสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม
5.2.5.1 พื้นที่ บ ริเ วณวัดพระธาตุพนมส่วนใหญ่ที่ ตอบแบบสอบถามเป็นนัก ท่ องเที่ ยว
มากกว่าคนในพื้นที่
5.2.5.2 ส่วนใหญ่คนในพื้นที่ จะเป็นคนที่มาเป็นประจาและเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
และการเดินเท้า
5.2.5.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
5.2.5.4 นัก ท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่จ ะมาเป็นครอบครัวและคณะทัวร์ เดินทางโดยรถยนต์
รถทัวร์ และคนที่มาจากที่ไกล ๆบางคนเดินทางโดยรถโดยสาร ฉะนั้นเรื่องที่จอด
รถและการเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนกับพื้นที่ต้องดี และมีการอานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
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5.2.5.5 คนที่ มาจาก จัง หวัดไกลๆ ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก สวนศรีโ คตรบูร มี เ พียงบางครั้ง ที่
เดินทางมาไหว้พระธาตุพนม และได้ไปชมวิวบริเวณริมโขงบ้าง
5.2.5.6 กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ น นั่ ง เล่ น เป็ น กิ จ กรรมพื้ น ฐาน ที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งการส าหรั บ พื้ น ที่
นันทนาการ
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการปรังปรุงพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุ
พนมและพื้นที่โดยรอบ โดยพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม มีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการดูแลโครงการ คือ
เจ้าหน้าที่เทศบาลธาตุพนมในการดูแลพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่ม เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.210 ในการดูแลพื้นที่
ส่วนภูมิทัศน์และความเรียบร้อยของพื้นที่ มี 2 ชุด คือ ชุดพัฒนาและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ซึ่ง
เริ่มได้เข้ามามีส่วนช่วยดูแลตั้ง แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่เ ทศกิ จ ในการดูแลความเป็น
ระเบียบวินัยของร้านค้า ผู้ประกอบการ และที่จอดรถ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภายในวั ดพระธาตุพนม
ผู้นาหมู่บ้าน ภายในเทศบาลธาตุพนม ซึ่งมีส่วนในการช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่และการจัด
กิจกรรมบริเวณวัดพระธาตุพนม นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้ใช้งานภายใน
พื้นที่ เพื่อดูผลว่ามีความสอดคล้องเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นไปในทางเดียวกัน กับผลสัมภาษณ์ของ
แต่ละหน่วยงานและผลจากแบบสอบถาม หรือไม่อย่างไร เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการคิด
แผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในแต่ละด้านต่อไป โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล
2) มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างไร
3) การพัฒนาพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
4) มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร
5) ความพึงพอใจในการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน
6) จุดเด่นและปัญหา ภายในพื้นที่
7) การแก้ไขปัญหาและแนวทางที่วางไว้ในอนาคต
8) ความแตกต่างก่อนการปรับปรุงพื้นที่ และหลังปรับปรุง
จากการสัมภาษณ์ ทั้ง 8 ประเด็นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระ
ธาตุพนม เป็นไปตามวัตุถุประสงค์ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งไว้และค่อนข้างประสบความสาเร็จ
ในการพัฒนาพื้นที่ เพราะหลังจากที่มีก ารปรับปรุง พื้นที่ในปี พ.ศ. 2554 และแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.
2559 ขึ้น มี ความเหมาะสมและการตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่เ อื้อในการจัด
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กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีง านกิ จกรรมพิเศษ งานพิธีกรรมทางศาสนา งานเทศกาลและ
ประเพณีประจาปี เช่น การสวดมนต์ข้ามปี พิธีปฏิบัติบูชา หรือแม้แต่งานเทศกาลนมัสการองค์พระ
ธาตุพนม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความงามด้านภูมิทัศน์ให้กับองค์พระธาตุพนม และยังเป็นพื้นที่พักผ่อน
ของคนในชุมชนที่เข้ามาเดิน วิ่งออกกาลังกายบ้างในตอนเช้าและเย็นก่อนที่จะเดินเชื่อมไปยังสวนศรี
โคตบูร ในส่วนของการรองรับการท่องเที่ยว คิดว่า พื้นที่มีศักยภาพเพียงพอ และสร้างความพึงพอใจ
และนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ซึ่งมีจุดเด่นในพื้นที่ ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นตรงกัน คือ มีพระธาตุ
พนม เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นในพื้นที่ และยังมีส ถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม และศาลากลางน้า
บริเวณบึงพระเจ้า 3 พระองค์เป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยเสริมความงามให้กับพื้นที่อีกด้วย
ในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น มุมมองในภาคส่วนเจ้าหน้าที่ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
1) เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรัก ษาภูมิ ทั ศน์ มี จานวนไม่ เพียงพอกั บ การดูแลพื้นที่ ส่วนลานหน้าวัด
เนื่องจากต้องดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ในหลายๆส่วน
2) นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาใช้บางกลุ่ม บางส่วน ไม่มีระเบียบวินัย ไม่ช่วยกันรักษาพื้นที่
