
1. ผู้เล่าเร่ือง อ.มนตช์ยั บุญยะวภิากุล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. ผู้บนัทึก อ.มนตช์ยั บุญยะวภิากุล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูเ้ล่าเรือ่ง 

 ประธานโครงการ การออกแบบปรบัปรงุภูมทิศัน์ และองคป์ระกอบอาคารจดุผ่านแดนถาวรบา้น
คลองลกึ ณ บรเิวณด่านคลองลกึ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ระหว่าง จงัหวดัสระแกว้และคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ / หวัหน้าวชิา ARC594 หลกัปฏบิตัวิชิาชพี 

4. เร่ืองท่ีเล่า 

 นวตักรรมเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม การบูรณาการเรยีนการสอนกบัหน่วยงานราชการ กรณศีกึษา
การออกแบบปรบัปรงุภมูทิศัน์ และองคป์ระกอบอาคารจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ ณ บรเิวณด่าน
คลองลกึ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้  

5. ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

 เริม่ตน้โครงการเกดิจากทางจงัหวดัสระแกว้ไดเ้ลง็เหน็ว่าบรเิวณจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ 
หรอืทีเ่รารูจ้กักนัว่าตลาดโรงเกลอื เป็นจดุผ่านแดนทีส่ าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ และ การท่องเทีย่ว แต่
ปจัจบุนัจดุผ่านแดนบรเิวณน้ีมปีญัหาหลายดา้นโดยเฉพาะทางดา้นกายภาพ เมือ่เขา้สู่ยคุ AEC 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จดุผ่านแดนนี้จะยิง่มคีวามส าคญั เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทย เป็น
เหมอืนประตูของประเทศส าหรบัชาวต่างชาต ิทางตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัสระแกว้จงึประสานงานกบั
ทางจงัหวดัเพื่อรเิริม่โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์บรเิวณนี้ใหม ่จากนัน้จงึไดป้ระสานงานมาทีค่ณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าดา้นสถาปตัยกรรมของประเทศ 
เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการออกแบบ ทางคณะฯ ไดใ้หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดโีดยบรูณาการรว่มกบั
การเรยีนการสอนวชิา ARC 594 หลกัปฏบิตัวิชิาชพี ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 เพื่อฝึกใหน้กัศกึษาได้
ทดลองปฏบิตังิานจรงิเพื่อสงัคมและท างานรว่มกบัหน่วยงานราชการ  

6. วิธีการ/ขัน้ตอน 

ยอ้นไปเมือ่วนัที ่3 ตุลาคม 2557 ไดม้กีารรว่มลงนามความรว่มมอืในการออกแบบปรบัปรงุภมูิ
ทศัน์ และองคป์ระกอบอาคารจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ ณ บรเิวณด่านคลองลกึ อ าเภออรญั
ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ระหว่าง จงัหวดัสระแกว้และคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของประเทศใหค้งความสวยงาม ตามแบบศลิปวฒันธรรมไทย ทีม่คีวามเป็น
ระเบยีบ เรยีบรอ้ย สวยงาม ตามแบบชายแดน และใหส้อดคลอ้งต่อวถิคีวามเป็นอยู่ของชาวไทย และ
กมัพชูา รวมทัง้ยงัเป็นการพฒันาพืน้ทีด่่านชายแดนไทยกมัพชูา ใหม้คีวามเหมาะสม สามารถรองรบักบั



จ านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่มากขึน้ และใหส้อดคลอ้งต่อการแข่งเสรใีนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ใน
การท าใหโ้ครงการนี้ด าเนินการไปได ้มวีธิกีาร/ขัน้ตอน พอสงัเขปดงันี้ 

ระยะเร่ิมต้นโครงการ  

หลงัจากทางคณะฯ ตอบตกลงใหค้วามรว่มมอืกบัทางจงัหวดัสระแกว้ การวางแผนและการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัเป็นสิง่ส าคญั เนื่องจากตอ้งตกลงประเดน็ในดา้นต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อ
ความชดัเจนของผลงานทีอ่อกมา เน่ืองจากบางทคีวามตอ้งการของแต่ละฝา่ยอาจมคีวามคาดเคลื่อน 
เช่น ทางจงัหวดัอาจตอ้งการแบบก่อสรา้งทีส่ามารถน าไปตรีาคาและก่อสรา้งไดเ้ลย แต่ผลงานทีท่าง
คณะฯ จดัท าใหเ้ป็นเพยีงแบบรา่งเสนอแนวคดิทางจนิตภาพ ส่วนอกีเรือ่งทีไ่มค่่อยคุน้ชนินกักบั
มหาวทิยาลยัเอกชนและคนท างานทางดา้นธุรกจิอย่างผม คอืการท างานกบัหน่วยงานของราชการซึง่
จ าเป็นตอ้งออกหนงัสอือยา่งเป็นทางการ จากนัน้จงึน ามาวางแผนรว่มกนั 

เมือ่มกีารบูรณาการกบัการเรยีนการสอน จ าเป็นตอ้งอธบิายเกี่ยวกบัโครงการใหน้กัศกึษาเขา้ใจ
ถงึแนวคดิและเหตุผลในการจดัท าโครงการนี้ ชีใ้หเ้หน็ว่าถา้ผลงานทีอ่อกแบบสามารถน าไปท าไดจ้รงิก็
นบัเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ในส่วนน้ีนกัศกึษาเขา้ใจและยนิดใีนการมสี่วนรว่มในโครงการ ในการ
ปฏบิตังิานในโครงการน้ีเนื่องจากมนีกัศกึษาเป็นจ านวนมากจงึไดม้กีารก าหนดใหน้ักศกึษาจดัตัง้ทมีใน
รปูแบบบรษิทัจ าลองขึน้เพื่อรบังานจากภาครฐั แต่ละคนในบรษิทัจะแบ่งบทบาทและหน้าทีเ่ช่น ผูส้ ารวจ
และเกบ็ขอ้มลูจากพืน้ที ่ผูอ้อกแบบ ผูผ้ลติงาน ผูน้ าเสนองาน  

