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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบและประเมินค่าความเป็ นสถานที่ภายในเขต คูเมืองร้อยเอ็ดและพื้นที่
เกี่ ยวเนื่ องโดยศึ กษาจากแนวคิด การสร้ างความเป็ นสถานที่ ให้ประสบความสาเร็ จเป็ นแนวคิดขององค์กรพัฒนาพื้นที่
สาธารณะ(PPS)
วิธีการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เทคนิ คเดลฟายในการสอบถามและการให้ค่าน้ าหนักของปั จจัยพร้อมด้วยตัวชี้ วดั
จากผูเ้ ชี่ยวชาญทางสาขาการวางแผนภาคและชุนชนเมืองเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยาน่าเชื่อถือจากนั้นนาเอาผลที่ ได้มา
ทดสอบสมมุติฐานด้วยเทคนิคพิกดั สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประเมินผลเชิงพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีค่าคะแนน
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสูงสุดได้แก่ พื้นที่สาธารณะบึงพลาญชัย รองลงมาคือสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
ผลสรุ ปที่ได้จากการศึ กษาสามารถไปต่อยอดการพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาครัฐโดยเทศบาลสามารถนาไปเป็ นแนว
ทางการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนพลเมืองในการพัฒนาปรับปรุ งพื้นที่ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้
เหมาะสมกับอนาคตก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการจัดการพื้นที่ต่อไปภายภาคหน้า
ABSTRACT
The purposes of this research is to study the model and evaluate the areal index within the Roi Et city moat and
relating areas by studying the concept of successful creation of public areas by development organizations Project for Public
Spaces. Study Method: The researcher used data collection of the experts (Delphi Technique) in the questionnaires and
allowed weight factors including indexes from the experts in urban planning and urban design to ensure accuracy and
reliability. Thereafter, the assumption was analyzed by Geographic Information System for areal evaluation. It was found that
the areas with the highest social, economic and cultural scores are Bueng Palanchai Public Park, Suan Somdej Prasinakarin
Garden and the moat trails respectively.
The result from the study allows the awareness of various different dimensions of the areas and the city which
physically shows that which area has broad social score, which area has the highest economic score and which area has cultural
score that warrants a promotion. The conclusion of this study can be used for government’s areal development in which the
municipality can use as developmental guideline to respond to the need of the people in various areas for sustainable area
management in the future.
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บทนา
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคอีสานนับเป็ นเมืองสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอยู่
ภายในเมือง อาทิเช่น บึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งวัดวา
อารามที่เก่าแก่ ลักษณะทางกายภาพเมืองเป็ นเมืองที่มีคูน้ าคันดินล้อมรอบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์
แต่ด้ งั เดิมในอดีต โครงข่ายถนนภายในเมืองมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบตารางกริ ด หรื อเรี ยกว่าเมืองแบบกระชับ (Compact City)
แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พิเศษของเมืองเก่าสมัยทวารวดี ที่สามารถส่งเสริ มในเรื่ องของกิจกรรมการเข้าถึงได้ดี ทาให้เมืองมี
ความน่าสนใจ และตอบกับวิสยั ทัศน์เทศบาลเมือง ที่วา่ “บ้านเมืองน่าอยู่ ผูค้ นน่ารัก ฟูมฟักตานานเมือง ลือเรื่ องวัฒนธรรม”
จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกบริ บทของเมืองร้อยเอ็ดมาเป็ นพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ วิธีการ
ประเมิ นค่าความเป็ นสถานที่ โดยผูว้ ิจัยได้นาเอาเทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) เข้ามาใช้ในการให้ค่าน้ าหนักและ
ความสาคัญในเรื่ องของทฤษฎี place-making โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับใช้เทคนิ คสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใช้ในการสังเคราะห์ในเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษารู ปแบบ และประเมินค่าความเป็ นสถานที่ภายในเขตคูเมืองร้อยเอ็ด และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
วิธีการวิจยั
เกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกบริ บทเมืองร้อยเอ็ดเป็ นพื้นที่ศึกษาเนื่องจาก มีสวนสาธารณะตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซึ่งถือได้
ว่าเป็ นหัวใจหลักที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวติ ของชาวเมืองร้อยเอ็ด อีกทั้งภายในเขตคูเมืองชั้นในยังมีสถานที่สาคัญทาง
ศาสนา ซึ่ งถือได้วา่ มีบทบาทความสาคัญทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่ งสวนสาธารณะถือได้วา่ เป็ นปอดที่ดีสาหรับ
เมื อ ง ผู ้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ตามศั ก ยภาพที่ แ สดงออกของเมื อ ง จึ ง ได้ เ ลื อ กร้ อ ยเอ็ ด เป็ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า โดยใช้เทคนิค
รวบรวมข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Delphi Techniques) ซึ่งทาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 3 รอบ คือ
รอบที่1 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิด (สั้นๆ กว้าง) ข้อเสนอแนะ
รอบที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นาข้อความที่ได้รับจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 ของผูเ้ ชี่ ยวชาญนามาจาแนก และจัดกลุ่ม
ข้อมูล แล้วจัดทาเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่าของ ไลเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่ งกาหนดค่าระดับคะแนน
ช่วงความเห็นเป็ น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับน้อยที่สุด
รอบที่ 3 หลังจากได้รับแบบสอบถามรอบที่ 2 จากผูเ้ ชี่ยวชาญคืน ผูว้ ิจยั ได้นาคาตอบแต่ละข้อมาคานวณ ค่า
พิสยั แล้วสรุ ปผลรวมค่าคะแนนสูงสุด-ต่าสุด
ผูเ้ ชี่ยวชาญ คัดเลือกจากอาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญสาขาด้านการวางแผนภาคเมือง 2 ท่าน และ
สาขาด้านสถาปั ตยกรรมเมืองและชุมชน 3 ท่าน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีแบบเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยมีกรรมการวิทยานิ พนธ์ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ โดยการนาแนวคิดการสร้างความ
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เป็ นสถานที่ให้ประสบความสาเร็ จเป็ นแนวคิดขององค์กรพัฒนาพื้นที่สาธารณะ(PPS) ซึ่งเป็ นแนวทางที่เกิดในทศวรรษ
1960 ที่ โดยมี นักเขี ยน Jane Jacobs และ William H.Whyte ได้เสนอแนวคิ ดการออกแบบเมื อ งที่ รองรั บผูค้ นเพื่ อ ให้
สถานที่น้ นั ๆ มีชีวิตชีวาขึ้นมา อีกทั้งเน้นให้สายตาอยูบ่ นท้องถนนโดยอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 องค์ประกอบ และ 33 ปั จจัย (นามธรรม)