ลาพังให้เจ้าหน้าที่ดูแลเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ทั่วถึงและดูแลได้ตลอดเวลา
3) ผู้ประกอบการ ร้านค้า รถเข็นต่าง ๆ หาบเร่ แผงลอย บางคน ไม่ให้ความร่วมมือในการงด
นาสิ น ค้ า เข้ า ไปขายในพื้ น ที่ ห้ า มขาย รวมไปถึ ง การตั้ ง ร้ า นค้ า ที่ ล้ าเขตก าหนดและ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการถ่ายรูปหรือการขายดอกไม้ไปรบกวนนักท่องเที่ยว
แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้เริ่มแก้ไขในปัญหาส่วนที่ได้กล่าวมาแล้วบ้าง ทาให้
ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ลดน้อยลง เหลือเพียงแต่การจัดการเกี่ยวกับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ซึ่งยัง
เป็นปัญหาหลักๆ
มุมมองในส่วนของผู้ใช้งานหรือนักท่องเที่ยว (จากการสัมภาษณ์ปากเปล่าเพิ่มเติม) พบว่า
1) ที่จอดรถไกล ไม่เพียงพอ แย่งกันจอด โดยเฉพาะช่วงที่งานกิจกรรมและเทศกาล
2) ห้องน้าอยู่ไกล ไม่สะอาด
3) มีการระบายน้าเสีย ลงยังบึงที่เป็นที่ตั้งของสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม ทาให้เกิดน้าเสีย
และมีกลิ่นในบางเวลา ในบางครั้งมีการพบว่ามีปลาเล็กๆที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวตาย
4) บางพื้นที่ เช่น บริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้ สวนหย่อมที่ติดกับสวนศรีโคตบูร และส่วน
อาคารบริการนักท่องเที่ยว ทรุดโทรมจนดูไม่น่าใช้งาน
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5) แสงสว่างในบางจุด เช่น ส่วนบริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้ สวนหย่อมที่ติดกับสวนศรีโคต
บูร และบริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม ช่วงเย็นก็มืดจนไม่น่าเดินเข้าไปใช้
6) การกาจัดขยะในพื้นที่ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะช่วงที่มีงาน พบว่ามีจานวนมากและกาจัดไม่
ทันและส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
7) ขาดป้ายบอกทาง หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ มาช่วยดูแลความสะดวกในเรื่องที่จอดรถหรือการ
แนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
มุมมองผู้ประกอบการและร้านค้า พบว่าควรมีการยืดหยุ่นในเรื่อง การขายสินค้าและการจัด
พื้นที่ให้ขาย
ในส่วนคาถาม การแก้ปัญหาและแนวทางที่วางไว้ในอนาคต ในภาคส่วนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นทีท่ ี่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง คาดว่า จะมีงบประมาณและการ
จัดการ มาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
5.4 ศักยภาพและปัญหาที่พบภายในพื้นที่
จากผลการเก็บข้อมูลการวิจัยทัง้ 3 เครื่องมือ ได้แก่ การสังเกตการณ์ การสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เพื่อนาไปพิจารณาประกอบกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ศักยภาพทของพื้นที่ พื้นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการที่ส าคัญ และเป็นพื้นที่โ ล่งสาธารณะหลั กของเมื อง และยังเป็นศาสน
สถานเป็นที่เคารพบูชาทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน มีสถาปัตยกรรม
ที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ และยังมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึ งทาให้มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในหลายเส้นทาง ทั้ งทางสัญ จรรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ รถโดยสารและทางเดินเท้ า
เนื่องจากอยู่ติดกับถนนหลักหลายเส้นมีที่จอดรถและสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
ปัญหาที่พบในพื้นที่ โดยภาพรวมพบความไม่เป็นระเบียบวินัยของผู้ใช้ ความทรุดโทรมของ
สถานที่ หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงกลางวันที่แดดร้อนจัด บริเวณสวนด้านทิศใต้ ที่จอด
รถหลัก และอาคารบริการนักท่องเที่ยว พบว่ามีร่มเงาน้อยเกินไป ทาให้บางช่วงเวลาไม่พบผู้ใช้งาน
และยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ เช่น ขยะ ไฟส่องสว่าง ในบริเวณสวนด้านทิศใต้และสวน
ด้านทิศเหนือ ความไม่เพียงพอความสะอาดของห้องน้า ความไม่เพียงพอของที่จอดรถและเก็บค่าที่
จอดรถแพงในช่วงงานเทศกาลองค์พระธาตุพนม ปัญหาคนไร้บ้าน รวมไปถึงปัญหาการระบายน้าเสีย
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ที่พบในบริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เก่า ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการร้านค้า รถเข็นต่างๆ มักจะไป
จอดขายสินค้าในบริเวณที่ห้ามขาย รวมไปถึงการขาดป้ายบอกทางและบุคลากรในการแนะนาสถานที่
5.5 ผลการประเมินหลังการใช้งานพื้นทีล่ านหน้าวัดพระธาตุพนม ทั้ง 4 ด้าน
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่
ทาให้พื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เกิดการใช้งานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสบผลส าเร็ จ นั้ น มี ป ระเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณา เป็ น 4 ด้ า น คื อ (1) ด้ า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน (3) ด้านการท่องเที่ยว และ (4)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
5.5.1 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมินด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ใช้ข้อพิจารณาตามกรอบแนวคิดการ
พิจารณาการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์
ความโดดเด่น