หลงัจากสรปุเนื้อหางานโดยชดัเจนแลว้ทางคณะฯ ไดจ้ดัใหม้กีารลงนามความรว่มมอื (MOU) 
ระหว่าง จงัหวดัสระแกว้และคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ โดยมเีนื้อหาชดัเจนถงึกรอบ
ความรว่มมอืละหว่างทัง้สองฝา่ยเหมอืนเป็นขอ้ตกลงทีท่ ารว่มกนั โดย MOU นี้ทางคณะฯ ยงัน ามาใชใ้น
การประกนัคุณภาพการศกึษาเรือ่งการบรกิารสู่สาธารณะไดอ้กีทาง 

ระยะสอง การส ารวจ จดัเกบ็ข้อมลู วิเคราะห ์และ การออกแบบ 

เมือ่เริม่โครงการ ทางคณะฯ ไดเ้ชญิตวัแทนจากจงัหวดัสระแกว้มาบรรยายถงึภาพรวมของ
บรเิวณจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ เพื่อใหน้กัศกึษาทัง้หมดเขา้ใจรว่มกนัถงึความตอ้งการจากภาครฐั
ว่าปจัจบุนัมปีญัหาอะไร ตอ้งการปรบัปรงุพืน้ทีไ่ปในทศิทางไหน และ บรเิวณไหนบา้ง โดยพืน้ทีส่ าหรบั
การออกแบบไดแ้ก่ ซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิเกาะกลางถนนบรเิวณสภ.คลองลกึ เสน้ทางด่านเขา้-ออก 
ประเทศไทย ทางเดนิ เลนสร์ถเขน็ เลนสร์ถยนตเ์ขา้ออก ทีพ่กัคอย อาคารขาเขา้ อาคารขาออก ภมูทิศัน์
เกาะกลาง รมิถนน โดยรอบ 

 



ตวัแทนแต่ละทมี ลงพืน้ทีเ่พื่อท าการส ารวจพืน้ทีบ่รเิวณจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ และ 
ตลาดโรงเกลอื จงัหวดัสระแกว้ โดยทางตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัสระแกว้ไดใ้หค้วามอนุเคราะหส์่ง
ทมีงานพาทมีอาจารยแ์ละนักศกึษาส ารวจพืน้ที ่และ พาเยีย่มชมระบบและวธิกีารในการตรวจคนเขา้ออก
ประเทศ  

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูถูกน ามาวเิคราะหแ์ละท าการออกแบบโดยทางคณะฯ 
ไดข้อความรว่มมอืกบัอาจารยใ์นคณะทีเ่ชยีวชาญทางดา้นการออกแบบและวางผงัช่วยมาเป็นทีป่รกึษา 
เพื่อใหผ้ลงานออกแบบออกมาในระดบัทีน่่าพอใจ 

ระยะสาม การน าเสนอแบบขัน้ต้นและการน าเสนอแบบแก่หน่วยงานภาครฐั 

 การรบัฟงัความคดิเหน็ขัน้ต้น หลงัจากทีน่กัศกึษาแต่ละทมีออกแบบปรบัปรงุภมูทิศัน์เป็นที่
เรยีบรอ้ย เพื่อฝึกใหน้กัศกึษารบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและผูด้แูลพืน้ทีโ่ดยตรง ทางคณะฯ 
จงึจดัใหม้กีารน าเสนองานขัน้ตน้ โดยเชญิตวัแทนจากจงัหวดัสระแกว้จ านวน 3 ท่าน มาตรวจผลงาน
ของนกัศกึษา เพื่อใหข้อ้คดิเหน็ในการน าไปพฒันาผลงานใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 

 น าเสนองานขัน้สุดทา้ยในระดบัจงัหวดั เป็นการน าเสนองานในแบบนิทรรศการโดยมนีกัศกึษา
คอยใหค้ าอธบิาย จดัขึน้ที่ ฌ หอ้งประชุมสโมสรจงัหวดัทหารบกสระแกว้ มกีารเชญิผูว้่าราชการจงัหวดั 
ตวัแทนหน่วยราชการทุกภาคส่วน มารว่มในการน าเสนองาน ใหข้อ้คดิเหน็ และ รว่มกนัลงคะแนน
คดัเลอืกผลงานทีน่่าสนใจจ านวน 3 ชิน้งาน  

7. ผลลพัธห์รือความส าเรจ็ 

โครงการน้ีไดท้ าใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารท างานรว่มกนัโดยเฉพาะการท างานและการน าเสนอ
งานแก่ภาครฐั ปจัจบุนัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดทีีท่างจงัหวดัไดน้ าผลงานออกแบบของนกัศกึษาไปเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุภูมทศัน์บรเิวณจดุผ่านแดนถาวรบา้นคลองลกึ เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 
2558 นบัเป็นโอกาสอนัด ีทางจงัหวดัสระแกว้ไดเ้ชญิทมีงานอาจารยแ์ละนกัศกึษาเขา้รบัมอบโล่ประกาศ
เกยีรตคิุณจากผูว้่าราชการจงัหวดัสระแกว้  จงึนบัไดว้่าโครงการนี้ประสบความส าเรจ็ทัง้การเรยีนการ
สอน การสรา้งสรรคเ์พื่อสงัคม และสรา้งชื่อเสยีงใหม้หาวทิยาลยัรงัสติอยา่งแทจ้รงิ 

 

 

 


