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ศึกษาพฤติกรรมการเกิดความรอนบริเวณทอนำสายไฟเพื่อลดการเสื่อมสภาพ   1 
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บทคัดยอ  
 จากขอมูลของศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประเทศไทยเกิดเหตุเพลิงไหม
เฉลี่ย 1,294 ครั้ง/ตอป ทำใหเกิดความสูญเสียเปนจำนวนมาก เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมแลวโอกาสที่จะลุกไหมทั้งอาคารมีโอกาสสูง
เนื่องจากเกิดการลามไฟจากจุดหนึ่งไปยังจุดตาง ๆ อาคารสวนใหญที่เกิดเหตุเพลิงไหมคือ อาคารบานเรือนและอาคารพาณิชย 
เนื่องจากอาคารสองประเภทน้ีมีโอกาสเกิดการลามไฟไดมากกวาอาคารประเภทอ่ืน ๆ โดยที่สาเหตุสวนใหญ  ที่ทำใหเกิดเพลิงไหม 
หนึ่งในสาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดคือ สายไฟชำรุด เพราะอาจจะทำใหเกิดไฟลัดดวงจรเปนอันตรายตอรางกายและทรัพยสิน          
จากปญหาพบวาสาเหตุหลักที่ทำใหสายไฟเสื่อมสภาพไดเร็วที่สุดคือความรอน จากการศึกษาขางตนเมื่อสายไฟเริ่มเสื่อมสภาพ 
ปญหาที่ตามมาคือการเกิดการลัดวงจรและนำไปสูการเกิดเพลิงไหม  และการลามไฟไปยังสวนอื่น จึงเปนที่มาของการศึกษา
พฤติกรรมการเกิดความรอนบริเวณสายไฟฟาเหนือฝาเพดาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเกิดความรอนของสายไฟท้ัง
แบบรอยทอนำสายไฟ และไมรอยทอนำสายไฟ 
 จากการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัยนี้เปนการวิจัยนำรองที่ผูวิจัยทำการศึกษาเฉพาะ กรณีการรอยทอสายไฟแบบ
เปลือย และการใสทอ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของความรอนท่ีแผออกมาจากสายไฟ ในขณะใชงาน โดยเปรียบเทียบการแผความรอน
ของสายไฟในการทดลองท้ังสองชุด ในระยะเวลาตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของความรอนที่แผออกมาซ่ึงมวลความรอนนี้เปนสวน
หนึ่งของความรอนที่สงผลทำใหฉนวนหุมสายไฟฟาเกิดการชำรุดกอนเวลา จากงานวิจัย พบวาการเพิ่มของอุณหภูมิของสายไฟที่มี
การรอยทอนำสายไฟและไมรอยทอนำสายไฟ จะมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนท้ัง 2 รูปแบบ สายไฟท่ีไมรอยทอจะสามารถระบายความรอน
ไดดีและเร็วกวาจึงทำใหอุณหภูมิของฉนวนบนสายไฟไมรอนเทากับสายไฟท่ีถูกรอยผานทอนำสายไฟ แตจากการทดลองครั้งนี้ทำให
พบปญหาความรอนและการระบายอากาศ จากสายไฟแผไปโดยรอบ ซึ่งความรอนที่ถูกระบายออกจากสายไฟไมสามารถระบาย
ออกจากทอนำสายไฟได จากผลการทดลองใน 10 นาทีแรก อุณหภูมิความรอนยังตางกันไมมาก แตเมื่อเวลาผานไป 60 นาที 
อุณหภูมิของสายไฟท่ีรอยทอนำสายไฟเริ่มมีอุณหภูมิสูงกวา 2 องศา และเมื่อเวลาผานไป 240 นาที อุณหภูมิของสายไฟท่ีรอยทอมี
อุณหภูมิสูงกวาถึง 6.5 องศา โดยที่อุณหภูมิอยูที่ 35.7 องศา จึงทำใหภายในทอมีอุณหภูมิที่สูงกวาสายไฟไมรอยทอ ซึ่งจะเกิด
ปญหาตามมาก็คือฉนวนของสายไฟจะเสื่อมสภาพเร็วกวาที่ควร ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ไดทดลองในหองที่มีการปรับอากาศท่ี       
25 องศา จึงทำใหขอมูลที่ออกมาอุณหภูมิไมสูงเทาความเปนจริงที่อยูใตหลังคา ที่ไดรับความรอนจากดวงอาทิตย จากการศึกษา
สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนางานออกแบบเพ่ือหาแนวทางการปองกันตอไป 
 
คำสำคัญ:  ทอนำสายไฟ  เหนือฝาเพดาน  ฉนวนหุมสายไฟ  การเสื่อมสภาพ  พฤติกรรมการเกิดความรอน 
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Abstract 
 From the information shows department of disaster prevention and mitigation ministry. Thailand has 
conflagration from fire 1,294 time / year and caused massive losses. When a fire occurred, the chance of burning 
the entire building was high due to the spread of the fire from one point to another. The majority of buildings 
where a fire occurred was residential and commercial buildings, as these two types of buildings were more 
likely to spread a fire than other types of buildings. The most common cause of fires and one of the most 
important causes was a damaged power cord as it can lead to a short circuit that was dangerous to human 
body and property. From the problem, it was found that the main reason for the fastest deterioration of the 
wires was heat. According to the above studies, when the wires began to deteriorate, the following problems 
were short circuits leading to fires and fire spreading to other parts. This is the study source of the heat 
generation behavior of the electric cable above the ceiling to study the thermal behavior of both conduit and 
non-conduit. 
 From the analysis of this data and the results of this research, it was a pilot study in which the 
researcher conducted a specific case study of bare wires and ducting to study the behavior of heat radiated 
from the wires during use. The research compared wires' heat radiation in the two experiments over time to 
observe the behavior of the radiated heat. This thermal mass was part of the heat resulting in premature failure 
of the insulated wire insulation. According to the research, it was found that the temperature increase of both 
conduit and non conduit tended to increase in both ways. Non conduit wires can dissipate heat better and 
faster, so the insulation temperature on the cord is not as hot as the wires being routed through the conduit. 
However, from this experiment, it was found that the heat and ventilation problems from the wires were 
radiated around which the heat being drained from the wires could not be discharged from the conduit. From 
the results of the experiment, in the first 10 minutes, the heating temperature was not much different, but after 
60 minutes, the temperature of the conduit wire began to rise above 2 degrees. After 240 minutes, the 
temperature of the conduit wires was 6.5 degrees higher with 35.7 degrees in the conduit, resulting in a higher 
temperature inside the pipe than the conduit. This led to problems as the wire insulation deteriorated faster 
than it should. In this experiment, the experiment was performed in an air-conditioned room at 25 degrees, 
resulting in the resulting data from the temperature not as high as it actually was under a roof that was heated 
by the sun. The results of this study can be used to guide the development of design work for further 
prevention. 
 
Keywords: Conduit, Ceiling, Insulated wire, Deterioration, Thermal Behavior 
 

1.  บทนำ 
  จากสถิติเพลิงไหมในประเทศไทยพบวา หนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำใหเกิดเพลิงไหมคือสายไฟชำรุดในบริเวณที่มองไมเห็น 
เชนบริเวณเหนือฝาเพดาน โดยรูปแบบการเดินสายไฟฟาที่ใชในบานพักอาศัยสวนใหญในประเทศไทย นิยมติดตั้งสายไฟฟาอยู
ดวยกัน 2 แบบ คือวิธีติดตั้งสายไฟฟาอยูเหนือฝาเพดาน และวิธีติดตั้งสายไฟฟาแบบเดินลอย ในปจจุบันบานพักอาศัยสวนใหญ
นิยมวิธีการติดตั้งระบบสายไฟฟาอยูเหนือฝาเพดาน เนื่องจากเปนวิธีที่เรียบรอย เพราะมองไมเห็นจากภายนอก จากปญหาพบวา
สาเหตุหลักที่ทำใหสายไฟเสื่อมสภาพไดเร็วที่สุดคือความรอน การศึกษาขางตนเมื่อสายไฟเริ่มเสื่อมสภาพ ปญหาที่ตามมาคือการ
เกิดการลัดวงจรและนำไปสูการเกิดเพลิงไหมและการลามไฟไปยังสวนอื่น จึงเปนที่มาของ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดความรอน
บริเวณสายไฟฟาเหนือฝาเพดาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเกิดความรอนของสายไฟทั้งแบบรอยทอนำสายไฟ และ      
ไมรอยทอนำสายไฟ 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย   
  2.1  วัตถุประสงคของการวิจัย  
   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเกิดความรอนของสายไฟท้ังแบบรอยทอนำสายไฟและไมรอยทอนำสายไฟ 
  2.2  ทฤษฎีการถายความรอนผานหลังคาเขาสูภายในบานพักอาศัย 
   ปรีดา จันทวงษ (2552) การถายเทความรอนโดยมีแหลงความรอนท่ีสำคญัเกิดจาก การแผรังสีของดวงอาทิตย ซึ่งไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดและรวมทั้งจากอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ หลักการถายเทความรอนภายในบานพักอาศัยชวงเวลา
กลางวัน ดวงอาทิตยจะแผรังสีอาทิตยมาตกกระทบบนผิวหลังคาบานและสะทอนรังสีดวงอาทิตยบางสวน และถูกดูดกลืนรังสีดวง
อาทิตยโดยหลังคาอีกทั้งยังแผเขาสูตัวบานชวงเวลากลางวันอุณหภูมิที่ผิวหลังคาสูงกวาอุณหภูมิภายนอกและภายในบาน ดังนั้น     
จึงเกิดการพาความรอนที่ผิวหลังคาไปสูอากาศภายนอกและความรอนที่สะสมท่ีตัวหลงัคาจะเกิดการนำความรอนในเน้ือวัสดุที่ใชทำ
หลังคา ทำใหความรอนที่เคลื่อนที่จากผิวหลังคาดานนอกสูผิวดานใน และทำใหเกิดการพาความรอนระหวางอากาศใตหลังคากับ   
ผิวหลังคาดานใน ทำใหอากาศบริเวณนี้รอนขึ้น สิ่งที่เกิดตอมาคือการพาความรอนระหวางอากาศใตหลังคาและเพดาน เกิดการ     
นำความรอนข้ึนภายเนื้อวัสดุที่ใชทำฝาเพดานทำใหความรอนเคลื่อนตัวสูเพดานดานใน จากเพดานจะเกิดการพาความรอนระหวาง
อากาศภายในบานกับเพดานเปนผลใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้น 
 

3.  วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย 
  3.1  วิธีการวิจัย และเคร่ืองมือวิจัย 
   การศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มอุณหภูมิความรอนของสายไฟ เพื่อเปรียบเทียบระหวางการรอยทอและการไมรอยทอ 
โดยจำลองสถานการณของสายไฟท้ังสองรูปแบบ ในกลองทดลองมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปนี้ 
   1.  ตอกลองทดลองขนาด 1.2 x 1.2 เมตร เพื่อจำลองเปนระบบฝาเพดาน ตอระบบไฟสองสวางจำนวน 4 ดวง       
โดยใชสายไฟแบบ THW (Thermoplastic Heat and Water Resistant Insulated Wire) มอก. 11-2531 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 
และปลั๊กไฟจำนวน 2 ตัวเทากัน โดยการติดตั้งไดตดิตั้งตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบกลองทดลองและการติดตั้งสายไฟ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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   2. ทำการเก็บขอมูลอุณหภูมิความรอนบริเวณสายไฟของกลองทดลองทั้งสองกลอง โดยแบงเวลาการบันทึกขอมูล
ชวง คือ 10 นาที 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที ในหองทดลองมีการคุมอุณหภูมิอยูที่ 25 องศา และทำการทดลองซ้ำจำนวน     
3 ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ย 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงจุดวัดอุณหภูมิของกลองทดลอง 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3. ทำการวัดผลโดยการติดตั้งกลองทดลองไวในสถานท่ีเดียวกัน โดยกำหนด การวัดผล เก็บขอมูลใน วันท่ี เดียวกัน 
ชวงเวลาเดียวกัน เพื่อควบคุมตัวแปรโดยใชเครื่องมือวัด กลองถายอุณหภูมิ (Thermal scanner) รุน FLIR E5   
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงภาพกลองถายอุณหภูมิรุน FLIR E5 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   4. จดบันทึกและถายภาพการทดลองโดยเก็บขอมูลที่ไดเปนตัวเลขและบันทึกผลลงตารางวิเคราะหขอมูลเพื่อหา
พฤติกรรมความรอนของสายไฟจำนวน 3 ครั้ง และนำมาหาคาเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 