เป็นตัวแทนทางความเชื่อและ
วัฒนธรรท

มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมและประเพณี

1) ลั ก ษณะเฉพาะ เอกลั ก ษณ์ ความโดดเด่ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
ลักษณะเฉพาะ (Identity) Garn ham Harry L. ระบุลักษณะทางกายภาพ
และรูป ลัก ษณ์ โครงสร้างทางกายภาพ ลัก ษณะจริง ของอาคาร ภูมิ ทั ศน์
และคุณลักษณะของสุนทรียภาพ การสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ์ ซึ่งเรา
สามารถรับรู้ได้ ด้วยการมองเห็นในระยะต่างๆ ว่ามีความโดดเด่นและสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้และไกล พิจารณาร่วมกับผลกระทบทางสายตา
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ร่วมกับ งานวิจัยของนางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ
รายงานการศึก ษาอิ ส ระปริ ญ ญาการวางแผนภาคและเมื องมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 เรื่อง กรณีศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมเมืองกับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกรณีศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างเมื่อ พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เป็นปีปัจ จุบัน ทั้ง 5 จุดการเปรียบเทียบ ทาให้ท ราบว่า องค์พระธาตุพนม

95

ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของพื้นทีต่ ราบจนปัจจุบัน และมีการ
พัฒนาขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน ยกเว้นในบริเวณตาแหน่งการถ่ายภาพจุดที่ 2
และจุดที่ 4 มุมมองถูกบดบังโดยพรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตขึ้น รวมไปถึง
สายไฟฟ้า ดังนั้นควรมีการพัฒนาบริเวณจุดดังกล่าว และตัดตกแต่งพรรณไม้
ให้โปร่งโล่งขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ทาให้ทราบว่า
พระธาตุพนม รวมถึงสภาพแวดล้อม มีภาพลักษณ์และบรรยากาศที่งดงาม
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คิดเป็น 4.31 ของคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนที่สูง อีกทั้งภาพรวมทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้สร้าง
ความพึงพอใจ เป็นอันดับที่ 1 ถึง 4.34 เต็ม 5 คะแนน และเป็นสถานที่มี
ความดึง ดูดใจ 22 % มาแล้วสบายใจ 16 % มาแล้วสงบ 14 % และ
สภาพแวดล้อมดี อีก 20% เป็นตัวเลข 4 อันดับ ต้น ซึ่ง ท าให้เ ห็นว่า ตัว
สถานที่ เ องมี ความโดดเด่น สวยงาม และเป็ นที่ ดึง ดูดใจ ทั้ ง ชาวไทยและ
นักท่ องเที่ ยว อีกทั้ง ยัง เป็นสถานที่ พึ่งทางใจและการพักผ่อนที่ดีของคนใน
พื้นที่และนักท่องเที่ยว และจากความเห็นเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ ยวข้อง ทั้ง 13
ท่าน ต่างมีความเห็นตรงกัน ในแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 6 จุดเด่นบริเวณวัดพระ
ธาตุพนม ในบริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนมเอง คือ สามารถรับรู้จาก
สถาปัตยกรรมเดิมที่มีอยู่ คือ องค์พระธาตุพนมและสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์
เดิม ยังคงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้ งยังมี
ป้ายซึ่งบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสาคัญของพื้นที่ เกี่ยวกับวัดพระธาตุ
พนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาณาจักรศรีโคตบูร ชนเผ่ าดั้งเดิม รวมไปถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่
2) เป็นตัวแทนทางความเชื่อและวัฒนธรรม
การสร้างพระธาตุพนมนั้น มีความเชื่อ คือ เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ
หรือกระดูก หน้าอกของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัส สปะได้อัญ เชิญมาจาก
ประเทศอิ นเดีย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ และสูง ค่ายิ่ง จึง จะต้องมี เ ทวดา
ผู้วิเศษมารักษา และนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพญานาค โดยได้รับคาสั่งจาก พระ
อินทร์ เพราะพญานาคอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุด และมีความเชื่ออีกว่า หาก
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ได้มานมัสการองค์พระธาตุพนม จะทาให้จิตใจสงบเยือกเย็น มีประชาชนเข้า
มากราบไหว้องค์พระธาตุพนม ในวันธรรมดาประมาณ 1,000-2,000 คน
และวันหยุด ประมาณ 3,000-5,000 คน และในวันและช่วงที่มีผู้คนมากราบ
ไหว้มากที่สุด คืองานนมัสการองค์พระธาตุพนม พบว่ามีจานวนผู้เข้ามากราบ
ไหว้มากถึง 10,000-20,000 คนต่อวัน เปรียบเทียบกับตัวเลขสถิติ จานวน
นักท่องเที่ยวปี 2558 จานวน 982,620 คน ต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นทุก
ปี ทาให้ทราบว่า พระธาตุพนม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ในเชิงการ
บูชาด้านคติและความเชื่อ ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
จากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 พฤติกรรมในพื้นที่ ข้อที่ 5 เป็นสิ่ ง
ยืนยันได้ว่า ผู้คนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุพนมมาตราบจนถึงปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มาด้วยเหตุผลหลัก คือ ไหว้พระธาตุพนมร้อยละ 95 % และเหตุผล
อื่น ๆ คือ มาพักผ่อน ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ขายของ หาความรู้และมาเนื่องใน
โอกาสพิเศษ และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็น ครั้งแรก มีเพียง 10
% เนื่องจากเหตุผล คือ อยู่ไกลและขาดการประชาสัมพันธ์ ส่วนคนที่มาเป็น
ประจาอยู่แล้ว 63 % ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เทศบาลธาตุพนม คนใน
จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน และคนที่ไม่ได้มาประจา
อีก 27 % จะมาเฉพาะวันสาคัญทางศาสนาหรือมีกิจกรรมพิเศษ จากจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ในจังหวัดนครพนม และในข้อ 13 ของแบบสอบถาม ใน
จังหวัดนครพนม สิ่งที่ผู้คนนึกถึงอันดับแรก คือ องค์พระธาตุพนม มากถึง 87
% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก จากตัวเลือกอื่น ๆ เช่น แลนมาร์คพญานาค
ราช 7 % แม่น้าโขง 3 % ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าไทย-ลาว 2 % พระธาตุจา
วันเกิด 1 % ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์และข้อมูลสถิติทเี่ ก็บรวบรวมมาได้
แสดงให้เห็นวัดพระธาตุพนม เป็นวัดที่มีความสาคัญและเป็นที่รู้จักมาช้านาน
ฉะนั้นการให้ความสาคัญกับพื้นที่บริเวณนี้
3) ความเชื่อมโยงระหว่างประเพณีและวัฒนธรรม
จากการศึกษางานเทศกาลและประเพณีที่ มีก ารจัดบริเ วณลานวัด
พระธาตุพ นม จากหน่วยงานเทศบาลตาบลธาตุพนม ในรอบ 10 ปี และ
ข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ ระหว่างพื้นที่ บ ริเ วณวัดพระธาตุพนมและคนใน
ชุมชน ต่างมีความเชื่อมโยงกันระหว่างประเพณีและวัฒนธรรม โดยศึกษาจาก
ปฏิทินการจัดงานของแต่ละเทศกาล มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 20 งานเทศกาลและประเพณีที่มีการจัดบริเวณลานวัดพระธาตุพนม จากหน่วยงานเทศบาลตาบลธาตุพนม
ในรอบ 10 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา (ปี 2559-2560)
ม.ค.

1. กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
พิธีทาบุญตักบาตร
-วันปีใหม่
-วันมาฆบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาฬสาหบูชา
- วันธรรมสวนะ
- วันเข้าพรรษา
- วันธรรมสวนะ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันตักบาตรเทโวโรหนะ
- วันสัตนาคาราลึก
- พิธีปฎิบัติบูชา
- วันสิ้นปี
พิธีสวดมนต์
-พิธีปฎิบัติบูชา
-สวดมนต์ข้ามปี
พิธีแห่ขบวนธูปเทียนดอกไม้
-สามีจิกรรม
-แห่เทียนเข้าพรรษา
2. กิจกรรมและประเพณีเฉพาะ
-งานนมัสการองค์พระธาตุพนม
-ราบูชาองค์พระธาตุพนม

ก.พ

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ตารางที่ 21 งานเทศกาลและประเพณีที่มีการจัดบริเวณลานวัดพระธาตุพนม จากหน่วยงานเทศบาลตาบลธาตุพนม
ในรอบ 10 ปี (ต่อ)
กิจกรรม

ระยะเวลา (ปี 2559-2560)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3. กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตรย์
- งานถวายพวงมาลา
- งานถวายพระพร
4. กิจกรรมพิเศษ
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
( กิจกรรมพิเศษกาหนดวันจัดกิจกรรมไม่แน่นอน
นักเรียน สพป.นครพนม
แต่มีการจัดเป็นประจาทุกปี )
-งานสมโภชพระกฐิน
พระราชทานประจาปี
-งานต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองกรณีพิเศษ
-พิธีบวชสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติ
-งานกิจกรรมรวมพลังสามัคคี
(มีตลอดทั้งปี)

ตารางงานกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทาให้ทราบว่า ระหว่างชุมชนและพื้นที่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างคนและวัฒนธรรมค่อนมีข้างสูง เพราะนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ยังได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและคนจากทุกหมู่บ้าน ในการช่วยกันมาจัดงานกิจกรรมต่างๆอีกด้วย
จากผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พบว่า
ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ในทุกเกณฑ์การพิจารณา แต่ยังมีปัญหาในเรื่องมุมมองมายังองค์พระ
ธาตุพนม ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากถูกบดบังโดยองค์ประกอบภูมิทัศน์ เช่น พรรณไม้
ยืนต้น ที่ ขาดการตกแต่ง ท าให้กิ่ง ก้ านและทรงพุ่ม บดบัง และมุม มองภายในพื้นที่ บางบริเ วณ ที่ มี
ภาพลักษณ์ไม่สวยงามในเรื่องความเป็นระเบียบของร้านค้า หรือหาบเร่แผงลอย ภายในบริเวณอาคาร
บริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ เ กิ ด ทั ศนี ย ภาพที่ ไ ม่ ส วยงาม รวมไปถึ ง การรั บ รู้ ถึง ความส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ยังมองเห็นเพียงความงาม แต่
ยังไม่ทราบถึงคุณค่าของพื้นที่อย่างแท้ ดังนั้นในการสื่อความเพื่อให้ประชาชนผู้เ ข้ามาใช้งานรับรู้ จึง
ควรทาการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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5.5.2 ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม เกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะของเมือง
ซึ่งเป็นทั้งลานกิจกรรม และเป็นพื้นที่นันทนาการที่คนในชุมชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ของเมือง มี เกณฑ์ พิจารณาด้านนันทนาการและการพัก ผ่อน 4 ข้อ
ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน ด้านนันทนาการและการ
พักผ่อน

การเข้าถึงและการ
เชื่อมต่อ

ความปลอดภัยและ
ความสะอาด

การใช้ประโยชน์และ
กิจกรรม

ภาพลักษณ์และ
บรรยากาศ

1) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ จากการสังเกตการณ์ ในการเข้าถึงพื้นที่บริเวณ
ลานหน้าวัดพระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ ทาให้เห็นว่า บริเวณวัดพระธาตุพนมสามารถ
เข้าถึงได้หลายเส้นทาง ทั้งทางบกและทางน้า รวมไปถึงขนส่งสาธารณะที่สามารถรองรับ
ในพื้นที่บริเวณนี้ได้พอสมควร
2) ความปลอดภัยและความสะอาด จากแบบสอบถามด้านทัศนคติ ในเรื่องสิ่ง
อานวยความสะดวก ทาให้ทราบว่า แม้พื้นที่จะได้รับความนิยมในการเป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจ แต่ในเรื่องความปลอดภัยและเรื่องความสะอาด ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและ
คานึงถึงเป็นอันดับต้นๆ
3) การใช้ประโยชน์และกิจกรรม จากแบบสอบถาม ในเรื่องการเป็นพืน้ ที่กระจาย
กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์ และตาราง
กิจกรรมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดได้ว่าพื้นที่นี้ประสบความสาเร็จในด้านการใช้
ประโยชน์และกิจกรรมได้อย่างดี
4) ภาพลักษณ์และบรรยากาศ จากผลสารวจของแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ มี
ความเห็นตรงกันว่า พื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมมีภาพลักษณ์และบรรยากาศที่
เหมาะแก่การเป็นพื้นที่นันทนาการและการพักผ่อน
จากผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาด้านนันทนาการและการ
พัก ผ่อ น พบว่า ผลการประเมินเป็นที่ น่าพอใจ ในทุ กเกณฑ์ก ารพิจ ารณา พื้นที่ ศึก ษา
สามารถ
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นพื้ นที่ นั นทนาการและการพั ก ผ่ อนได้ใ นทุ ก ๆด้า น จากผลการ
สังเกตการณ์พบว่า สวนพักผ่อนด้านทิศเหนือและทิศใต้มีการใช้งานเบาบาง เนื่องจากมี
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ปัญหาในเรื่องของร่มเงาพรรณไม้ในช่วงเวลากลางวันของบริเวณสวนด้านทิศใต้ ที่จอดรถ
หลัก และบริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณเหล่านี้เป็นต้นไม้ปลูกใหม่ ทาให้ยัง
ไม่มีร่มเงามากพอสมควร รวมไปถึงความสกปรก ทรุดโทรมของอุปกรณ์
6.1.1.3 ด้านการท่องเที่ยว
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม เกี่ยวกับปัจจัยการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
เมือง มีเกณฑ์พิจารณาด้านการท่องเที่ยว 3 ข้อ ดังนี้

จากกรอบการพิ จ ารณาทั้ ง 3 ด้ า น ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ หั ว ข้ อ พิ จ ารณา 2 ด้ า น คื อ
ศักยภาพในการดึงดูดใจและในการรองรับ เนื่องจากการบริหารจัดการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทาให้ทราบว่า
พื้นที่ มีศัก ยภาพที่ ดึงดูดใจและมีศักยภาพในการรองรับ ด้านการท่องเที่ ยว ทาให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจานวนมากต่อปี เมื่ออ้างอิงจากจานวนที่สารวจได้จากกรมการ
ท่องเที่ยว ปี 2559 และจากแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่พบ
ในพื้นที่ ซึ่งมาจากหลายภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้และกลาง แต่ส่วน
ใหญ่เป็นนัก ท่ องเที่ยวที่ม าจากจัง หวัดใกล้เ คียงในภาค แสดงให้เ ห็นถึงการเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ที่ ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอรองรับต่อการใช้งานในช่วงเวลา
ต่างๆ ทั้งเทศกาล วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การสร้างความดึงดูดใจทั้ง
เรื่องสถานที่และกิจกรรมยังคงเป็นสิง่ สาคัญที่ควรคานึงถึง และหากมีการพัฒนาครั้งต่อไป
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ควรมีการแนะนาให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ได้ดียิ่งขึ้นและเช่น ความชัดเจน
ของแนะนาสถานที่ การมีป้ายต่างๆ ป้ายบอกทางบอกทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้คาแนะนา และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่มากขึ้น
จากผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 2 ด้าน มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจเพียงแต่พบปัญหาในเรื่องของการสื่อความ การมี
บุคลากร เอกสารแนะนาสถานที่และแผ่นป้ายบอกทางต่างๆ ซึ่งจะสามารถอานวยความ
สะดวกต่อการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
5.5.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่
สาธารณะ มีเกณฑ์พิจารณา 3 ข้อ ดังนี้

จากเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งเรื่องการป้องกัน ความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจ เห็นได้ชัด จากแบบวัดระดับความพึงพอใจ โดยวัดจาก
ระดับความคิดเห็น พบว่า คะแนนด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งได้คะแนนเพียงร้อยละ
14.35 โดยเฉพาะเรื่องที่จอดรถเฉลี่ย 2.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนเป็นเรื่อง
ความไม่เพียงพอในช่วงงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนมหรืองานประเพณีต่างๆ
เรื่องค่าที่จอดรถ ที่เก็บในราคาแพงเกินไป ความไกล และการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบ ใน
ส่วนเรื่องสุขาเฉลี่ย 2.97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบปัญหา คือเรื่องความไม่สะอาด
และไม่เพียงพอของห้องน้า และนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ได้แก่
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- ไฟส่องสว่าง บริเวณส่วนพักผ่อนด้านทิศเหนือ ส่วนพักผ่อนด้านทิศใต้ ที่จอดรถ
และอาคารบริการนักท่องเที่ยว มีจานวนไฟส่องสว่างที่เพียงพอ แต่ไม่สามารถเปิดได้ทุก
ดวงโคม เนื่องจากชารุด และบริเวณสถูปอัฐพระธาตุพนมองค์เดิม ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ทาให้ไม่น่าเข้าไปใช้งาน
- เก้าอี้ ที่นั่ง ในบริเวณสวนพักผ่อนด้านทิศเหนือและทิศใต้ มีจานวนมากพอ แต่
พบว่า บริเ วณดัง กล่าวมี ผู้ใช้เ บาบางมาก จากการสัม ภาษณ์และสัง เกตการณ์ พบว่า
เพราะพื้นที่มีความชารุดทรุดโทรม และสกปรก ทาให้ไม่น่าใช้งานเท่าไหร่นัก ทาให้ผู้ใช้
รู้สึกถึงความไม่สบายหรือไม่ปลอดภัยตามหลักการของ Jan gehl ประกอบกับบริเวณ
ดังกล่าวเป็นบริเวณต้นไม้ปลูกใหม่ ทาให้ในช่วงกลางวันแดดร้อนจัด
- ตู้น้าดื่มสาธารณะ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ยังมีความต้องการ เนื่องจากภายในบริเวณ หาก
จะหาน้าดื่มรับประทานต้องเดินไกลเข้าไปในวัด หรือซื้อจากรถเข็นที่มาจาหน่ายในละแวก
นั้น
จากผลการประเมิน ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผลการประเมินไม่เป็น
ที่น่าพอใจเท่าที่ควร พบปัญหาที่เกิดขึ้นหลายบริเวณ และหลายเรื่อง ทั้งปัญหาเรื่องที่จอด
รถไม่เพียงพอในช่วงเทศกาล การคิดราคาที่เกินจริง การจอดอย่างไม่เป็นระเบียบ เรื่อง
สุขา ที่มีไม่เพียงพอ มีความสกปรกไม่น่าเข้าไปใช้งาน พื้นที่นั่งในบริเวณสวนด้านทิศเหนือ
และทิศใต้ที่มีจานวนเพียงพอแต่ไม่มีผู้เข้าไปใช้งานเนื่องจากความทรุดโทรมและสกปรก
เรื่องไฟส่องสว่าง ในบริเวณสถูปอัฐิพระธาตุพนมองค์เดิม ซึ่งในบางช่วงเวลาดูไม่ปลอดภัย
รวมไปถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่แม้เกิดการชารุดแต่ไม่รับการซ่อมแซม
ดังนั้นจากผลการเก็บข้อมูล ทัง้ 3 เครื่องมือ คือ การสังเกตการณ์ การสอบถามและการ
สัมภาษณ์ จึงได้มาซึ่งผลประเมินหลังการใช้งานพื้นทีล่ านหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม เพื่อจะสรุปหาแนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การประเมินหลังการใช้งานเพือ่ พัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
(3) ด้านการท่องเที่ยว และ (4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก สามารถสรุป รายละเอียดผลการศึกษา
และนาเสนอข้อเสนอแนะ จากการศึกษา ได้ดังนี้
1) สรุปผลการศึกษา
1.1) แนวทางในการพัฒ นาพื้นที่ ล านหน้าวัด พระธาตุพ นม อ าเภอธาตุพ นม จั ง หวั ด
นครพนม จากการประเมินหลังใช้งาน
1.2) หลักเกณฑ์และข้อพิจารณา ที่จะทาให้พื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศ าสตร์และวัฒ นธรรม เกิ ด การใช้ง านอย่างมี ป ระสิท ธิภาพและประสบ
ความสาเร็จ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
2.2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3) ข้อจากัดและอุปสรรคในการศึกษา
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม ตลอดจนการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่า
6.1.1.1 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม มีพระธาตุพนม และพระสถูป อัฐิพระธาตุพนม
องค์เดิม ตั้งอยู่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นและสวยงาม และเนื่องจากพื้นที่มีความสาคัญจึงทา
ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อยู่เสมอ มีการบารุงรักษาดูแลภูมิทัศน์และมีการจัด
กิ จ กรรมพิ เ ศษในช่ ว งเทศกาลและประเพณี ต่ า งๆอยู่ ส ม่ าเสมอ ท าให้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์พระธาตุพนม และนามาซึ่งความภูมิใจของคนในท้องถิ่น
จากผลการประเมินหลังการใช้งานในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พบว่า
แม้จะเป็นที่น่าพอใจในทุกเกณฑ์การประเมิน แต่ประชาชนที่เข้ามายังพื้นที่ไม่สามารถรับรู้
และตระหนักถึงความสาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ มองเห็นเพียงแค่ความงดงามขององค์
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พระธาตุพนม อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องมุมมองมายังองค์พระธาตุพนม ซึ่งถูกบดบังด้วย
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์รอบข้าง รวมไปถึงมุมมองภายในพื้นที่บางริเวณ เช่น บริเวณที่มี
หาบเร่แผงลอย มาตั้ง ขายในจุดที่ ไม่ ได้กาหนดไว้ให้หรือการล้าเขตก าหนด ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับหลักการพิจารณาพื้นที่ คือ 1. ธรรมชาติหรือองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 2. สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นบริบทของการกระทาและกิจกรรมของมนุษย์ และ 3. Sense of place เกิดจาก
การรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ การทาให้
ประชาชนสามารถรับรู้ถึงความสาคัญ คือ ควรทาให้มีการรับรู้จากสือ่ ต่างๆ การฟัง การให้
ความรู้ที่ ส าคัญ และมีก ารแนะนาเมื่ อมี ผู้เ ข้ามาใช้ภายในพื้นที่ และการรับ รู้จ ากการ
มองเห็ น การสร้ า งบรรยากาศที่ เ งี ย บสงบ การออกแบบสถาปั ต ยกรรมและภู มิ
สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และการจัดสภาพแวดล้อมให้
สามารถมองเห็นพระธาตุพนมได้จากระยะไกล โดยไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือพรรณไม้บดบัง
รวมไปถึงการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและบริบทในบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุ
พนมและพื้นที่โดยรอบ
6.1.1.2 ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม นอกจากจะเป็นทั้ง ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ
มีความสาคัญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นพื้นที่นันทนาการและการพักผ่อนสาหรับ
คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
จากผลการประเมินหลังการใช้งานในด้านนันทนาการและการพักผ่อน พบว่า ผล