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิด Street Life Project ซึ่งมีแนวความคิด เป็ นรู ปวงกลมล้อมรอบประกอบไปด้วย ปัจจัย และ
ตัวชี้วดั ของปั จจัย ทั้งรู ปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็ นแนวคิดขององค์กรพัฒนาพื้นที่สาธารณะ Project for
Public Spaces (PPS)
ทีม่ า: Degoros (2014)
จากรู ปแนวคิด Street Life Project ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย และ33 ตัวชี้วดั ดังนี้
1. ปั จจัย SOCIABILITY (การใช้สถานที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูค้ น) ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 8 ตัว ดังนี้
1.1 DIVERSE / ความหลายหลายของช่วงวัย ที่มาใช้สถานที่
1.2 STEWARDSHIP / การดูแล
1.3 COOPERATIV / การรวมกลุ่มพบปะ
1.4 NEIGHBORLY / ความเป็ นมิตร
1.5 PRIDE / รางวัลที่ได้รับของสถานที่
1.6 FRIENDLY / ผูม้ าใช้งานรู ้สึกปลอดภัย
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1.7 INTERACTIVE / ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
1.8 WELCOMING / บรรยากาศเชื้อเชิญให้น่าเข้ามาใช้
2.ปั จจัย USES & ACTVITIES (กิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่) ประกอบด้วย 9 ตัว ดังนี้
2.1 FUN / กิจกรรม ความสนุกสนาน รื่ นเริ ง
2.2 ACTIVE / มีกิจกรรมที่จดั อยูส่ ม่าเสมอ
2.3 VITAL / ความสาคัญ
2.4 SPECIAL / เอกลักษณ์ของสถานที่ จดจาได้ง่าย
2.5 REAL / ความจริ งของแท้
2.6 USEFUL/ ตอบสนองต่อการใช้งาน
2.7 INDIGENOUS / คนที่อยูใ่ นพื้นที่
2.8 CELEBRATORY / จัดงานสาคัญต่างๆ
2.9 SUSTAINABLE / การจัดการพื้นที่อย่างถาวร
3.ปั จจัย ACCESS&LINKAGES (การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ) ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 7 ตัว ดังนี้
3.1 CONTINUITY / ความเชื่อมโยงต่อพื้นที่อื่น
3.2 PROXIMITY / สะดวกสบายในการเข้าถึง
3.3 CONNECTED / การกระจุกตัว
3.4 READABLE / การจดจาหมายรู ้
3.5 WALKABLE / การเดินเท้า
3.6 CONVEIENT / ความสะดวกสบาย
3.7 ACCESSIBLE / สามารถเดินทางถึงได้ง่าย
4.ปั จจัยCOMFORT&IMAGE (ภาพลักษณ์ ความสะดวกสบาย) ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 9 ตัว ดังนี้
4.1 SAFE / รู ้สึกปลอดภัย
4.2 CLEAN / ความสะอาด
4.3 GREEN / ร่ มเงาจากพันธุ์ไม้
4.4 WALKABLE / บรรยากาศน่าเดิน
4.5 SITTABLE / จิตวิญญาณของสถานที่
4.6 HISTORIC / มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
4.7 SPIRITUAL / มีประวัติความเป็ นมาในอดีต
4.8 CHARMING / เป็ นที่น่าจดจา
4.9 ATTRACTIVE / น่านัง่ น่าใช้งาน
(หมายเหตุ แปลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ)
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Flowchart วิธีการศึกษา และการได้มาของตัวชี้วดั จาก (Delphi Techniques)
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Flowchart แสดงขั้นตอนการได้มาของข้อมูล จากผลรวมค่าคะแนนสูงสุดของผูเ้ ชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตแิ ละวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 สถิติที่ใช้ มีดงั ต่อไปนี้
1. ยอดรวม (Total) คือ การนาข้อมูลสถิติมารวมกันเป็ นผลรวมทั้งหมด เช่น จานวนประชากรทั้งหมด จานวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
2. ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) ค่าเฉลี่ยซึ่งเกิดจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจานวนรายการข้อมูล
3. ค่าพิสยั (Range) คือ ค่าผลต่างของข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุด (Max) กับตัวที่มีค่าน้อยที่สุด (Min) ค่าพิสยั จัดเป็ น