จุดวัดอุณหภูม ิ จุดวัดอุณหภูม ิ
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  3.2  เคร่ืองมือวิจัย 
   3.2.1  การออกแบบและเตรียมกลองทดลอง การเตรียมกลองทดลองเพื่อนำมาใชในการทดลองศึกษาพฤติกรรม
การเกิดความรอนของสายไฟท้ังแบบรอยทอนำสายไฟและไมรอยทอนำสายไฟ 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงภาพกลองทดลองท้ัง 2 แบบ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงภาพการติดไฟกลองทดลองทั้ง 2 แบบ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.2.2  การควบคุมตัวแปร การทดลองวัดอุณหภูมิของสายไฟครั้งนี้มี่การควบคุมตัวแปร ทางทางดานอุณหภูมิไวอยู
ที่ 25 องศา และการวัดอุณหภูมิจะใหเครือ่งถายภาพความรอน (Thermal Scanner) เปนเครื่องมือโดยที่จะเวนระยะขณะถายภาพ
อยูท่ี 5 เซนติเมตร  
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงภาพจุดถายภาพอุณหภูมิสายไฟท้ังแบบรอยทอ และไมรอยทอ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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รูปที่ 7 แสดงภาพการวัดอุณหภูมสิายไฟ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.2.3  ขอจำกัดการวิจัย 
    1. การวิจัยนี้ ทำการทดลองในหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
    2. การวิจัยนี้ เปนการทดลองวิจัยและเก็บขอมูลชวงเวลาหนึ่งเทานั้น 
    3. กลองทดลองท่ีทำการวิจัย จำลองลักษณะใตฝาเพดาน เพื่อทดสอบความรอนที่เกิดขึ้นกับสายไฟท้ังแบบ
รอยทอและไมรอยทอ 
 

4.  การทดลอง 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสายไฟ 
 

 
 
 

คร้ังที่ 1 

 
 
 

10 นาที 
ไมรอยทอ 

 
25 

 

รอยทอ 

 
25.2 

 
 
 
 

คร้ังที่ 2 
 

 
 
 

30 นาที 

 
ไมรอยทอ 

 
25.6 

 
 

รอยทอ 
 

25.9 
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คร้ังที่ 3 

 
 
 

60 นาที 

 
ไมรอยทอ 

 
29.1 

 
 

รอยทอ 
 

31 

 
 
 
 

คร้ังที่ 4 

 
 
 

120 นาที 

 
ไมรอยทอ 

 
28.9 

 
 

รอยทอ 
 

32.4 

 
 
 
 

คร้ังที่ 5 

 
 
 

240 นาที 

 
ไมรอยทอ 

 
29.2 

 
 

รอยทอ 
 

35.7 

 
                   ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงอุณหภูมิเปรียบเทียบระหวางรอยทอสายไฟและไมรอยทอสายไฟ 
 

 
                ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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 จากแผนภูมิ พบวาการเพิ่มของอุณหภูมิของสายไฟที่มีการรอยทอนำสายไฟและไมรอยทอนำสายไฟ จะมีแนวโนม          
ที่เพ่ิมขึ้นเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ แตสายไฟท่ีไมรอยทอจะสามารถระบายความรอนไดดีและเร็วกวาจึงทำใหอุณหภูมิของฉนวนบน
สายไฟไมรอนเทากับสายไฟที่ถูกรอยผานทอนำสายไฟ การรอยทอนั้นมีขอดีเพื่อปกปองอันตรายจากศัตรูทางธรรมชาติ เชน หนู
หรือแมลง แตจากการทดลองครั้งนี้ทำใหพบกับปญหาทางดานความรอนและการระบายอากาศ จากสายไฟไปยังอากาศโดยรอบ 
ซึ่งความรอนที่ถูกระบายออกจากสายไฟไมสามารถระบายออกจากทอนำสายไฟได จากผลการทดลองใน 10 นาทีแรก อุณหภูมิ
ความรอนยังตางกันไมมาก แตเมื่อเวลาผานไป 60 นาที อุณหภูมิของสายไฟที่รอยทอนำสายไฟเร่ิมมีอุณหภูมิสูงกวา 2 องศา และ
เมื่อเวลาผานไป 240 นาที อุณหภูมิของสายไฟที่รอยทอมีอุณหภูมิสูงกวาถึง 6.5 องศา โดยที่อุณหภูมิอยูที่ 35.7 องศา จึงทำให
ภายในทอมีอุณหภูมิที่สูงกวาสายไฟไมรอยทอ ซึ่งจะเกิดปญหาตามมาก็คือฉนวนของสายไฟจะเสื่อมสภาพเร็วกวาที่ควร ซึ่งในการ
ทดลองครั้งนี้ใชกลองถายอุณหภูมิรุน FLIR E5 เปนเครื่องมือวัดคา และการทดลองครั้งนี้ทำการวัดคาในหองที่มีการปรับอากาศอยู
ที ่ 25 องศา จึงทำใหขอมูลที่ออกมาอุณหภูมิไมสูงเทาความเปนจริงที ่อยู ใตหลังคาหรือบนฝาเพดาน ที่ไดรับความรอนจาก            
ดวงอาทิตย และความรอนจากการใชงาน 
 

5.  ผลการทดลอง 
 ตามมาตรฐานของสาย THW สายไฟสองสวางและสายของปลั๊กไฟจะสามารถทนความรอน สูงสุดไมเกิน 70 องศา
เซลเซียส จากการทดลองฉนวนสายไฟที่ไมรอยทอนำสายไฟจะสามารถระบายความรอนไดดี จึงทำใหอุณหภูมิของฉนวนสายไฟ     
ไมรอนเทากับ ฉนวนสายไฟท่ีถูกรอยผานทอนำสายไฟเนื่องจากความรอนท่ีถูกระบายออกจากสายไฟไมสามารถระบายออกจากทอ  
นำสายไฟได จากการทดลองใน 10 นาทีแรก อุณหภูมิความรอนยังตางกันไมมาก แตเม่ือเวลาผานไป 60 นาที อุณหภูมิของสายไฟ
ที่รอยทอนำสายไฟเริ่มมีอุณหภูมิสูงกวา 2 องศา และเมื่อเวลาผานไป 240 นาที อุณหภูมิของสายไฟที่รอยทอมีอุณหภูมิสูงกวาถึง 
6.5 องศา โดยที่อุณหภูมิอยูท่ี 35.7 องศา  
 

6.  เสนอแนะ 
 6.1  ถาสามารถระบายความรอนภายในทอได จะสามารยืดอายุการใชงานของฉนวนสายไฟได  
 6.2  ในอนาคตถาเกิดมีการใชฉนวนความรอน อาจจะทำใหความรอนภายในทอไมสามารถระบายออกมาได สงผลใหมี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและสงผลทำใหเกิดความรอนและทำใหฉนวนสายไฟเสื่อมสภาพไดเร็วกวาที่ควร นำสูการซอมบำรุงกอนระยะเวลา
อันควรหรือการเกิดไฟฟาลัดวงจร  
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องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษในมาตรการทางกฎหมาย 
เพ่ือการอนุรักษยานชุมชนเกา กรณีศึกษา: ยานสามแพรง กรุงเทพมหานคร 
The Conservation of Architectural Elements in the Regulation 

for Conservation of Historic District: Case Study of Sam Prang District, Bangkok 
 

วรรษชล ศรีชา1  ปูรณ ขวัญสุวรรณ2  ธีร อังคะสุวพลา3 
 
บทคัดยอ 
 องคประกอบทางสถาปตยกรรมเปนเครื ่องมือสำคัญในการบงชี ้ถึงบรรยากาศ และคุณลักษณะของสถาปตยกรรม           
ในประวัติศาสตร จึงเปนสิ่งที่ควรอนุรักษ บทความวิจัยฉบับนี้จึงเลือกศึกษาองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ระบุในมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการอนุรักษยานชุมชนเกา โดยพื้นที่ยานชุมชนเกาที่เลือกศึกษา ไดแก ยานสามแพรง ตั้งอยูในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร
ศูนยกลางประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งลอมรอบดวยวงแหวนสามช้ัน อันไดแก คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลอง
ผดุงกรุงเกษม โดยพื้นที่ยานสามแพรงตั้งอยูในสวนวงแหวนชั้นกลางของกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมเปนยานศูนยกลางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพฯในอดีต และเปนแหลงคาขายและบริการรองรับหนวยงานราชการ โดยรอบพื้นที่มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมที่เดนชัด
ไดแก อาคารตึกแถวที่เกิดขึ้นในยุครัชกาลที่ 5 แตในปจจุบันลักษณะเศรษฐกิจในยานชุมชนไดเปลี่ยนไป อีกทั้งพื้นที่มีศักยภาพ     
ในการพัฒนาในอนาคต องคประกอบทางสถาปตยกรรมจึงเปนสิ่งที ่ไมควรถูกละเลย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษที่ปรากฎในมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการอนุรักษยานสามแพรงและศึกษาขอจำกัด
ของมาตรการทางกฎหมายน้ัน ๆ 
 
คำสำคัญ:  องคประกอบทางสถาปตยกรรม  การอนุรักษ  มาตรการทางกฎหมาย  ยานชุมชนเกา  ยานสามแพรง 
 

Abstract 
 The architectural elements are important tools for the identification of atmosphere and historic of 
architectural features; therefore it should be conserved. This article is the study of architecture elements that 
identified in the regulation for historic district preservation. Sam Prang district was selected as a case study 
which located in Rattanakosin area at the historical center of Bangkok. Sam Prang is surrounded by three-rings 
of canals (Klong Ku Mueng Derm, Klong Rob Krung and Klong Pa Dung Krung Ka Sem). Sam Prang area was the 
economic center of Bangkok for trading and services to support government agencies in the surrounding area. 
The architectural identity in this area is unique, shophouses built in the reign of King Rama V are illustrations. 
Even if the economy in the district has significantly change and has the potential for future development, these 
architectural elements should not be ignored. The purpose of this article is to study the conservation of 
architectural elements which should be preserved in line with the regulation for conservation of Sam Prang 
district including limitations of these regulation.   
 
Keywords:  The architectural elements, Conservation, Regulation, Historic district, Sam Prang district 
 
 
 
 
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
3ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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1. บทนำ 
  ยานชุมชนเกามีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับประวัติศาสตรยานและยุคสมัยในการกอสราง
อันคงไวซึ ่งคุณคาทางสถาปตยกรรม ปจจุบันการอนุรักษยานชุมชนเกาเมืองจึงเปนสิ่งควรคำนึงถึง ไมใชแคเพื ่อการรักษา
สถาปตยกรรมแตเพื่อคืนชีวิตใหกับยานที่เคยรุงเรืองในอดีต ดวยการฟนฟูเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
ยุคใหมในยานชุมชนเกาเมืองจึงจำเปนตองมีความเขาใจบริบทเมืองและสถาปตยกรรมในยานเพื่อรักษาเอกลักษณของยานเอาไว 
อยางไรก็ตาม การออกแบบในปจจุบันไมไดอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจเอกลักษณของยาน ประกอบกับกระแสการออกแบบแบบ
สมัยใหมทำใหเกิดความหลากหลายที่ไมกลมกลืนกับรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีมากอนในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งประเทศไทยยังไมมี
ขอกำหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปตยกรรมในยานชุมชนเกาจึงทำใหควบคุมไดยาก 
  “ยานสามแพรง” ไดแก บริเวณแพรงนรา แพรงภูธร  และแพรงสรรพศาสตร เปนยานเกาในกรุงรัตนโกสินทรที่มี
ความสำคัญทางดานประวัติศาสตร และเปนยานที่มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมที่ชัดเจน เนื่องจากในบริเวณนี้เปนที่ตั้งของ         
วังเจานายสามพระองคในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน ไดแก วังกรมพระนราธิปประพันธพงศ วังกรมหม่ืนภูธเรศธำรงศักดิ์ และวังกรม
หลวงสรรพศาสตรศุภกิจ ตอมาในรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการขยายเมือง การตัดถนนผานกลางพื้นที่วัง  และการสรางอาคารพาณิชย      
ทำใหพื้นที่ยานไดเปลี่ยนแปลงการใชงาน จากยานพักอาศัยของขุนนางคหบดีไปเปนยานการคาในยุคแรก ยานสามแพรงไดมี
บทบาทเปนแหลงอาหาร เพื่อบริการหนวยงานราชการและแหลงขายของเกาท่ีตอเนื่องจากตลาดนัดสนามหลวงมีชื่อเสยีงเปนท่ีรูจกั
กันของคนท่ัวไป แตในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมา ศูนยกลางการคาไดเริ่มยายออกจากพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร ยานสามแพรงประสบ
ปญหาท้ังปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และปญหาทางดานสังคม ไดแก การยายออกของผูอยูอาศัยเดิม ทำใหพื้นที่ยานถูกท้ิงราง ขาดการ
บำรุงรักษาจนมีสภาพที่เสื่อมโทรม  
  การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในยาน คือ การกลับมาทำธุรกิจในยานสามแพรง โดยตองอาศัยการตอบสนองตอความ
ตองการและวิถีชีวิตยุคใหม แนวทางการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไป เพื่อเปนการดึงดูดใหคนกลับมาจับจายใชสอยภายในยาน รวมถึง     
แผนนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ ทำใหตึกแถวในสามแพรงรวมไปถึงยานอื่น ๆ ในกรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมบางสวน เพื่อตอบสนองตอความตองการของเจาของธุรกิจและเปนไปตามกระแสสังคมในชวงเวลา
นั ้น ๆ องคประกอบทางสถาปตยกรรมในยานที ่เปลี ่ยนแปลงไปอาจทำลายคุณคาและความแทบางสวนของยาน ดังนั้น               
การเปลี่ยนแปลงน้ีจึงควรเปนไปตามองคประกอบท่ีระบุไวในเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษท้ังในระดับสากล และระดับประเทศ 
เพ่ือคงไวซึ่งเอกลักษณ รวมถึงรักษาความกลมกลืนของยานชุมชนเกา จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควร
อนุรักษในมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการอนุรักษยานชุมชนเกา กรณีศึกษา ยานสามแพรง 
   