การประเมินเป็นที่น่าพอใจในทุกเกณฑ์การพิจารณา มีปัญหาเฉพาะเรื่องร่มเงาบริเวณ
สวนด้านทิศใต้ ที่จอดรถหลัก และบริเ วณอาคารบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกั บ
กรอบแนวคิดด้านนันทนาการและการพักผ่อน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์กิจกรรมและ
เรื่องภาพลักษณ์และบรรยากาศ จะเห็นได้จากพื้นที่สามารถเอื้อในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมพิเศษ งานพิธีกรรมทางศาสนา งานเทศกาลและประเพณีประจาปี ช่วยส่งเสริม
ความงามด้านภูมิทัศน์ให้กับองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างดี มีความร่มรื่ นไปด้วยร่มเงาของ
ต้นไม้ เป็นพื้นที่พักผ่อ นของคนในชุมชนที่เข้ามานั่งพักผ่อน เดินเล่น ให้อาหารปลา วิ่ง
ออกก าลั ง กายในตอนเช้ า และเย็น ก่ อ นที่ จ ะเดิ น เชื่ อ มไปยั ง สวนศรี โ คตบู ร ส าหรั บ
นักท่องเที่ยว ได้ให้ความสนใจในเรื่องการถ่ายภาพ และการเดินชมภูมิทัศน์ อาจจะมี
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เพียงบางบริเวณที่เป็นต้นไม้ปลูกใหม่และมีร่มเงาน้อย ไม่มีผู้ใช้งาน เนื่องจากอากาศร้อน
ในช่วงกลางวัน และส่วนที่นั่งพักผ่อนที่จานวนเพียงพอ แต่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมและ
สกปรก ไม่น่าใช้งาน ดังนั้นแนวทางพัฒนาด้านนันทนาการและการพักผ่อน ควรเน้น การ
เพิ่มร่มเงาจากต้นไม้และจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าใช้ โดยเฉพาะในบริเวณที่ได้สวน
ด้านทิศใต้ ที่จอดรถหลัก และบริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว
6.1.1.3 ด้านการท่องเที่ยว
นัก ท่อ งเที่ ยวเป็นกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ พบในพื้นที่ ซึ่งมาจากหลายภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้และกลาง แต่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคตะวันออกฉียงเหนือ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
จากผลการประเมินหลังการใช้งานในด้านการท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ แต่พบปัญหาในเรื่องของการสื่อความไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรแนะนา แผ่นป้ายบอก
ทางต่างๆ และการจัดสรรพื้นที่ในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ศัก ยภาพในการรองรับ อีก ข้อที่ ควรให้ความส าคัญ คือ ศัก ยภาพในการบริห ารจัดการ
ถึงแม้ไม่ใช่สายงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม แต่จากผลประเมินด้านการท่องเที่ยว ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าควรนามาพิจารณาประกอบกัน
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอ
รองรับต่อการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งเทศกาล วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ การสร้างความดึงดูดใจทั้งเรือ่ งสถานที่และกิจกรรมยังคงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรคานึ งถึง
และหากมีการพัฒนาครั้งต่อไป ควรมีการแนะนาให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่
ได้ดียิ่ง ขึ้น เช่น ความชัดเจนของแนะนาสถานที่ การมีป้ายต่างๆ ป้ายบอกทาง รวมถึง
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่คอยแนะนา และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความ
เข้าใจในพื้นที่มากขึ้น
6.1.1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภายในบริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม ได้จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก
ไว้ทั้ง ศาลาพักผ่อน ที่นั่งพักคอย จุดทิ้งขยะมีกระจายหลายจุด นอกจากนี้ยัง มีป้ายบอก
ทาง รวมไปถึงทางลาดเพื่อคนพิการ และที่จอดรถ ไว้รองรับ
จากผลการประเมินหลังการใช้งานในด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผลการ
ประเมิ นไม่ อยู่ในระดับ ที่ น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่องที่ จ อดรถและสุขา ซึ่งสอดคล้องกั บ
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หลักการประเมินด้านสิ่งอานวยสะดวก ทั้งเรื่องการป้องกัน ความสะดวกสบาย และความ
พึงพอใจ รวมไปถึงความเห็นจากผู้ใช้ ในช่วงเทศกาลหรืองานประเพณีสาคัญ ทาให้ที่จอด
รถและห้องน้าไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เรื่องไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืน บางบริเวณมีแสง
สว่ างไม่ เ พี ยงพอ ไฟช ารุ ด ไม่ มี ก ารซ่ อมแซม ท าให้ พื้ นที่ ดูไ ม่ ป ลอดภั ย ขาดตู้ น้าดื่ ม
สาธารณะมีบริการเพียงในตัววัดพระธาตุพนม ซึ่งประชาชนต้องเดินหาจุดบริการหรือ ซื้อ
จากแม่ค้ารถเข็นที่จอดตามถนน มีการให้บริการตู้โทรศัพท์ แต่ชารุดใช้ไม่ได้
ดังนั้นแนวทางการพัฒ นาด้านสิ่ง อานวยความสะดวก ควรคานึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อ
การใช้งานและเข้าถึง ทั้งนี้มีข้อสังเกตจากการประเมินหลังการใช้งานเพื่อพัฒนาพื้นที่ลาน
หน้าวัดพระธาตุพ นม อาเภอธาตุพนม จัง หวัดนครพนม สิ่ง ที่ส าคัญคือ การขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนผู้มาใช้พื้นที่บางส่วน เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ เพื่อความสวยงาม
ของพื้นที่ การป้องกันพื้นที่ให้มีความสว่าง ปลอดภัย ควรจัดให้มีการดูแลพื้นที่อย่างทั่วถึง
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นและมิจฉาชีพ
นอกจากนี้ ก ารจั ด พื้ น ที่ ข ายให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นในอนาคต ควรมี ก ารเจรจากั บ
ผู้ประกอบการ ในการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้ามาขายสินค้า การเพิ่มจุดในการทิ้ง
ขยะเพิ่มเติม รวมไปถึงการติดป้ายบอกทาง หรือป้ายรณรงค์ในการช่วยกันรักษาความ
สะอาด
6.1.2 หลักเกณฑ์และข้อพิจารณา ที่จะทาให้พื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม เกิ ด การใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบ
ความสาเร็จ
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลการประเมินหลัง
การใช้งาน ทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและ
การพักผ่อน (3) ด้านการท่องเที่ยว และ (4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทาให้ทราบว่า
สามารถน ากรอบการพิ จ ารณาในแต่ล ะด้ า น มาใช้ ง านได้ จ ริ ง เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ พื้ น ที่
สาธารณะของเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เกิดการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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6.1.2.1 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมินด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ใช้ข้อพิจารณาตามกรอบ
แนวคิดการพิจารณาการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 3
ข้อ ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์
ความโดดเด่น