วิธีการวัดการกระจายของข้อมูลที่หยาบที่สุด ซึ่งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้ ค่าพิสยั = ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
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ส่ วนที่ 2 ให้ นิยามความหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในแบบสอบถามชุดที่ 1 โดยผูว้ จิ ยั สร้างเป็ นแบบสอบถามเพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ความหมายของหลักการของ
PLACE MAKING แบ่งเป็ น 4 ปั จจัย พร้อมทั้งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ค่าน้ าหนัก แต่ละตัวในแต่ละปั จจัยด้าน ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนให้ความเห็นโดยวิธี (Delphi technique)
ส่ วนที่ 3 นาผลจากการรวบรวมข้ อมูลของผู้เชี่ยวชาญ (Delphi Technique)
หลังจากได้รับแบบสอบถามชุดที่ 2 จากผูเ้ ชี่ ยวชาญคืน ผูว้ ิจยั จะนาคาตอบในแบบสอบถามมาคานวณ ค่า
พิ สั ย และใส่ ต าแหน่ ง ของผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นลงไป น าผลที่ ไ ด้ม าสั ง เคราะห์ โ ดย ระบบสารสนเทภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System )โดยใช้วิธีสัง เคราะห์ โ ดย Potential Surface Analysis (PSA) GIS Arc view : Raster
Grid 100*100 เมตร ใน Layer เพื่อให้ได้ผลเชิงพื้นที่โดยแผนที่ที่สังเคราะห์ได้จะทราบค่าคะแนนร่ วมกลุ่มพื้นที่ ที่มีค่า
คะแนนร่ วมสูงสุด เป็ น Composite Map

ภาพที่ 2 การนา Grid 100*100 เมตรโดยเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ในการสังเคราะห์พ้นื ที่โดยเทคนิค
Potential Surface Analysis (PSA) GIS Arc view: Raster Grid
ส่ วนที่ 3 ทาการสังเคราะห์ เพื่อจะได้ ทราบค่ าคะแนนร่ วมแต่ ละพื้นที่
พื้นที่ ที่มีค่าคะแนนร่ วมสู งสุ ด และน้อยที่ สุดโดยกาหนดเป็ นเลเยอร์ แต่ละเลเยอร์ แทนค่าลงไปด้วยสี แต่ละ
บล็อกมีค่า 1 หน่วย การใช้ระบบค่าน้ าหนัก (Weighting System) การประเมินค่าเชิงพื้นที่โดยตัวผูว้ จิ ยั ทาการประเมินโดย
การเดิ นสารวจและเช็คลิ ส โดยผูว้ ิจัยได้สร้ างเกณฑ์การให้ค่าคะแนนจากปั จจัยแต่ละเรื่ อง อยู่ 4 ปั จจัย แต่ละปั จจัย
ประกอบไปด้วย 33 ตัวชี้วดั ดั้งต่อไปนี้ กาหนดค่าระดับคะแนน(Weighting System) เพื่อวัดค่าความเป็ นสถานที่ ลงใน
ช่องตารางกริ ด Grid 100*100 เมตร ใน Layer ผูว้ ิจยั ได้แบ่งช่วงความเห็นการประเมิน เป็ น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
พื้นที่มีครบตามตัวชี้จะได้คะแนนตามเกณฑ์ จากระดับมากที่สุด – ระดับน้อยที่สุด
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ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าระดับคะแนนช่วงความเห็นเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
การให้นิยาม โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทุ กท่ าน ได้อธิ บายความหมายของหลักปั จจัยที่ มีผลกับพื้นที่ หรื อสถานที่ ไว้
ดังต่อไปนี้ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้ดงั นี้
ปั จ จั ย ที่ 1. SOCIABILITY เกี่ ย วข้อ งกั บ สถานที่ ห รื อ (NODE) และจะต้อ งมี กิ จ กรรมทางสั ง คมเป็ น
ส่ วนประกอบ มีการทากิ จกรรมตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความสาคัญที่สุดอาทิ เช่นพบปะพูดคุย ออกกาลังกาย การแสดง
การจัดงานมหรสพ โดยเกิดกับสถานที่สาธารณะหรื อพื้นที่วา่ งใดๆ
ปั จจัยที่ 2. USES & ACTIVITIES เกี่ ยวข้องกับผูใ้ ช้งาน กิ จกรรม และประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ ผูใ้ ช้ที่
เป็ นเจ้าของพื้นที่หรื อบุคคลภายนอกรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของช่วงวัยซึ่ งเป็ นหลักการสาคัญที่จะต้อง