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษท่ีปรากฏในมาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษยาน 
   สามแพรง  
  2.2 เพื่อศึกษาขอจำกัดของมาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษยานสามแพรง 
 
3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย  
  วิธีการวิจัยที่ใชศึกษา ไดแก การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
แนวทางอนุรักษยานชุมชนเกา องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ
การศึกษาขอมูลยานชุมชนเกา รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ เพื ่อนำมาวิเคราะหถึงองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษท่ีปรากฎในมาตรการทางกฎหมาย 
  3.1 แนวทางการอนุรักษยานชุมชนเกา 
   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2563) ไดใหความหมายของยานชุมชนเกาไวดังนี้
ยานชุมชนเกา หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/กอกำเนิดที่แตกตางกันตามบริบทแวดลอม    
ทั้งที่เปนเมืองหรือในพื้นที่ชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/กอกำเนิดดังกลาวที่ตอเนื่องมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งประจักษ
ไดจากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเดน เชน โครงสรางของชุมชน ลักษณะรปูแบบทางสถาปตยกรรม ภูมิทัศนแวดลอม และสภาพ
ทางสังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน ประกอบควบคูกันอยางเหมาะสม ภายใตบริบทสิ่งแวดลอม        
ที่มนุษยสราง (Built Environment) และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ (Natural Environment)  
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   สำหรับกระบวนการอนุรักษยานชุมชนเกาที ่พิจารณาในการวิจัยนี ้ ไดแก การปรับสภาพการใชงานอาคาร 
(Rehabilitation) สามารถกระทำไดโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหอาคารนั้น ๆ ไดมีการบำรุงรักษาและไดใกลชิดกับประชาชน ไดใช
ประโยชนกับอาคารแทนที่จะปลอยไวรกรางหลังจากการบูรณะปฏิสังขรณแลว (U.S. Department of Interior, 1983) 
   อรศิริ ปาณินท (2528) กลาวถึงการปรับสภาพการใชงานอาคารวาเปนแนวหน่ึงในหลาย ๆ แนวทางของการอนุรักษ 
และเพื่อประโยชนของสถาปนิกและผูที ่สนใจในการอนุรักษไดพิจารณาถึงขอคิดเห็นที่เกี ่ยวเนื ่องกับงาน วิชาการทั้งในดาน
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และดานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการออกแบบสถาปตยกรรม 
รวมสมัย และการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณที่ตองการอนุรักษ ในการดำเนินการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมของอาคาร  ซึ่งมี
คุณคาทางประวัติศาสตร สิ่งที่ควรพิจารณา ไดแก การพยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององคประกอบทางสถาปตยกรรม และ       
ภูมิสถาปตยกรรม ซึ่งเนนสภาพแวดลอมพรอมทั้งปองกันการเสื่อมสลาย หรือชำรุดไปในเวลาเดียวกันดวย ทั้งนี้เพราะองคประกอบ
ตาง ๆ เปนเครื่องมือสำคัญในการบงชี้ถึงบรรยากาศ และคุณลักษณะของสถาปตยกรรมในประวัติศาสตร (U.S. Department of 
Interior, 1983)  
   ชูวิทย สุจฉายา (2552) กลาวถึงความเขมขนของการอนุรักษไว 2 ระดับ  ไดแก การอนุรักษแบบเขมขน ที่รักษา
องคประกอบของพื้นที่ไวเปนอยางดี และการพัฒนาเชิงอนุรักษ ที่พิจารณาเห็นวาเมืองนั้นตางจากอาคารตรงที่มีลักษณะพลวัต
(Dynamic) มีชีวิต จึงมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยูตลอดเวลา ดังนั้นการรักษาองคประกอบที่ทำไดครบถวน เชนเดียวกันก็ยอมให
สวนที่ไมมีความสำคัญสามารถสรางทดแทนใหม เพื่อประสิทธิภาพในการใชสอยที่ดีขึ้นแตตองกลมกลืนกัน ก็เปนหลักการอนุรักษ   
ที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวา  
   Manley and Guises (1998) กลาวถึงรูปแบบของการพัฒนาใหมของอาคารในยานอนุรักษ 5 รูปแบบดังนี้ 
   1. ใชรูปแบบอาคารดั้งเดิม (Copy original) 
   2. ใชรูปแบบอาคารขางเคียง (Copy adjacent) 
   3. การเคารพองคประกอบของอาคารสำคัญ 
   4. การใชบริบทของอาคารสำคัญ (Contextual) 
   5. การสรางความขัดแยง (Contrast) 
   ทางเลือกรูปแบบที่เปนที่นิยมคือรูปแบบที่ 3 การเคารพองคประกอบของอาคารสำคัญมีการนำเสนอตั้งแตในชวง
ปลายทศวรรษที่ 70 ในสหรัฐอเมริกา (Sanoff, 1978) หมายถึงการนำเอาองคประกอบที่เดนชัดของอาคารสำคัญ เชน รูปทรง
หลังคา ขนาด ชองเปด คิ้วบัว และระยะตาง ๆ มากำหนดเปนแนวทางการออกแบบอาคารท่ีจะสรางใหมหรือที่จะปรับปรุงใหดูเปน
กลาง ๆ (Neutral) ไมขัดแยงกับสภาพแวดลอม 
   จากการศึกษาแนวทางอนุรักษยานชุมชนเกาไดแนวทางที่จะนำมาพิจารณาในงานวิจัยไดแก การพยายามเก็บรักษา
สภาพเดิมขององคประกอบทางสถาปตยกรรม การรักษาองคประกอบที่ทำได และการเคารพองคประกอบของอาคารส ำคัญ 
สามารถสรุปไดวาแนวทางอนุรักษยานชุมชนคือการรักษาองคประกอบทางสถาปตยกรรม ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการอนุรักษจึงตอง
ระบุใหชัดเจนถึงรายละเอียดขององคประกอบทางสถาปตยกรรมวาองคประกอบใดบางท่ีควรอนุรักษ  
  3.2 องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษ 
   องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษมีการแนะนำไวในหลักการและแนวทางตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   3.2.1 Washington Charter (ICOMOS, 1987) ระบุในหลักการและวัตถุประสงคถึงสิ่งที่ควรอนุรักษไววา รูปราง
หนาตาของอาคารทั้งภายในและภายนอกตองถูกกำหนดโดยองคประกอบไดแก  มาตราสวน (Scale) ขนาด (Size) การกอสราง 
(Construction) วัสดุ (Materials) สี (Color) และการตกแตง (Decoration) 
   3.2.2 Vienna Memorandum (UNESCO, 2005) ระบุในแนวทางของการพัฒนาเมืองในขอที่ 26 วาสิ ่งที ่ตอง
สอดคลองกับประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม ไดแก สัดสวน (Proportion) และการออกแบบ (Design) และตองใสใจเปนพิเศษ
เพื่อใหแนใจวาการพัฒนาของสถาปตยกรรมรวมสมัยเปนไปเพื่อเสริมคุณคาทางภูมิทัศนของเมืองประวัติศาสตร  และอยูภายใต
ขีดจำกัดเพื่อประนีประนอมตอธรรมชาติทางประวัติศาสตรของเมือง 
     องคประกอบใน Vienna Memorandum ทั ้ง 2 องคประกอบไมตรงกับองคประกอบที ่ถ ูกเสนอใน 
Washington Charter 
   3.2.3 The Valletta Principles for the Safeguarding & Management of Historic Cities, Town and Urban 
areas (ICOMOS, 2011) ในขอเสนอและยุทธศาสตรไดกลาวถึงองคประกอบที่ควรคาแกการอนุรักษเพื่อคงไว  ซึ่งความแทและ
คุณคาของเมืองประวัติศาสตรที่เปนคุณลักษณะพิเศษทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได ประเด็นรูปรางและลักษณะทั้งภายในและ
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ภายนอกของสิ่งปลูกสราง ไดแก โครงสรางอาคาร (Structure) ปริมาตร (Volume) รูปแบบ (Style) มาตราสวน (Scale) วัสดุ 
(Materials) สี (Color) และการตกแตง (Decoration)  
     องคประกอบใน The Valletta Principle ตรงกับองคประกอบที่ถูกเสนอไปแลวขางตน 3 องคประกอบ 
ไดแก มาตราสวน (Scale) วัสดุ (Materials) สี (Color) และการตกแตง (decoration) และอีก 3 องคประกอบที่ยังไมไดถูกเสนอ 
ไดแก โครงสรางอาคาร (Structure) ปริมาตร (Volume) และรูปแบบ (Style) 
   3.2.4 United States Department of the Interior (U.S. Department of the Interior, 1983) กลาวถึงการ
ซอมแซมคุณลักษณะทางประวัติศาสตรในสถาปตยกรรม ซึ่งคุณลักษณะใหมที่ถูกตองกลมกลืนกับของเกา รวมไปถึงการเพ่ิม
ของใหมในการกอสรางใหมตองไมทำลายเอกลักษณเดิม องคประกอบดังกลาวไดแก การออกแบบ (Design) สี (Color) ผิวสัมผัส 
(Texture) วัสด ุ (Materials) ร ูปทรง (Mass) ขนาด (Size) มาตราส วน (Scale) และลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรม 
(Architectural Features) 
     องคประกอบใน United States Department of the Interior ตรงกับองคประกอบที ่ถูกเสนอไปแลว
ขางตน 5 องคประกอบ ไดแก การออกแบบ (Design) สี (Color) วัสดุ (Materials) ขนาด (Size) และมาตราสวน (Scale) และอีก 
3 องคประกอบท่ียังไมไดถูกเสนอ ไดแก ผิวสัมผัส (Texture) รูปทรง (Mass) และลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรม (Architecture 
Features) 
   3.2.5 ยงธนิศร พิมลเสถียร (2557) ไดสรุปองคประกอบจากเอกสารขององคกรยูเนสโกและอิโคโมสเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดแก รูปทรง (Mass) มาตราสวน (Scale) สัดสวน (Proportion) จังหวะ 
(Rhythm) ภาพเงาทึบกลุ มอาคาร (Silhouette) แนวเสนอาคารและเสนถนน (Building line and Street line) ระยะรน 
(Setback) ลักษณะชองเปด หนาตาง ประตู (Opening windows and doors) ความสูง (Height) วัสดุ (Material) ผิวสัมผัส 
(Texture) สี (Color) รายละเอียด (Details) และคุณภาพของการซอมแซม (Quality) 
     องคประกอบในยงธนิศร พิมลเสถียร (2557) ตรงกับองคประกอบที่ถูกเสนอไปแลวขางตน 6 องคประกอบ 
ไดแก รูปทรง (Mass) มาตราสวน (Scale) สัดสวน (Proportion) วัสดุ (Material) ผิวสัมผัส (Texture) และสี (Color) และอีก     
8 องคประกอบที่ยังไมไดถูกเสนอ ไดแก จังหวะ (Rhythm) ภาพเงาทึบกลุมอาคาร (Silhouette) แนวเสนอาคารและเสนถนน 
(Building line and street line) ระยะรน (Setback) ลักษณะชองเปด หนาตาง ประตู (Opening windows and doors)   
ความสูง (Height) รายละเอียด (Details) และคุณภาพของการซอมแซม (Quality) 
   3.2.6 กฎบัตรประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรม (สมาคมอิโคโมสไทย, 2554)                   
ในหมวดที่ 4 การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม หัวขอหลักการอนุรักษที่เกี่ยวของกับกายภาพของสถาปตยกรรม ขอ 8 การ
ดำเนินการอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ใหคำนึงถึงการพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และลักษณะเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาของชุมชน โดยงานที่ตอเติมบนสิ่งกอสรางหรือในบริเวณชุมชนพ้ืนถ่ินนั้นควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรม
และลักษณะตามแบบดั้งเดิม ที่ผสานกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แนวทางในก ารปฏิบัติ ไดแก    
การวิจัย บันทึกจัดเก็บขอมูล สงเสริมใหมีการสืบสานระบบการกอสรางและทักษะฝมือชางพื้นถิ่นในทุกระดับ อาจใชวัสดุใหมที่ไม
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของภาพลักษณ (Appearance) ผิวสัมผัส (Texture) และรูปทรง (Mass) ไปจากโครงสรางและวัสดุ
ของเดิมที่สืบเนื่องมา  
    องคประกอบในกฎบัตรประเทศไทยฯ ตรงกับองคประกอบที่ถูกเสนอไปแลวขางตน 2 องคประกอบ ไดแก 
ผิวสัมผัส (Texture) และรูปทรง (Mass)  และอีก 1 องคประกอบท่ียังไมไดถูกเสนอ ไดแก ภาพลักษณ (Appearance) 
   3.2.7 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2563) กำหนดแนวทางในการในการ
อนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกาไว 3 แนวทาง ไดแก การรักษาองคประกอบที่สำคัญ การวางแผนเพื่อประโยชนใชสอยใหม และ   
การควบคุมการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย โดยการรักษาองคประกอบท่ีสำคัญ ระบุไววารูปทรงและลักษณะทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ซึ ่งถูกกำหนดโดย โครงสรางอาคาร (Structure) ปริมาตร (Volume) รูปแบบ (Style) สัดสวน 
(Proportion) วัสดุ (Materials) สี (Color) และการตกแตง (Decoration)  
     องคประกอบในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งหมดตรงกับองคประกอบ
ที่ถูกเสนอไปแลวขางตน จากการศึกษาองคประกอบทางสถาปตยกรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของและวิเคราะหองคประกอบท่ีถูกเสนอ
ซ้ำและไมซ้ำกันทำใหสรุปรายละเอียดองคประกอบทางสถาปตยกรรมไดดังตารางท่ี 1 
 