เป็นตัวแทนทางความเชื่อและ
วัฒนธรรม

มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมและประเพณี

ภาพที่ 40 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการประเมินด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

6.1.2.2 ด้านนันทนาการและการพักผ่อน
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม เกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะของเมือง
ซึ่งเป็นทั้งลานกิจกรรม และเป็นพื้นที่นันทนาการที่คนในชุมชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ของเมือง มี เกณฑ์ พิจารณาด้านนันทนาการและการพัก ผ่อน 4 ข้อ
ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน ด้านนันทนาการและการ
พักผ่อน

การเข้าถึงและการ
เชื่อมต่อ

ความปลอดภัยและ
ความสะอาด

การใช้ประโยชน์และ
กิจกรรม

ภาพลักษณ์และ
บรรยากาศ

ภาพที่ 41 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการประเมินด้านนันทนาการและการพักผ่อน

6.1.2.3 ด้านการท่องเที่ยว
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม เกี่ยวกับปัจจัยการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
เมือง มีเกณฑ์พิจารณาด้านการท่องเที่ยว 3 ข้อ ดังนี้
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ภาพที่ 42 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการประเมินด้านการท่องเที่ยว

6.1.2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่
สาธารณะ มีเกณฑ์พิจารณา 3 ข้อ ดังนี้

ภาพที่ 43 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการประเมินด้านสิ่งอานวยความสะดวก