คานึงถึงเพื่อทาให้สถานที่มีชีวติ ชีวาไม่เงียบเหงา
ปั จจัยที่ 3. ACCESS & LINKAGES เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงรวมทั้งการเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นภายในเมือง
ชุมชน สังคม ซึ่งแสดงออกในทางกายภาพ อาทิ เส้นทางถนนหรื อแนวแกนต่างๆ รวมไปถึงบริ การสาธารณะเป็ นต้น
ปั จจัยที่ 4 COMFORT & IMAGE เกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์ และความสะดวกสบายของการใช้พ้นื ที่ รวมไปถึง
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง มลพิษ สิ่ งแวดล้อม เอกลักษณ์ การจัดการ ความสะอาด ความปลอดภัยซึ่งภาพลักษณ์ และความ
สะดวกสบายของการใช้พ้นื ที่เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผมู ้ าใช้งานรู ้สึกประทับใจ จดจาได้ เป็ นต้น
สรุปผลแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทีใ่ ห้ ความเห็นค่ านา้ หนักปัจจัย
แทนค่าผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านด้วย A-E รวมค่าคะแนนแต่ละเรื่ องพร้อมค่าพิสยั (Range) สรุ ปผลพบว่า
ค่ า ปั จ จัย เรื่ อ งที่ 2. USES & ACTIVITIES และ ปั จ จัย เรื่ อ ง4 COMFORT & IMAGE มี ค่ า คะแนนรวมสู ง ที่ สุด คื อ 22
เท่ากัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเอาปั จจัย USES & ACTIVITIES และ COMFORT & IMAGE มาสร้างเกณฑ์การวัดค่าเชิงพื้นที่โดย
กาหนดตัวชี้วดั ละ 4 ช่วง (แต่ละตัวชี้วดั มีค่าคะแนน 4 ช่วง) จากค่าน้ าหนักปั จจัย และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 พบว่า คะแนนรวมสูงที่สุดสองอันดับ ได้แก่
ปั จจัยที่ 2. USES & ACTIVITIES มีค่าคะแนนรวม เท่ากับ 22 คะแนน
ปั จจัยที่ 4 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากับ 22 คะแนน
ปั จจัยที่ 1 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากับ 20 คะแนน
ปั จจัยที่ 3 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากับ 19 คะแนน
ผลสรุปในบริบทของเมืองร้ อยเอ็ด
ผลสรุ ปรวมค่าคะแนน ที่ออกมาพบว่า พื้นที่ที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ สวนสาธารณะบึงพลาญชัยทั้งนี้ ดว้ ย
ที่ต้ งั ของพื้นที่เป็ นจุดแข็ง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองล้อมรอบด้วยชุมชนค้าขายและพักอาศัย มีศกั ยภาพที่โดดเด่นจากสถานที่
อื่นๆ เช่น เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่กว้างขวางมีธรรมชาติและความร่ มรื่ นที่สวยงาม สามารถเล่นกีฬาออกกาลังกาย ปั่ นจัก
ยาน รวมถึ ง เป็ นศู น ย์ร วมทางความเชื่ อ ความศรั ท ธา คื อ เป็ นที่ ต้ งั ศาลเจ้า พ่อ หลัก เมื อ ง ซึ่ งภายในสถานที่ มี อ งค์
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พระพุทธรู ปขนาดใหญ่ภายในซึ่ งถือเป็ นศูนย์ร่วมจิตใจ ให้ผทู ้ ี่เข้ามาทาสิ่ งไม่ดีไม่งามรู ้สึก ยาเกรง อีกทั้งมีสนามเด็กเล่น
ลานกี ฬากลางแจ้ง จึ งทาให้สถานที่ ได้เปรี ยบกว่าสถานที่ อื่นๆโดยรอบ ในส่ วนสถานที่ ที่ มีค่าคะแนนสู งสุ ด ในเรื่ อง
ความสาคัญทางด้านประเพณี วฒั นธรรม คือสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของลานกิจกรรมของเทศบาล
มีที่ต้ งั เวที การแสดงกลางแจ้ง มีถนนพลาญชัยเป็ นถนนด้านหน้าซึ่ งใช้จดั งานสาคัญๆประจาจังหวัดเรื่ อยมา สาหรับ
สถานที่ที่ประชาชนในพื้นที่หรื อผูใ้ ช้คิดว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดคือ ตลาดสดทุ่งเจริ ญซึ่ ง เป็ น
จุดศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอยของเมือง การใช้งานพื้นที่จะอยูใ่ นช่วงเช้ามืดถึงช่วงตอนเย็นเลิกงาน ควรส่ งเสริ มควรเพิ่ม
ในเรื่ องความปลอดภัยปลอดภัยเป็ นหลัก โดยเน้นในเรื่ องของการเพิม่ แสงสว่างในจุดอับต่างการสัญจรมีอิทธิพลต่อเมือง