 

13 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหสรุปองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษ   

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
   อยางไรก็ดี การอนุรักษสถาปตยกรรมจึงจำเปนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยานชุมชนเกา เพราะเปนสิ่งที่สงผลตอสถาปตยกรรม และการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทาง
สถาปตยกรรมในยานชุมชน 
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  3.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
   วิวัฒน เตมียพันธ (2557) กลาววา ในยุคปจจุบัน กระบวนทัศนทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 
Change) ทุก ๆ แหงมากขึ้น จะพบวาสังคมไมเคยหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บางสังคมการเปลี่ยนแปลง เกิดผล
กระทบท่ีไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นแตกตางกันไปบางทุก ๆ สังคม โดยทั่วไปแลวไมอาจหลีกเลี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงได แตการ
ที่จะใหการเปลี่ยนแปลงไมมีผลกระทบตอตัวมนุษยเองน้ัน เราจะตองเขาใจอยางแมนยำในรากเหงาวัฒนธรรม ที่มีฐานปญญาและ
ฐานคุณความดีปองกันภัย 
   โกวิทย พวงงาม (2553) กลาววา การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทำความเขาใจ
ในความหมายของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอยางท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทองถิ่นนั้น ไมเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป ในทางสังคมวิทยาถือวามนุษยเปนสัตวสังคม ซึ่งตองอยูอาศัยรวมกัน
กับผูอื่น และมีการปะทะสังสรรคซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธตอกันของคน คือท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  
   อนุวิทย เจริญศุภกุล (2528) กลาววา ไมควรพิจารณางานสถาปตยกรรมในแงรูปกายภาพที่เปนผลผลิตสุดทายแต
เพียงอยางเดียว แตจะตองศึกษาถึงกระบวนการกอรูปตั้งแตตนลงมาจนถึงรูปแบบสุดทายที่ปรากฏขึ้น หรือกลาวโดยสรุปก็คือ
จะตองพิจารณางานสถาปตยกรรมในลักษณะของกระบวนการทางวัฒนธรรมนั่นเอง  
   เห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางสถาปตยกรรมมีปจจัยเกี ่ยวเนื ่องกับสภาพเศรษฐกิจ และ           
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งปจจัยจากแรงกดดันจากการพัฒนา สงผลตอการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม
ในยานชุมชนเกา นำไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางสถาปตยกรรม อันเนื่องมาจากความตองการของเจาของอาคาร 
และผูใชประโยชนอาคาร ซึ่งการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ จะตองพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดวย การศึกษาขอมูลของยานชุมชนเกา จึงเปนสิ่งสำคัญตอการอนุรักษท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3.4 ขอมูลยานสามแพรง 
    การศึกษายานชุมชนเกาและอาคารในยาน เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการอนุรั กษที่มีผลบังคับใชจริงกับ
อาคารในยานชุมชนเกา โดยเลือกกรณีศึกษายานสามแพรง 
   3.4.1 ประวัติศาสตรยาน ยานสามแพรง ไดแก บริเวณแพรงภูธร แพรงนรา และแพรงสรรพศาสตร ตั้งอยูในพื้นท่ี
กรุงรัตนโกสินทรศูนยกลางประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งลอมรอบดวยวงแหวนสามชั้น อันไดแก คลองคูเมืองเดิม คลอง
รอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม โดยพื้นที่ยานสามแพรงตั้งอยูในสวนวงแหวนช้ันกลางของกรุงรัตนโกสินทร  
     พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรมีความสำคัญเปนจุดเริ ่มตนของการกำเนิดพระนคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ       
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2325 เปนศูนยกลางของความเจริญ เปนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังและหนวยงาน
ราชการ ศูนยกลางการศึกษาและกิจกรรมทางดานศิลปวฒันธรรม  อีกท้ังยังเปนท่ีตั้งยานการคาท่ีสัมพันธกับเสนทางการสัญจรและ
การเติบโตของเมือง 
     ยานสามแพรง ไดรับคำเรียกขานช่ือยานมาจากการเปนทางบกทางเดียวท่ีผานจากพระนครช้ันในออกสูพระ
นครชั้นนอกในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทร และมีประวัติศาสตรอันยาวนานท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัดังตอไปนี้  
     ประวัติศาสตรยานสามแพรง สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (รัชกาลที่ 1-3) พื้นที่ยานสามแพรงไดเปลี่ยน      
จากพื้นที่เรือกสวนไรนา มาเปนที่ตั้งของวังกลุมชางโรงสี กลุมวังพระราชโอรสริมคลองคูเมืองเดิม ตอมาพื้นที่ยานก็เริ่มพัฒนาเปน
ยานอยูอาศัย สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (รัชกาล 4-6) เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก โดยยานไดเปนที่ตั้งของวังพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 3 พระองคไดแก วังกรมพระนราธิปประพันธพงศ วังกรมหม่ืนภูธเรศธำรงศักดิ์ และวังกรม
หลวงสรรพศาสตรศุภกิจ ทำใหยานเปนที่อยูอาศัยของชุมชนขาราชการ และมีการตัดถนนทั้งสามแพรง สมัยรัตนโกสินทรรัชกาล     
ที่ 7-ปจจุบัน ตั้งแตปพ.ศ. 2524 เปนตนมา การลดบทบาทความสำคัญของยานสามแพรงในการเปนยานการคาไดเกิ ดขึ้นอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งจากการยายศูนยกลางเศรษฐกิจของเมือง การทยอยยายออกของหนวยงานราชการบางสวนออกไป       
จากพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร (วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ, 2543) 
   3.4.2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ชุมชนสามแพรงมีความสัมพันธกับสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
มาอยางยาวนาน โดยความสัมพันธนั้นเปนความสัมพันธระหวางเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารในชุมชนและผูเชา  ในปจจุบัน
สำนักงานทรัพยสินฯไดมีการปรับขึ้นคาเชาและลดระยะเวลาการเชา ตลอดจนพัฒนาชุมชนสามแพรงใน 3 ดาน ไดแก ดาน
อสังหาริมทรัพยโดยการทาสีและปรับปรุงอาคารภายนอก โดยในป พ.ศ. 2556 สำนักงานทรัพยสินฯ ไดดำเนินการทาสีและ
ปรับปรุงอาคารภายนอก ดานสังคมโดยการใหทุนการศึกษาแกเยาวชนในชุมชน ใหการสนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญตาง  ๆ และ
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ดานการอนุรักษ มีแผนที่จะเขามาทำการบูรณะซอมแซมอาคารและการทาสีอาคารในชุมชนสามแพรง ซึ่งเปนตึกแถวในยุคแรก ๆ 
ของประเทศไทยท่ีสรางในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พรรณลดา โพธิ์ทองแสงอรุณ, 2557)  
     ผูเชาในชุมชนตองประสบกับปญหาการพัฒนาและปญหาความไมมั่นคงในเรื่องที่อยูอาศัย อันเปนผลมาจาก
การพัฒนาของรัฐหลายครั้งดวยกัน (พรรณลดา โพธิ์ทองแสงอรุณ, 2557) อีกทั้งยังตองเผชิญกับการพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต อาทิเชน โครงการรถไฟฟาที่มีแผนจะขยายเสนทางเขาสูพื้นที่เมืองชั้นใน ทำใหพื้นที่ยานสามแพรงเสี่ยงตอการนำไปใชใน
การสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดวยความกังวลของคนในชุมชนจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุมประชาคมคลองคูเมืองเดิมสามแพรง และ
คณะกรรมการชุมชนแพรงภูธรตามลำดับ มีวัตถุประสงครวมกันไดแก เพื ่อฟนฟูยานวัฒนธรรม และเพื่อรักษาและ พัฒนา
สภาพแวดลอมของชุมชนใหนาอยู ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนไปในทางที่ดีของการพัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม และมี
ประสิทธิภาพที่จะนำไปสูการอนุรักษชุมชน 
   3.4.3 ลักษณะทางสถาปตยกรรมและการวิเคราะหโครงขายเมือง  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของสามแพรง
แตกตางกันดังนี้ (ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, 2564) ตึกแถวแพรงภูธรเปนตึกแถวสูง 2 ชั้น ดานกวางคอนขางแคบแตลึกเขาไป
ขางใน เนนพื้นที่แนวยาวมากกวาแนวกวาง มีโครงสรางแบบกำแพงรับน้ำหนักตัวอาคาร กำแพงหนา กออิฐถือปูน ฉาบปูนทั้งผนัง
ดานในและดานนอก ตึกแถวแพรงนรา อาคารมีลักษณะเปนตึกแถว 2 ช้ัน บานประตูช้ันลางเปนบานเฟยม 6 บานพับได ซุมประตู
รูปโคงแบบตะวันตก รูปแบบสถาปตยกรรมจะมีลักษณะอาคารเรียบงาย ตึกแถวแพรงสรรพศาสตรในอดีตมีลักษณะพิเศษกวา
ตึกแถวในบริเวณใกลเคียง คือมีรูปรางเพรียว ๆ ชายคามีกระเบื้องยื่นออกมาทำเปนขอบซีเมนตยาวตลอด  
 

 

รูปที่ 1.1 สถาปตยกรรมในยานสามแพรง 
ที่มา: ศูนยขอมูลเกาะรตันโกสินทร (2564) 