6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพและการใช้งานพื้นที่,
ศักยภาพของพื้นที่ ตามแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
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ทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตาม ผลของการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบสาคัญที่
ส่ง ผลต่อ ปัญ หาในการใช้งานของพื้นที่ล านหน้าวัดพระธาตุพนม 4 ด้าน ได้แก่ คือ (1) ด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) ด้านนันทนาการและการพักผ่อน (3) ด้านการท่องเที่ยว และ
(4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1.1 แนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม ตาม
แนวความคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม
1) แนวทางการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของพื้ น ที่ ด้ า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมควร
เริ่ม ต้นจากประชาชนในท้ องถิ่ น ด้วยการสร้างความรู้สึก ที่ มี ความผูก พั น
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรัก ษาพื้นที่ ด้วยการเผยแพร่ความส าคัญ
ทางด้านเอกลัก ษณ์ รากฐานส าคัญทางวิถีชีวิต เช่น คติความเชื่อ เป็ นต้น
สัง คม วั ฒ นธรรม การสร้างการรับ รู้ใ นเอกลัก ษณ์เ ฉพาะของพื้ นที่ และ
ความรู้สึก ที่มี ต่อสถานที่ (Sense of place) ด้วยการอนุรักษ์ห ลัก ฐานที่
เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เช่น บ้านเรือน, อาคารเก่าโดยรอบ
วัดพระธาตุพนม รวมถึงลักษณะทางภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและ
มรดกทางวัฒนธรรม จากการจดบันทึกหรือรูป ถ่าย ประกอบกับ การรักษา
มุมมองที่มีความสวยงามของบริบทโดยรอบพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ จะช่วย
ส่งเสริมให้เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของพื้นที่มีความเด่นชัดมากขึ้น และ
ทาให้การพัฒ นาพื้นที่ สาคัญ ทางประวิศาสตร์และวั ฒ นธรรมของเมืองเกิ ด
ความยั่งยืน
2) แนวทางในการจัดการ, การดูแลรักษา สิ่งอานวยความสะดวก
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวก ให้มีสภาพและปริมาณที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน ด้วยการวางแผนการส่งเสริมทางกายภาพ ของพื้นที่สาธารณะ
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ ได้แก่ การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ ด้วย
การเพิ่มปริมาณแสงส่องสว่าง ในพื้นที่ใช้งาน และการบริหารจัดการพื้นที่ ,
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยสามารถพิจ ารณาความต้ องการใช้ที่ เ หมาะสม ตามแนวความคิ ดขี ด
ความสามารถในการรองรั บ ได้ด้านกายภาพ ซึ่งหมายถึง จานวนสูง สุดของ
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หน่วยการใช้ ซึ่งนาได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น โดยไม่ทาให้สถานที่นั้น
เสื่อมโทรม สึกกร่อนจากความแออัด ของนักท่องเที่ยว และหน่วยการใช้จะมี
มากหรือน้อยย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ใช้การพิจารณาประกอบกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ เพื่อกาหนดขอบเขตในการใช้และการพัฒนา เช่น
การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบริเวณ
ลานหน้ า วั ด พระธาตุ พ นม จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ขี ด ความสามารถทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม,ขีดความสามารถทางการรองรับด้านสังคม, และขีดความสามารถ
ทางการรองรับด้านเศรษฐกิจ ร่วมด้วย การกาหนดขีดความสามารถในการ
รองรับทางกายภาพจะช่วยให้การพัฒนาเกิดผลกระทบทางด้านลบต่อชุมชน,
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ น้ อ ย และสร้ า งแรงดึ ง ดู ด พึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวในการเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นต้น
3) แนวความคิดในการส่งเสริมบรรยากาศและทัศนียภาพทีส่ วยงาม เพื่อการ
นันทนาการด้วยองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ธรรมชาติ
เนื่อ งจากพื้น ที่ สีเ ขี ยวมี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ต่อเมื อง เพราะพื้นที่ สีเ ขีย ว
สาธารณะ มี ป ระโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเมื อง ทางด้านคุณภาพทาง
สิ่งแวดล้อมที่ดีและความสวยงามของเมือง, ประโยชน์ต่อสังคม โดยการเป็น
พื้นที่พั กผ่อ น พบปะ ออกกาลังกาย และช่วยส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น
สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การรั ก ษาบรรยากาศและ
ทัศนียภาพที่สวยงามเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
พื้ น ที่ ส าธารณะเพื่ อ การนัน ทนาการ ประเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ ในการ
วางแผน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2559) ซึ่งสอดคล้องต่อการให้แนวทางใน
การส่งเสริมสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของเทศบาล ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 2548 กล่ าวถึ ง
เทศบาลเมือง ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย ร้อยละ 10 และเป็นพื้นที่สีเขียว
บริ ก ารอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 5 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของเทศบาล การใช้
องค์ประกอบทางธรรมชาติเพื่อการนันทนาการจึงเป็นแนวทางที่ตอบสนอง
ต่อ แนวความคิดดัง กล่าวครอบคลุม ซึ่ง องค์ป ระกอบทางธรรมชาติในที่ นี้
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หมายถึง ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน และพันธุ์ไม้น้า สามารถใช้หลักการ
ออกแบบและวางผังพืชพรรณตามแนวความคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดทัศนียภาพ และเรื่องราวที่แตกต่างกันตามพื้นที่ กิจกรรม ให้
เกิดการใช้สอยพื้นที่ว่างโดยรอบองค์ประกอบทางธรรมชาติ ดังกล่าว อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) แนวความคิดในการเชื่อมโยงพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
กับพื้นที่สาธารณะอื่นๆในเมือง
การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ใช้พื้นที่ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุ
พนม กับ พื้นสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆ นั้นสามารถสร้าง
เป็นแผนงานที่ เ ป็นรูป ธรรมได้ ด้วยการสร้างแผนที่ ม รดกวัฒนธรรม หรือ
Cultural Heritage Map ซึ่งรายละเอียดบนแผนที่จะแสดง ขอบเขตของ
พื้นที่ เ ชิงมรดกทางวัฒ นธรรม ที่ มี ลัก ษณะ, เอกลัก ษณ์ และรูป แบบของ
โครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมที่
สามารถระบุ ไ ด้ ชั ด เจน (Tangible Cultural heritage) หมายถึ ง
องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น วัดพระธาตุพนม, สวนสาธารณะศรีโคตบูร
และย่านการค้าเก่าแก่บริเวณท่าด่าน และพื้นที่ริมแม่น้าโขง เป็ นต้น ร่วมกับ
การแสดงตาแหน่งของที่ตั้งแหล่งพื้นที่สาคัญเหล่านั้นบนแผนที่ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว, สร้างรายได้, ทาให้คนในท้องถิ่น
เกิดความรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาการพัฒนาพื้นที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆ ควรนาประเด็น
ปัญหา และเกณฑ์การพิจารณาในศึกษาครั้งนี้ เกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งานพื้นที่ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับ การวางแผนในการศึก ษาวิจัย ประกอบกั บ การออกแบบเพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บ
ลัก ษณะทางกายภาพและความส าคัญ เฉพาะของพื้นที่ ศึก ษานั้ นๆ ให้เ กิ ดความเหมาะสมที่
สอดคล้ อ งต่ อ สภาพแวดล้ อ มและการใช้ ง านจริ ง เพื่ อ การวางแผนในอนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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6.3 ข้อจากัดและอุปสรรค
6.3.1 ข้อจากัดในการศึกษา
เนื่องจากพื้นที่ ศึก ษา เป็นพื้นที่ที่ มี ความส าคัญ ทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม การ
สืบค้นข้อมูลเพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือตามข้อมูลเท็จจริง จึงใช้ระยะเวลาที่นานในการคัด
กรองข้อมูล ในส่วนของการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามและการสัมภาษณ์
6.3.2 ข้อจากัดในการเก็บข้อมูล
1) ต่างคน ต่างมองในมุมมองของตัวเอง ประโยชน์ในส่วนตนหรือแม้แต่การทางานในส่วน
ที่ตนมองเห็น ทาให้ข้อมูลที่ได้รับมา ควรจะนามากลั่นกรอง และเปรียบเทียบกันใน
หลายๆส่วน เพื่อให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดและไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
และกาหนดแนวทางให้ปฏิบัติ ในส่วนที่ควรจะเป็นและมีความเป็นได้มากที่สุด
2) ความเร่งรีบของผู้ให้ข้อมูล ทาให้ข้อมูลบางส่วน เช่น ในส่วนให้คะแนนความเห็นเต็ม 5
คะแนน มีความเป็นไปได้ที่จะคลาดเคลื่อน
3) การใช้ภาษาในการสัมภาษณ์หรือแม้ภาษาที่ใช้ถามในแบบสอบถาม ต้องเป็นภาษาที่
เข้าใจง่าย สาหรับคนในท้องที่นั้นๆ
4) การสอบถามผู้สูงอายุ มีความจาเป็นที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมหรืออ่านให้ฟัง
5) สภาพอากาศ ลม ฝน แดด ค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเตรียมตัว
และวางแผนในการเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งสาคัญ
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เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
1. แบบบันทึกพฤติกรรม

ตัวอย่าง Base map เพื่อบันทึกพฤติกรรม

ตัวอย่าง การบันทึกพฤติกรรมในเชิงนันทนาการและการพักผ่อน
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2. เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการสอบถาม
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3. เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

123
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นางสาววงศ์วรารัตน์ วัตตะโส เกิ ดเมื่ อวันที่ 7 กรกฎาคม 2528 ภูมิ ล าเนาจัง หวัด
นครพนม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่ โ รงเรีย นธาตุ พ นม จัง หวั ดนครพนม และส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ภู มิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่ง แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2552 และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ในปี พ.ศ.2558
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีความคาดหวังที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมที่ลึก
ขึ้น ประสบการณ์ฝึกงานและท างาน จากบริษัท ภูมิส ถาปนิก ในด้านการออกแบบและพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