อย่างมากเป็ นรู ปแบบการใช้งานโดยตรงอาทิ ทางสัญจร ทางเดิน ทางจักรยาน ซึ่งเชื่อมไปยังจุดต่างๆอย่างเป็ นระบบเมือง
ที่มีการจัดการและวางผังดีจะไม่ประสบปั ญหา การเดินทางและการสัญจร ในทางกลับกันเมืองที่ไม่มีแบบแผนการวาง
ระบบ ทางสัญจร ทางเดิ น ทางจักรยาน ตลอดทั้งอื่นๆจะทาให้เมืองขาดประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลเสี ยตามมา ทั้งความไม่
ปลอดภัย สุ ขภาพจิต และมลภาวะ ฉะนั้นการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพจึงควรเน้นเรื่ องของ (ACCESS &
LINKAGES) เข้ามาเป็ นส่ วนสาคัญตามองค์ประกอบปั จจัยที่ทาให้สถานที่ประสบความสาเร็ จซึ่ งตรงกับหลักการวิธีคิด
ของ Place making (PPS)
ตารางที่ 1 แสดงผลการให้ค่าน้ าหนักและปั จจัยของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ปัจจัย
PLACE MAKES
1.SOCIABILITY
2.USES & ACTIVITIES
3.ACCESS & LINKAGES
4.COMFORT&IMAGE

A
2
4
5
4

B
5
3
3
4

Expert
C
5
5
4
5
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D
3
5
3
4

E
5
5
4
5

TOTAL

Range

20
22
19
22

4
4.4
3.8
4.4
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ภาพที่ 3 แสดงค่าน้ าหนักสูงสุด-ต่าสุดในการศึกษาเชิงพื้นที่เทียบกับ 33 ตัวชี้วดั
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ มี ค วามส าคัญ กั บ ททบาทการพัฒ นาเมื อ ง ในระดั บ พื้ น ที่ โ ดยรั ฐ เป็ นผู ้ข ับ เคลื่ อ น
กระบวนการการมีส่วนร่ วมของชุมชน ผ่านการกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ที่อยากให้มีหรื อภาพฝันให้พ้ืนที่เป็ นอย่างไร
การประยุก ต์ใ ช้แ นวคิ ด การสร้ า งความเป็ นสถานที่ ให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ ง เป็ นแนวคิ ดขององค์ก รพัฒ นาพื้นที่
สาธารณะ Project for Public Spaces ชื่อย่อ (PPS) ซึ่ งเป็ นองค์กรเอกชนในนิ วยอร์ ค ในต่างประเทศเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ของเมืองชาวเมืองจะเป็ นผูก้ าหนดซึ่ งเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนสามารถจับต้องได้ ซึ่ งก็คือ“การสร้างการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน” ต่างกันกับบ้านเราที่เป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่กาหนดลงมาเป็ นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้และดาเนิ นการ
ตามแผนได้ เหมือนกับในต่างประเทศ การนาแนวคิด Place making ที่มีการยอมรับทัว่ ไปในต่างประเทศมาใช้งานวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั เพียงอยากนาเสนอเป็ น กรณี ศึกษา เพื่อวัดค่าความเป็ นสถานที่ให้ออกมาเป็ นเชิงรู ปธรรมซึ่งเป็ นหัวใจหลักเพื่อการ
สร้ างการรั บรู ้ของชุ มชนผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ซึ่ งขั้นตอนของ place making จะเน้นในกระบวนการ ขั้นตอนที่ 6: การแปล
ความคิดสู่ การทางานร่ วมกับคณะทางาน และขั้นตอนที่ 10: พัฒนาแผนการออกแบบและการบริ หารระยะยาว นามาซึ่ง
ความยัง่ ยืนในการจัดการในอนาคต อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าจะเอามาใช้กบั ประเทศไทยอย่างจริ งจัง กับ
สถานที่สาคัญภายในเมืองที่ ถูกปล่อยปละละเลย ซึ่ งสถานที่เหล่านั้นมีศกั ยภาพที่ แตกต่างกันไปโดยการเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการรับฟั ง นาเสนอข้อคิดเห็ น ในกระบวนการวางแผน เพื่อพัฒนาอยากจะให้พ้ืนที่ น้ นั เป็ น
อย่างไร ซึ่ งคนในพื้นที่ หรื อคนในชุ มชนจะร่ วมกันกาหนดบทบาทแนวทางซึ่ งจะพัฒนาสถานที่ ได้ตรงจุ ด และได้
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
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