 
     การวิเคราะหโครงขายเมืองของยานสามแพรงจะเปนการวิเคราะหกายภาพจากภาพใหญลงไปสูการ
วิเคราะหในระดับยาน โดยประเด็นที่ไดทำการศึกษาและวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหเสนทางสัญจรทางน้ำ เสนทางสัญจรทางบก 
สถานท่ีสำคัญโดยรอบ และการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน เนื่องจากพ้ืนท่ียานสามแพรงตั้งอยูเกาะรตันโกสินทรช้ันกลาง เสนทางการ
สัญจรหลักในอดีตกาลคือคลองคูเมืองเดิมซึ่งเชื่อมตอไปยังแมน้ำเจาพระยา และคลองสายหลักอีกสองสาย ไดแก คลองรอบกรุง
และคลองผดุงกรุงเกษม การสัญจรทางบกภายในยานมีการตัดถนนแพรงสรรพศาสตร แพรงนรา และแพรงภูธร และรายลอมดวย
ถนนรอบยาน ไดแก ถนนอัษฎางค ถนนบำรุงเมือง และถนนตะนาว โครงขายถนนในเขตพระนครเปนโครงขายที่คอนขางซับซอน
และมีการตัดถนนท่ีอิงกับแนววงแหวนโดยรอบ ถนนสายหลัก ไดแก ถนนราชดำเนินกลางท่ีตอเนื่องมาจากสะพานพระปนเกลาและ
เชื่อมยาวไปถึงอนุสารียประชาธิปไตย เขตพระนครประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายแหงทั้งอาคารราชการซึ่งเปนที่ทำการของ
หนวยงานราชการในอดีต เปนสิ่งที่ทำใหยานสามแพรงเปนยานธุรกิจและบริการสำคัญของเขตพระนคร อีกทั้งยังรายลอมดวยวัด
และเขตพระราชวัง และสถานศึกษา ยานสามแพรงจึงถือเปนยานแหงศิลปะและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และการถือครอง
ที่ดินในยานสามแพรงแตเดิมเปนของสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแตภายหลังเมื่อมีการจัดการพื้นที่และแบงใหเอกชน
รายยอยบางสวนทำใหกรรมสิทธ์ิที่ดินเปลี่ยนไป 
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รูปที่ 1.2 การวิเคราะหโครงขายเมือง 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.4.4 แผนนโยบายและแผนดำเนินการอนุรักษ 
    1. แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม, 2560) 
     แผนรายพื้นที่ที่ครอบคลุมถึงพื้นที่ยานชุมชนเกาสามแพรง ไดแก บริเวณถนนราชดำเนินกลาง-ผานฟา
เปนบริเวณที่มีความตอเนื่องทางประวัติศาสตรและพัฒนาการเชิงพื้นที่จากชวงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร  มาจนถึงการขยาย
ขอบเขตของพระนครในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความหลากหลายในเชิงการใชประโยชนพื้นที่ เนื่องจากมีหนวยงานราชการขนาดใหญ 
และศาสนสถานท่ีสำคัญ สถานการณในป พ.ศ. 2560 เกิดปญหาความซบเซาดานเศรษฐกิจจากการยายออกของหนวยงานราชการ 
ในพื้นที่ทำใหชุมชนบริเวณสามแพรงและชุมชนที่อยูหลังอาคารบริเวณถนนราชดำเนินมีความเปลี่ยว เงียบเหงา และอันตรายใน
ตอนกลางคืน สงผลเสียตอภาพลักษณที่ดีในการเปนพ้ืนที่ตอนรับสูพื้นที่เมืองมรดกท่ีสำคัญ 
     แนวคิดในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ คือ การสรางพื้นที่เปลี่ยนถายการสัญจรจากถนนราช
ดำเนินนอกเขาสูถนนราชดำเนินกลาง การเปนประตูเขาสูพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรชั้นใน การเนนโครงสรางทัศนียภาพของเมืองเกา 
ในสวนการดำเนินการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ คือ การผสานศักยภาพการมีอยูของมรดกวัฒนธรรม ชุมชนพัก
อาศัย และการเขาถึงของรถไฟฟาใตดินเขาดวยกัน โดยไมเกิดผลเสียกับพื้นที่มรดกวัฒนธรรม สงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก
มรดกวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหมากที่สุด และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการสรางสรรคกิจกรรม    
ท่ีเขามาใหมใหกลายเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจของชุมชน 
     โครงการที่ครอบคลุมของพื้นที่ชุมชนสามแพรง ไดแก โครงการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานในพื้นที่    
กรุงรัตนโกสินทร ตึกแถวบริเวณแพรงนรา และแพรงภูธร โครงการปรับปรุงสถานที่และอุปกรณใหขอมูลเสนทางการทองเที่ยว 
จัดทำในบริเวณแพรงภูธร และโครงการสงเสริมการพัฒนาแหลงท่ีพักนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
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    2. โครงการวางผังเฉพาะแหงในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร: บริเวณแพรงนรา แพรงภูธร และแพรงสรรพ
ศาสตร (วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ, 2543) 
     งานปรับปรุงทางสถาปตยกรรม แบงเปนการอนุรักษเชิงพัฒนาบริเวณชุมชนเกา ดวยการรักษากจิกรรม  
ที่ตอเนื่อง ตลอดจนมีการคำนึงถึงการรักษารูปลักษณของชุมชนเอาไว ซึ่งกำหนดโดยถนนและรูปทรงของที่ดิน ความสัมพันธ
ระหวางพื้นที่วางและอาคาร ลักษณะทางกายภาพของอาคาร รวมถึงประโยชนการใชสอยและกิจกรรมตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
อยางตอเนื่องจนเกิดเปนยานที่ชัดเจน ดังนั้นจึงสรุปไดวา การเสนอกิจกรรมใหม ใหเกิดขึ้นจะตองไมทำลายรูปลักษณของชุมชน 
และคุณคาทางสถาปตยกรรมที่มีอยูเดิม  
     การจัดลำดับอาคารเพ่ือการอนุรักษ แบงออกเปน 3 ลำดับ ไดแก  
     ระดับที่ 1: อาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมและประวัติศาสตร แบงออกเปน 2 สวน ไดแก อาคาร
อนุรักษเต็มรูปแบบ ใชกับอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสูง จึงตองคงความแททั้งรูปแบบทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และ
ประโยชนใชสอย ไดแก ศาลเจาพอเสือ ประตูทางเขาแพรงสรรพศาสตร  และวัดบูรณศิริมาตยาราม และอาคารอนุรักษควบคุม    
ใชกับอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรละมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยเพื่อใหสอดคลองกับการใชงานในปจจุบัน 
แตตองเปนการใชสอยท่ีไมทำลายลักษณะเฉพาะทางทางสถาปตยกรรม ไดแก อาคารพาณิชยเกาในยาน อาคารสถานีอนามัย และ
อาคารโรงเรียนตะละภัฏศึกษา 
     ระดับที่ 2: อาคารฟนฟู หรืออาคารที่เกิดขึ ้นใหม มีแนวทางการปรับปรุงเพื ่อใหเกิดความกลมกลืน         
ในภาพรวมท้ังหมด โดยอาคารในกลุมนี้ ไดแก ตึกแถวใหมริมถนนอัษฎางค ถนนบุญศิริ ถนนตะนาว ถนนแพรงนรา และถนนแพรง
ภูธร 
     ระดับที่ 3: อาคารที่สรางขึ้นตอไปในอนาคต มีการควบคุมอาคารท่ีสรางขึ้นใหมใหมีรูปแบบสอดคลองกับ
ประกาศกรุงเทพมหานคร และมีแนวทางการออกแบบใหมใน 2 แนวทาง ไดแก การออกแบบในลักษณะจำลองแบบหรือคลายคลึง
กับอาคารอนุรักษเดิม สวนอีกแนวทางหน่ึง คือการออกแบบอาคารใหมใหมีความเรียบงายไมโดดเดน และคำนึงถึงความสอดคลอง
กลมกลืน จากการศึกษาเห็นวาแนวทางที่สองมีความเหมาสมกวา เนื่องจากสามารถออกแบบอาคารใหมใหตอบสนองการใชงาน 
แตกลมกลืนกับอาคารเกา รวมทั้งการสรางอาคารจำลองแบบอาคารเดิมก็เปนการลดคุณคาความแทของอาคารอีกดวย  
    3.4.5 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษยานสามแพรง 
     1. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวน 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงแขวงศาลเจาพอเสือ ยานสามแพรง ระบุไววา ภายในบริเวณหามกอสรางอาคาร หามบุคคลใดกอสรางอาคารท่ีมี
สีและวัสดุของผนังภายนอกอาคาร และสีของหลังคาอาคารเปนสีอื่น ที่มิใชอาคารที่มีสีและวัสดุ ดังตอไปนี้ สีของผนังภายนอก
อาคารเปนโทนสีครีม สีของหลังคาอาคารเปนโทนสีเทาเขม และวัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคารหรือตกแตงผิวของผนัง
ภายนอกอาคารเปนวัสดุไมสะทอนแสงหรือมันวาว 
    ในเงื่อนไขขางตนไดหมายรวมถึงการดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด สวนอาคารที่มีอยู
แลวในบริเวณพื้นท่ีที่กำหนด กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 
    2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอกฯ ในทองที่แขวงชนะสงคราม  แขวงตลาดยอด  แขวงศาลเจาพอเสือ 
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบุไววา หอง
แถว ตึกแถวท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ตองกอสรางหรือดัดแปลง ในตำแหนงอันเปนที่ตั้ง
ของอาคารเดิมโดยมีขอกำหนดดังตอไปนี้ ไมตองรนแนวอาคาร ขนาดเหมือนกับอาคารเดิม รูปแบบเหมือนกับอาคารเดิม และหาม
กอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
 
 
 
 



 

18 
 

 
รูปที่ 1.3 ผังแสดงความสัมพันธขององคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษกับมาตรการทางกฎหมาย 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 

   3.4.6 อาคารกรณีศึกษา จากการศึกษาลำดับอาคารเพ่ือการอนุรักษในโครงการวางผังเฉพาะแหงในพื้นท่ีสำคัญทาง
ประวัติศาสตร: บริเวณแพรงนรา แพรงภูธร และแพรงสรรพศาสตร โดยอาคารระดับที่ 1 ที่เลือกศึกษาไดแกอาคารพาณิชยเกา     
ในยานท่ีปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอย และอาคารระดับท่ี 2 ท่ีเลือกศึกษาไดแกอาคารท่ีเกิดขึ้นใหมในยาน  
 

ตารางที่ 2 ตัวอยางอาคารเพื่อการอนุรักษระดับท่ี 1 (อาคารท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรมและประวัติศาสตร) 
 

ชื่อสถานที่ รายละเอียด ที่ตั้ง ภาพดานหนาอาคาร 
1) Neighbor Phuthon โรงแรม บูติคสไตล ในอาคารอนุรักษ 

และชุมชนโบราณ 

104 ถนนแพรงภูธร  
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
2) The Bhuthorn โรงแรมขนาดเล็ก สะทอน

ประสบการณของสถานที่ในอดีต 

96-98 ถนนแพรงภูธร  
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
3) 1905 Heritage Corner 

 

บานพักหรูขนาดเล็ก สราง
ประสบการณทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
จากโรงแรมท่ัวไป 

66,68 ถนนแพรงภูธร 
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางอาคารเพื่อการอนุรักษระดับท่ี 2 (อาคารฟนฟู หรืออาคารท่ีเกิดขึ้นใหม) 
 

ชื่อสถานที่ รายละเอียด ที่ตั้ง ภาพดานหนาอาคาร 
1) Knight House ที่พักเพื่อตอบรับความตองการของผูที่

ตองการสัมผัสประสบการณการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสัมผัสวถิี
ชุมชน 

21 ถนนบำรุงเมือง  
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
2) Siri Poshtel Bangkok โรงแรมท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมและวถิี

ชีวิตของคนกรุงเทพ 

114 ถนนแพรงสรรพศาสตร 
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
3) Oyo 378 Bright Minitel โรงแรมชนาดเล็กที่มีราคายอมเยาและ

อยูใจกลางแหลงทองเท่ียว 
59 ถนนแพรงสรรพศาสตร            
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
4) Pa Prank Hostel โฮสเทลที่ผสมผสานไลฟสไตลคนรุน

ใหมเขากับยานเกา และยังมีพื้นที่เพื่อ
กิจกรรมและคนในชุมชน 

110-112 ถนนแพรงสรรพศาสตร 
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร10200 

 
5) Vivit Hostel Bangkok โฮสเทลคุณภาพสไตลบูติค ตกแตงดวย

สไตลโคโลเนียล 

พรอมบรรยากาศความเปนไทย  

510 ถนนตะนาว  
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
   จากตัวอยางอาคารเพื่อการอนุรักษทั้งสองระดับที่เลือกเปนอาคารกรณีศึกษามีการปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยไป
ในทิศทางเดียวกันคือการเปนที่พักนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับโครงการของแผนผังแมบทฯ และพบวามาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อการอนุรักษที่บังคับใชกับอาคารแตละระดับที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางสถาปตยกรรม สำหรับอาคารระดับที่ 1 ไดแก 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากเปนตึกแถวที่ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน แตในสวนของกฎกระทรวง นั้นไมมีผลบังคับ
ใชเนื่องจากอาคารดังกลาวเปนอาคารที่มีอยูแลวกอนกฎกระทรวงนี้  จึงไดรับการยกเวน สำหรับอาคารระดับที่ 2 ซึ่งไมไดขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน จึงมีเพียงมาตรการควบคุมความสูงอาคารจากขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ และเชนเดียวกันกฎกระทรวง 
นั้นไมมีผลบังคับใชเนื่องจากอาคารดังกลาวเปนอาคารท่ีมีอยูแลวกอนกฎกระทรวงน้ี  
 

4. ผลการวิจัย 
  องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษในกฎหมายอนุรักษยานชุมชนสามแพรง ไดแกองคประกอบในกฎกระทรวง

กำหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นท่ีบางสวน มี 2 องคประกอบไดแก สี (Color) ระบุ
รายละเอียดวาสีของผนังภายนอกอาคารเปนโทนสีครีม และสีของหลังคาอาคารเปนโทนสีเทาเขม และวัสดุ (Materials) ระบุ
รายละเอียดวาวัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคารหรือตกแตงผิวของผนังภายนอกอาคารเปนวัสดุไมสะทอนแสงหรือมันวาว และ
องคประกอบในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท มี 4 องคประกอบไดแก ระยะรน (Setback) ระบุรายละเอียดวาไมตองรนแนวอาคาร ขนาด (Size) ระบุรายละเอียดวา
ขนาดเหมือนกับอาคารเดิม รูปแบบ (Style) ระบุรายละเอียดวารูปแบบเหมือนกับอาคารเดิม และความสูง (Height) ระบุ
รายละเอียดวาหามกอสรางอาคารท่ีมีความสงูเกิน 16 เมตร รวมท้ังหมด 6 องคประกอบท่ีปรากฎในมาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
อนุรักษยานสามแพรง โดยจากการศึกษาสถาปตยกรรมในยาน ดังตารางที่ 2 และ 3 พบวาอาคารดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
ประโยชนใชสอยอาคารไปตามลักษณะทางเศรษฐกิจเปนที่พักรองรับนักทองเที่ยว ทำใหพบขอจำกัดของมาตรการทางกฎหมาย     



 

20 
 

ที ่พบจากการศึกษา ไดแก ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ที ่ครอบคลุมเพียงแคอาคารระดับที่ 1 คืออาคารที ่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมและประวัติศาสตร และกฎกระทรวงฯ ที่ครอบคลุมเพียงแคอาคารระดับที่ 3 คืออาคารที่ สรางขึ้นตอไปในอนาคต    
แตอาคารในระดับที่ 2 คืออาคารฟนฟูหรืออาคารที่เกดิขึ้นใหมมีเพียงมาตรการทางดานความสูงจากขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ  

 

 
รูปที่ 1.4 องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีควรอนุรักษในมาตราการทางกฎหมายเพ่ือการอนุรักษยานสามแพรง 

ที่มา:  ผูวิจัย (2564) 

5. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษในมาตราการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษยานสามแพรงมี

เพียง 6 องคประกอบจากทั้งหมด 23 องคประกอบที่ไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษยานชุมชนเกา เห็นไดวาใน
มาตราการทางกฎหมายเพ่ือการอนุรักษยานสามแพรงมีความครอบคลุมในประเด็นที่นอยกวา และดวยขอจำกัดของมาตรการทาง
กฎหมายที่ไดกลาวไวในผลการวิจัย ในประเด็นนี้อาจสงผลใหการอนุรักษยานชุมชนเกาไมไดประสิทธิภาพเทาที่ควร ในการรักษา
องคประกอบทางสถาปตยกรรมตามแนวทางการอนุรักษยานชุมชนเกา นำไปสูการสูญเสียคุณคาและความแทของยานชุมชนเกา 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ขอจำกัดในการศึกษาที่พบ คือ ไมทราบปที่อาคารสรางเสร็จ
อยางแนชัด ทำใหไมสามารถระบุอยางชัดเจนไดวาอาคารแตละแหงมีผลบังคับใชโดยกฎกระทรวงฯหรือขอบัญญัติ หากผูที่สนใจ
ทำการศึกษาตออาจตองเพิ่มการลงพื้นที่สัมภาษณเพื่อขอมูลที่ครบถวนมากขึ้น ในสวนขอเสนอแนะ ผูวิจัยมีความเห็นวาการ
อนุรักษยานสามแพรงจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากมีการแกไขขอจำกัดของมาตรการทางกฎหมายและมีการรวมมือกันระหวาง
ผูอยูอาศัยในชุมชนกับหนวยงานรัฐจัดทำแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมที่ระบุถึงรายละเอียดขององคประกอบอยางชัดเจน  
และมีผลบังคับใชกับอาคารเพื่อการอนุรักษทุกระดับที่ตั้งอยูในยานสามแพรง 
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แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย  
Thai Srivijaya Contemporary Architecture’s Design Guidelines 

 
พรหมสร  เจียรพันธุ1  สมโชค  สนินุกูล2  ธีรชัย  ลี้สุรพลานนท3 

 

บทคัดยอ  
 สถาปตยกรรมรวมสมัย ถือเปนการรักษาสถาปตยกรรมที่ทำใหสถาปตยกรรมสามารถตอบสนองการใชงาน และยังคง
คุณคา สื่อถึงเอกลักษณของรากเหงาวัฒนธรรมเดิม บทความวิจัยฉบับน้ีมุงเนนศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย 
โดยเลือกรากเหงาวัฒนธรรมเปนสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยในประเทศไทย ซึ่งจัดอยูในประเภทสถาปตยกรรมไทยประเพณี         
ถูกคนพบที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยหลงเหลือสถาปตยกรรมเปนโบราณสถานประเภทศาสนสถานเพียง 3 แหง       
ที่สามารถศึกษารูปแบบของสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยได คือ พระบรมธาตุไชยา ปราสาทวัดแกว และปราสาทวัดหลง การนำ
สถาปตยกรรมไทยประเพณี มาออกแบบใหเปนสถาปตยกรรมรวมสมัย ตองนำมาประยุกตใชกับการออกแบบสถาปตยกรรมใน
สังคมปจจุบัน โดยมีองคประกอบที่ตองศึกษาทั้งหมด 5 องคประกอบ ไดแก 1) เอกลักษณของสถาปตยกรรมศรีวิชัย คือ การจัด
อาคารอยูในผังรูปกากบาท จัดที่วางภายในเปนโถงกลาง ทางขึ้นอยูด านทิศตะวันออก และมีการตกแตงดวยลวดลายกุฑุ 2) คติ
ความหมายของสถาปตยกรรมศรีวิชัยที่ตอบสนองการใชงานตามความเชื่อทางศาสนา 3) ฐานานุศักดิ์ของอาคาร ซึ่งท่ีกรณีศึกษาทั้ง 
3 แหง ถูกจัดใหอยูในรูปแบบของศาสนสถาน หรืออาคารทางศาสนา 4) รูปแบบการใชงานในปจจุบันที่ตองคำนึงถึงบริบท ความ
ตองการของผูใชงาน พื้นที่ใชสอย รูปทรงของอาคาร วัสดุและโครงสราง และ 5) เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน ที่จะตองนำมา
วิเคราะหรวมกัน และเมื่อนำท้ัง 5 องคประกอบมาใชในกระบวนการออกแบบจึงทำใหเกิดเปน สถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรี
วิชัย 
 
คำสำคัญ:  ศรีวิชัย  ไชยา  การออกแบบ  สถาปตยกรรมรวมสมัย  สถาปตยกรรมไทยประเพณี 
 

Abstract 
 Contemporary architecture is a kind of architecture conservation which allows traditional architecture 
to remain its value, usable, to reflect its origin and cultural identity. This research paper focuses on approach 
to contemporary architectural design, based on Srivijaya architectural origin. which have remained found in 
Chaiya District, Surat Thani, Thailand. There are only 3 religious places remained as Srivijaya architectural styles 
which are Phra Borommathat Chaiya, Prasat Wat Kaew and Prasat Wat long. By applying Thai traditional 
architectural required for considerations into contemporary architectural design, there are 5 element, 1) The 
uniqueness of Srivijaya architecture in terms cross-shaped plan arrange, a central hall interior space, the east 
facing entrances and a decoration of kudu patterns. 2) The principle of Srivijaya architecture employed in line 
with religious beliefs, 3) The building hierarchy of the 3 cases was categorized as religious based or religious 
building places. 4) The current usage patterns must be considered for contexts, users requirement, function, 
from, structures and materials. 5) Current building technology and innovations. Regarding these 5 element 
design along with the process the Contemporary Thai Srivijaya architecture will be sustained. 
 
Keywords:  Srivijaya, Chaiya, Design Guidline, Contemporary Architecture, Traditional Thai Architecture 
 
 
    
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
3ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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1.  บทนำ  
  กรอบการศึกษาทางสังคมวาดวยเรื่องทฤษฎีการปรับตัวทางวัฒนธรรม ถูกนำมาใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบันและจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดวยปจจัยทางดานสังคม 
จึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางหลีกเลี ่ยงไมได อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมก็ยังคงเปนสัญลั กษณบงบอกถึง
ประวัติศาสตร รากเหงา และมีความเฉพาะตัวตอสังคมและบริบทนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะยังคงเหลือเอกลักษณ
บางประการถายทอดจากรุนสูรุน ทำใหเกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม ซึ่งสถาปตยกรรมถือเปนสัญลักษณที่สื่อถึงเอกลักษณของ
วัฒนธรรม อีกประการหน่ึงที่สามารถแสดงออกไดอยางชัดเจน เมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง สถาปตยกรรมในบริบทวัฒนธรรมน้ันก็
จะถูกปรับเปลี่ยนตามดังนั้น หากตองการรักษา คุณคา และรากเหงาของมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว การรักษารูปแบบทาง
สถาปตยกรรมเปนอีกทางเลือกที่สามารถศึกษาและพัฒนาตอยอดตอไป ถึงแมวาอาณาจักรศรีวิชัยจะลมสลายไปตามกาลเวลา แต
วัฒนธรรมในรูปแบบสถาปตยกรรมคงยังเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความมั่งคั่งรุงเรือง และขยายอำนาจในการแผขยายอาณาเขต     
ที่หลงเหลือเปนประจักษพยานสำคัญ และเมื่อวิถีการดำเนินชีวิตของบริบทเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรม
ใหเหมาะสมตอการใชงาน แตยังคงคุณคาใหแสดงถึงวัฒนธรรมเดิม 
 จากการศึกษาสถาปตยกรรมเชิงประวัติศาสตรพบหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งถูกกลาวขานวาเปนอาณาจักรที่
มีความมั่งคั่ง ยึดครองและกุมอำนาจการคาทางทะเลและแผอิทธิพลอยางรวดเร็ว มีศิลปะและสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 
ไดรับการขนานนามวา เปนเจาแหงการคาทางทะเล มีความรุงเรืองมากในสมัยพุทธศตวรรษที่ 8 -12 ศูนยกลางของอาณาจักรศรี
วิชัยยังคงเปนที่ถกเถียงกันในวงกวาง จากหลักฐานทางประวัติศาสตรยังไมสามารถสรุปไดวา ศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู   
ที่ใด มีการคาดการณโดยนักโบราณคดีหลายรปูแบบ ไมวาจะเปน ศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยูที่ปาเล็มบัง หรือ เกาะสุมาตรา 
หรือ ศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยูที่เมืองไชยาทางตอนใตของประเทศไทย ซึ่งปจจุบัน บริเวณดังกลาวคนพบวัฒนธรรม 
ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยศรีวิชัยอยูจำนวนไมนอย สวนใหญเปนโบราณวัตถุ สำหรับโบราณสถานที่หลงเหลือใหศึกษานั้นมี
เพียง 3 แหงซึ่งเปนสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถานท้ังหมด ไดแก วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว และวัดหลง จังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยสถาปตยกรรมดังกลาวจัดเปนสถาปตยกรรมไทยประเพณี มีแบบแผนประเพณี และฐานานุศักดิ์ของสถาปตยกรรม แตกตางกับ
สถาปตยกรรมในปจจุบัน จำเปนตองศึกษาเง่ือนไขของสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่มีอยูแตเดิมและสถาปตยกรรมในสังคมปจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และนำมาออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัยไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ เพื่อแกไขปญหาความ
ขัดแยงในเชิงฐานานุรูปกับฐานานุศักดิ์ และในเชิงบริบท จึงทำใหเกิด แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย 
เพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมโดยการนำรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีมาประยุกตใช 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย 

 

3.  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  3.1  แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
   สถาปตยกรรมรวมสมัย หมายถึง สิ่งกอสรางที่มุงประโยชนใชสอยดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย คือ 
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมสมัยใหม เปนทั้งที่สนองความตองการจำเปนในระดับทองถิ่น และสวนที่เปน
อิทธิพลจากโลกภายนอก (อนุวิทย เจริญศุภกุล : 2540) โดยแนวโนมของความรวมสมัยในสถาปตยกรรมเกิดจากการพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมประเพณีสอดคลองกับพื้นถิ่นและภูมิอากาศ คำนึงถึงบริบทสังคมและสงเสริมคุณคาของมนุษย 
ตอบสนองรูปแบบวัฒนธรรมรวมสมัย อันหมายถึงการแสดงออกถึงความเปนตัวเอง แตมีรากเหงามาจากอดีตและตองตระหนักถึง
การผสมผสานกันใหเกิดแนวคิดความรวมสมัยที่พรอมเปนคำตอบตอปจจุบันและอนาคตของวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมในสังคมรวม
สมัยนั้น ๆ (กิจชัย จิตขจรวานิช: 2545) 

จากคำอธิบายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา สถาปตยกรรมรวมสมัย คือสถาปตยกรรมท่ีผสมผสาน สถาปตยกรรมประเพณี 
รวมกับ สถาปตยกรรมสมัยใหม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบและเคารพบริบทของสังคมนั้น ๆ และพ้ืนฐานในการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีลวนอาศัยระเบียบวิธีรองรับดวยมิติที่สำคัญ (อาวุธ เงินชูกลิ่น: 2549)  ดังนี ้
  1. มิติทางพื้นที่ เนนการสัมผัสรูดานการใชที่วางทั้งในทางแนวราบและแนวตั้ง โดยมีการจัดวางการเขาถึงในแตละสวน
อยางเปนลำดับขั้นตอน ตามนัยของการจัดแบงพื้นที่ใชสอยท่ีถูกกำหนดไวอยางชัดเจน 
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  2. มิติทางรูปลักษณ แสดงออกถึงการใชรูปแบบภายใตรูปทรงและองคประกอบตกแตงที่ไมเพียงแตอธิบายใหเขาใจถึง
ความงามในเชิงศิลปกรรม ภายใตกระบวนการสรางสรรคและจิตวิญญาณที่เปนลักษณะเฉพาะตัวเทานั ้น แตยังสะทอนถึง
แนวความคิดที่แฝงดวยเนื้อหาเชิงคติความหมายในเชิงปรัชญาใหปรากฎบนรูปสัญลักษณ อันแยบยล ที่ผสมผสานกันไดอยาง
กลมกลืน 
  3. มิติทางคติความหมาย การออกแบบอาคารขึ้นอยูกับวัตถุประสงค บางเนนพื้นที่ใชสอย บางเนนทางคติความเช่ือ   
บางก็เนนท้ังประโยชนในทางกิจกรรมควบคูกับเนนการสรางรูปลักษณที่มีคติแฝงอยู 
  นอกจากน้ีศิลปนแหงชาติ ไดกลาวถึงการออกแบบสถาปตยกรรมไทย โดยเปรียบกับการแตงรอยกรองวา สถาปตยกรรม
ไทยก็มีฉันทลักษณเชนเดียวกับ โคลง ฉันท กาพย กลอน ที่มีการใชสัมผัส มีบังคับครุ ลหุ ตองรักษาใหถูกตอง ในงานสถาปตยกรรม
ไทยประเพณี แมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการใชงานหรือเทคโนโลยีการกอสรางแตฉันทลักษณของสถาปตยกรรมไทยควรรักษา
รูปลักษณเดิมไว และจำตองประยุกตใชระบบโครงสรางที่สอดคลองกับการใชสอยไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะของประเภทงาน
สถาปตยกรรม (ภญิโญ สุวรรณคีรี: 2549) 
  อีกทั้งยังมีนักวิชาการ ใหความเห็นไววา การพัฒนาสถาปตยกรรมเปนไปตามลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการแผน
ใหมในยุคที่บานเมืองกำลังอยูในระหวางการพัฒนา ควรพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษของเดิม และการสรางรูปแบบใหมที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหมีเอกลักษณของสถาปตยกรรมรวมสมัย ซึ่งจำเปนตอง
นำปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจำนวนมากมารวมพิจารณาเพื่อการสรางสรรคสถาปตยกรรม ทั้งปจจัยใหมที่เกิดจากสภาพการณของ
สังคมปจจุบันและปจจัยเดิมที่มีการผสมผสานกันอยางบูรณาการ โดยเสนอ แนวคิด คิดใหม -ทำใหม ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาการ
สรางสรรคเอกลักษณไทยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน โดยตองนำไปสูความชัดเจนเชิงรูปนาม เพื่อการนำไปใชและพัฒนาไดอยาง
ตอเน่ือง ตามลักษณะพลวัตของสังคมโลกยุคใหม จึงไมควรมีขอจำกัดทางดานเวลาที่จะนำไปสูการดวนสรุปในรูปแบบกระบวนการ
สรางสรรคเปนกระบวนการระยะยาว จนกวาจะเกิดการลงตัวเปนแบบอยางท่ียอมรับโดยทั่วกัน จากการปรากฎของแนวทางเดิม ๆ 
ซ้ำแลวซ้ำอีก ซึ่งแนวคิดนี้ตองนำปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพิจารณารวมกันทั้งปจจัยใหมและปจจัยเดิม ซึ่งเปนตัวกำหนดรูปแบบ
สถาปตยกรรมใหออกมาเปนรูปธรรม (องคประกอบของสถาปตยกรรม) และรูปธรรมเชิงนามธรรม (ความรูสึกที่เกิดขึ ้นกับ
สถาปตยกรรม) ที่แสดงถึงเอกลักษณของสถาปตยกรรมรวมสมัย โดยตองคำนึงถึงความขัดแยงในเชิงฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ดวย 
เนื่องจากรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีแตเดิมนั้นใชเฉพาะกับอาคารของราชสำนัก และอาคารทางศาสนา จึ งมีขอจำกัดใน
การนำมาใชกับอาคารประเภทอ่ืน ๆ ของสังคมปจจุบัน เชน อาคารพาณิชยกรรม เปนตน (วิมลสิทธ หรยางกูร: 2554) 
  จากการศึกษาขางตนจะเห็นวา แนวความคิดในการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย โดยใชรูปแบบของ
สถาปตยกรรมไทยประเพณี จำเปนตองศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเดิมไมวาจะเปน การใชงาน รูปลักษณ ตลอดจนคติความเช่ือ
ของงานสถาปตยกรรมอยางละเอียด และนำมาประยุกตใชใหสอดคลองกับอาคารในสังคมปจจุบัน โดยจะตองคำนึงถึง การใชงาน 
เทคโนโลยีการกอสราง ฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงไดดงัรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
 

การวางผังอาคาร 

เอกลักษณ

คติความหมาย 

ฉันทลักษณ

เทคโนโลยีการกอสรางใน
ปจจุบัน 

รูปแบบการใชงานใน

เอกลักษณ

กาลเทศะของสถาปตยกรรม ฐานานศักดิ์ 

เอกลักษณ

การวางผังอาคาร 

คติความหมาย 

กาลเทศะและฐานานุศักด ิ

คติความเชื่อ 

เทคโนโลยีการกอสรางใน
ปจจุบัน 

รูปแบบการใชงานใน

เทคโนโลยีการกอสรางใน
ปจจุบัน 

รูปแบบการใชงานใน

อาวธุ เงินชูกล่ิน ภิญโญ สวุรรณคีรี วิมลสิทธ หรยางกูร 
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   3.1.1  องคประกอบเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยประเพณีและการจำแนกลักษณะ สถาปตยกรรมแบบศรีวิชยัเปน
สถาปตยกรรมไทยถูกจัดใหอยูในแนวรูปแบบของสถาปตยกรรมไทยประเพณี ซึ่งการนำรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีมาใชกบั
อาคารประเภทตาง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีการใชงานตามบริบทสังคมในปจจุบันจำเปนตองเรียนรูสิ่งสำคัญที่สรางลักษณะ
สถาปตยกรรมไทย เพื่อนำมาวิเคราะหเพื่อสรางสถาปตยกรรมรูปแบบใหมโดย ตรึงใจ บูรณสมภพ (2533) กลาวถึงสิ่งสำคัญที่สราง
ลักษณะสถาปตยกรรมไทย สามารถจำแนกออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
      1. รูปแบบอาคารและการวางผังจัดพื้นท่ีวาง 
      2. วัสดุและวิธีการกอสราง 
      3. สวนประกอบของอาคาร ลวดลายแกะสลัก และรายละเอียดอื่น ๆ 
ขณะที่ วนิดา พึ่งสุนทร (2541) อางอิงจากหนังสือสรรคสรางอยางไทย ไดแบงลักษณะในการอธิบายสถาปตยกรรมไทยไว 5 
ลักษณะ ไดแก 
      1. การวางผัง 
      2. วัสดุกอสราง 
      3. ลวดลายและการตกแตง 
      4. รูปทรงและสัดสวน 
      5. โครงสราง 

 

 
 

รูปที่ 2 องคประกอบของลักษณะเอกลักษณในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
  สรุปไดวา องคประกอบของลักษณะเอกลักษณในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ (รูปที่ 
2) ซึ่งรวมรูปแบบอาคารและการวางผังเอาไว ดังนั้นแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย ในสวนการวางผังอาคารนั้น 
จะถือไดวาเปนองคประกอบของเอกลักษณ ดังรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย รายละเอียดเอกลักษณ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

วนิดา พึ่งสุนทร ตรึงใจ บูรณสมภพ 

การวางผัง 

วัสดุกอสราง 

รูปทรงและสัดสวน 

โครงสราง 

ลวดลายและการตกแตง 

รูปแบบอาคารและการวางผัง 

วัสดุและวธิีการกอสราง 

ลวดลายแกะสลัก 

รูปแบบอาคารและการวางผัง 

วัสดุและวธิีการกอสราง 

ลวดลายแกะสลัก 

รูปทรงและสัดสวน 

โครงสราง 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 

รูปแบบอาคารและการวางผัง 

วัสดุและวธิีการกอสราง 

ลวดลายแกะสลัก

รูปทรงและสัดสวน 

โครงสราง 
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   3.1.2  องคประกอบของคติความหมาย ความเชื ่อดั ้งเดิมของไทย คือเชื ่อในเรื ่องผีสาง ธรรมชาติ ไสยศาสตร         
จนตอมาไดมีการเผยแพรศาสนา ไทยไดรับเอาความเช่ือจากการนับถือพุทธศาสนาเขามา (ประเวศ อินทองปาน: 2555) เปนความ
เชื่อในลักษณะผสมผสานระหวางความเชื่อทางศาสนากับความเชื ่อทางไสยศาสตร ความเชื่อลักษณะนี้ปรากฏเดนชัดในการ
ประกอบพิธีกรรม ทำใหเกิดการสรางสถาปตยกรรมเพ่ือการบูชาความเช่ือ สถาปตยกรรมไทยจึงมีความเกี่ยวของกับศาสนา และคติ
ความเชื่อ ทำใหเกิดการสรางสถาปตยกรรม ที่แสดงถึงความเชื่อ โดยใชสัญลักษณเชิงความหมายเปนตัวแทนของความเชื่อ นับวา
ศาสนามีอิทธิพลตอการสรางสถาปตยกรรมของไทย จนทำใหเกิดเปนวัฒนธรรม และเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมไทย   
     อาวุธ  เงินชูกลิ่น (2549) กลาววา การออกแบบอาคารข้ึนอยูกับวัตถุประสงค บางเนนพื้นท่ีใชสอย บางเนน
ทางคติความเช่ือ บางก็เนนท้ังประโยชนในทางกิจกรรมควบคูกับเนนการสรางรูปลักษณที่มีคติแฝงอยู ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหกิจกรรม
ดังกลาวมีมิติในทางความหมายย่ิงข้ึน 
     ชวพงศ ชำนิประศาสน (2561) ไดใหความเห็นของคติความหมายในงานสถาปตยกรรมไทยวา สถาปตยกรรม
ไทยมีสิ่งตกแตงเปนสัญลักษณ บงบอกถึงวัตถุประสงคของการใชงาน และบงบอกถึงฐานะทางสังคมและอำนาจทางการเมือง 
     จากการศึกษาขางตนทำใหสามารถสรุปไดวา คติความเชื่อและคติความหมาย หมายถึง วัตถุประสงคในการ
ใชงานอาคารและประโยชนใชสอยโดยแสดงออกทางสัญลักษณ ซึ่งบงบอกถึงฐานะทางสังคม ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย รายละเอียดคติความหมาย 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.1.3  กาลเทศะของอาคารตามฐานานุศักดิ์ สถาปตยกรรมไทยเปนสิ่งกอสรางที่ประกอบดวยความเชื ่อและ
ประโยชนใชสอยรวมไปถึงอาคารมีฐานานุศักดิ์ตาง ๆ ซึ่งหมายถึง ตามควรแกเกียรติศักดิ์ (ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 
2542) ที่สามารถบอกถึงชนชั้นและฐานะของผูอยู ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปตยกรรมไทย หมายถึงการแสดงฐานะ และตำแหนง
หนาที่ของบุคคลใหปรากฏในสังคมโดยอาศัยรูปแบบและลักษณะศิลปะทางสถาปตยกรรมไทยเปนเครื่องบงชี้ (เนติ โชติชวงนิธิ : 
2553) โดยทีง่านสถาปตยกรรมไทยประเพณี มีรูปแบบอันเปนเอกลักษณเฉพาะตน เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญที่มีแบบแผน
ในการใชสอยและการออกแบบมาชานาน อาคารในสมัยกอนมีระเบียบในการออกแบบสรางสรรคที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของ
ฐานานุศักดิ์ การจะนำสถาปตยกรรมไทยประเพณี มาประยุกตใชนั้นตองคำนึงถึงปจจัยหลายประการเพื่อไมใหเกิดความขัดแยง 
หรือความไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องของฐานานุรูปและฐานานุศักดิ ์ ซึ่งจะแบงแยกตามลำดับผูครองเรือนตาม
ขนบประเพณีเดิม ดังคำกลาวท่ีวา ถนนมีกฎจราจรฉันใด ในสังคมก็ตองมีระบบกริยามารยาทฉันนั้น (นิจ หิญชีระนันทน: 2550) 
   ทั้งนี้ ภิญโญ สุวรรณคีรี (2547) ไดแบงฐานุศักดิ์ของอาคารในสมัยกอน เปน 4 ประเภทตามลำดับสูงไปสามัญ ดังนี้ 
   1. เครื่องยอด สถาปตยกรรมเครื่องยอดมีความผูกพันกับศาสนา เปนการกอสรางอาคารเพื่อเปนพุทธบูชาและเทว
บูชา การออกแบบเนนรูปทรงไปทางต้ังเพ่ือใหไดลักษณะที่สูงเดนกวาอาคารอ่ืน ๆ ทำใหเกิดลักษณะของสถาปตยกรรมเครื่องยอด 
   2. เครื่องลำยอง สถาปตยกรรมเครื่องลำยองใชกับอาคารท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีประทับของพระเจา พระมหากษัตริย 
หรือเปนอุเทสิกเจดียซึ่งหมายถึงเจดียที่สรางอุทิศพระพุทธเจาเทานั้น องคประกอบของเครื่องลำยอง ไดแก ชอฟา ใบระกา รวย
ระกา งวงไอยรา นาคสะดุง หางหงส ลานหนาบัน 
   3. เรือนเครื่องกอ แตเดิมเปนอาคารที่อยูอาศัย ที่มีการพัฒนาวัสดุกอสรางเปนการกออิฐถือปูน ซึ่งการกออิฐถือปูน
ในสมัยกอนน้ันมักจะใชกับการกอสรางพระราชวังหลวง วังของเจานาย และเรือนของขาราชบริพาลระดับสูง  

วัตถุประสงคในการใชง้าน 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 
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   4. เรือนเคร่ืองสับ เปนอาคารที่อยูอาศัย แตลักษณะพิเศษของอาคารประเภทนี้จะมี ฐานานุศักดิ์ ในตัวของมันเอง
อยูทุกหลัง โดยใชสัญลักษณเปนรูปแบบของอาคารและวัสดุรวมถึงฝมือสกุลชางที่แตกตางกันแสดงถึงฐานะของผูครองเรือน 
   ทำใหตองมีการจัดแบงประเภทของงานสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเลือกองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมที่เหมาะสมมาประยุกตใชเขากับอาคารแตละประเภท ทั้งนี้จะจัดลำดับฐานานุศักดิ์อาคาร ตามลักษณะการใชงาน
ของสถาปตยกรรมในปจจุบัน ดังนี้ 
   1. สถาปตยกรรมทางศาสนา เปรียบฐานานุรูปกับสถาปตยกรรมเครื่องยอด 
   2. สถาปตยกรรมที่อยูอาศัย ซึ่งสามารจัดลำดับฐานานุศักดิ์อาคารตามผูครองเรือนได ดังนี้ 

2.1  ตำหนัก และพระราชวัง ถือเปนอาคารของพระมหากษัตริย เปรียบฐานานุรูปกับสถาปตยกรรมเครื่อง 
ลำยอง 

2.2  อาคารราชการ ถือเปนศักดินาเจานายหรือขาราชบริพาลระดับสูง เปรียบฐานานุรูปกับเรือนเครื่องกอ 
     2.3  อาคารอยูอาศัย รวมไปถึงประเภทอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารถือเปนอาคารที่อยูอาศัยผูครองเรือนท่ัวไป เปรียบฐานานุรูปกับเรือนเครื่องสับ 
  การจัดลำดับฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์มีประโยชนตอการศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย โดยการ
นำเอาเอกลักษณทางสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัย ซึ่งปจจุบันเหลือสถาปตยกรรมใหศึกษาในรูปแบบศาสนสถาน หรืออาคารทาง
ศาสนาเทานั้น โดยจะตองนำเอาเอกลักษณจากสถาปตยกรรมขางตนมา ปรับเปลี่ยน ลดทอน เพื่อมาประยุกตใชกับสถาปตยกรรม
ที่อยูอาศัยแตละประเภทใหเหมาะสม สามารถแสดงได ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย รายละเอียดฐานุศักดิ์ของงานสถาปตยกรรม 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.1.4  องคประกอบของรูปแบบการใชงาน ในปจจุบัน สถาปตยกรรมในปจจุบัน สรางข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคของการ
ใชงานท่ีหลากหลาย พ้ืนฐานการออกแบบสถาปตยกรรมตองคำนึงถึงปจจัย (Bert Bielefeld: 2013) ดังตอไปนี้ 
     1. บริบท หรือ สภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งของสถาปตยกรรม 
     2. การใชสอย คือความตองการพื้นท่ีของผูใชงานอาคาร หรือวัตถุประสงคในการออกแบบ 
     3. รูปทรงของอาคาร 
     4. วัสดุและโครงสราง 
 ทั ้งนี ้ หากตองการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัยนั ้น จะตองมีตำแหนงที ่ตั ้งของอาคารใหม 
วัตถุประสงคในการออกแบบใหแนชัดเสียกอน จึงจะสามารถนำมาวิเคราะหรูปแบบการใชงานในปจจุบันได ดังแสดงในรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 

สถาปตยกรรมเครื่องยอด  

สถาปตยกรรมเครื่องลำยอง  

เรือนเครื่องกอ 

เรือนเครื่องสับ  

ใชกับอาคารทางศาสนา 

ใชกับตำหนัก พระราชวัง 

ใชกับอาคารของเจานาย 

ใชกับอาคารท่ีอยูอาศัยทั่วไป 
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รูปที่ 6 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย องคประกอบรูปแบบการใชงานในปจจุบัน 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
   3.1.5  เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน (วิมลสิทธ หรยางกูร: 2554) โดยแนวโนมเทคโนโลยีของวัสดุและระบบ
วิธีการกอสรางอาคารนั้นมีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยูกับบริบทและลักษณะการใชงานของสิ่งกอสรางนั้น  ๆ ในสวนของการ
ออกแบบกอสรางตองอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยในการออกแบบกอสรางมากข้ึน สำหรับวัสดุกอสรางก็ไดมีการวิจัย
ขึ้นมาใหมอยูเรื่อย ๆ การนำเอาวัสดุหรือเทคโนโลยีการกอสรางที่แตกตางกันมาผสมผสานกอสรางอาคารทำใหเกิดการใชสอย
อาคารที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการและความสบายของผูอยูอาศัยเปนสูงสุด ตลอดจนการใชอุปกรณและเครื่องมือ
เพ่ือแกปญหาของงานกอสราง ทำใหการออกแบบกอสรางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (Trchsauce Team: 2018) ดังแสดงในรูปที่ 7 
 
 

 
 

รูปที่ 7 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย องคประกอบเทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
 สรุปไดวา แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมยั มีองคประกอบหลักอยู 5 องคประกอบ แตละองคประกอบก็

มีรายละเอียดที่ตองทำการศึกษาแตกตางกัน ดังรูปที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบท 

การใชสอย 

รปูทรงของอาคาร 

วัสดุและโครงสราง 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 

วัสดุการกอสราง 

อุปกรณและเครอืงมอื 

นวัตกรรมและวิธีการ 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 
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รูปที่ 8 แนวทางออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 

สถาปตยกรรมเครื่องยอด  

สถาปตยกรรมเครื่องลำยอง  

เรือนเครื่องกอ 

เรือนเครื่องสับ  

วัตถุประสงคการใชงาน 

เอกลักษณ 

คติความหมาย 

รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 

เทคโนโลยีการกอสรางในปจจุบัน 

กาลเทศะและฐานานุศักดิ ์

รูปแบบอาคารและการวางผัง 

วัสดุและวธิีการกอสราง 

ลวดลายแกะสลัก 

รูปทรงและสัดสวน 

โครงสราง 

บริบท 

การใชสอย 

รูปทรงของอาคาร 

วัสดุและโครงสราง 

วัสดุการกอสราง 

อุปกรณและเครื่องมือ 

นวัตกรรมและวธิีการ 
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4.  วิธีการวิจัย 
  4.1  วิธีการดำเนินการ 
   การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร และการสำรวจพ้ืนท่ีเพื่อ
เก็บขอมูลทางกายภาพ เกี่ยวกับการออกแบบสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยในประเทศไทย ซึ่งผูจัดทำไดทบทวนวรรณกรรมจาก 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนำองคความรูดังกลาวมากำหนดเปนกรอบแนวคิด ตามขั้นตอนดังน้ี 
    1. รูปแบบการวิจัย ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ บทความทาง
สถาปตยกรรมจากบุคคลที่มีความนาเช่ือถือและการลงสำรวจพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพ่ือเก็บขอมูลทางกายภาพของสถาปตยกรรม 
    2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารแบบตาง ๆ และสำรวจพ้ืนท่ีเพื่อเก็บขอมลู
ทางกายภาพ 
    3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีดังน้ี 
     3.1  ศึกษาคนควาขอมูลจากวารสาร เพื่อรวบรวม ขอคิดเห็น แนวความคิดของสถาปนิกเก่ียวกับการ 
       ออกแบบสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
     3.2  ศึกษาคนควาขอมูลจากบทความที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมศรีวิชัย และสถาปตยกรรมรวมสมัย 
      3.3  สำรวจพ้ืนท่ีทางโบราณสถาน เพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับสถาปตยกรรมศรีวิชัย 
      3.4  การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล ใชวิธีวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพื่อแสดงใหเห็นจุดรวมกันของ 
             สถาปตยกรรมศรีวิชัย และการนำไปประยุกตใชใหเกิดเปนสถาปตยกรรมแบบไทยรวมสมัยศรีวิชัย 
  4.2  พ้ืนที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในประเทศไทย 
    การคนควาขอมูลจากสำนักศิลปากรที่ 14 พบวาสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยในประเทศไทยปจจุบัน คงเหลือ
สถาปตยกรรมประเภทศาสนสถานเทานั้นท่ีเปนหลักฐานทางโบราณคดีได เนื่องจากสถาปตยกรรมประเภทอื่นอาจสรางขึ้นดวยวัสดุ
ที่ไมคงทน ทำใหเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ศาสนสถานที่สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 -15 สวนใหญมีรูปแบบใกลเคียงกับ 
ศาสนสถานในอินเดียตอนใตและชวาภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ เชน เจดียทรงมณฑป ผังรูปกากบาท
หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส สวนมากพบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สรางดวยอิฐและพังทลายไปบางสวน โดยปจจุบันหลงเหลืออยู
เพียง 3 องค ไดแก เจดียวัดพระบรมธาตุไชยา ปราสาทวัดแกว และปราสาทวัดหลง โดยตำแหนงท่ีตั้งดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 ตำแหนงท่ีตั้งของวัดพระบรมธาตไุชยา วัดแกว และวดัหลง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ที่มา: Google map (2564) 

 
 
 
 
 

วดัหลง 

วดัแกว้ 

วดัพระบรมธาตุไช
ถนนทางหลวง  
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  4.3  รูปแบบสถาปตยกรรมศรีวิชัยในประเทศไทย 
   สถาปตยกรรมศรีวิชัยในประเทศไทยเหลือหลักฐานใหศึกษาเพียง 3 แหง ไดแก พระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 
จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีสภาพไมสมบูรณทั้งองค บางองคไดรับการบูรณปฏิสังขรณในภายหลัง ทำใหรูปแบบสถาปตยกรรมเดิม
อาจผิดเพี้ยนไปบาง ดังนั้นในการศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของศิลปะศรีวิชัยจึงยังมีความคลุมเครือไมสามารถระบุไดแนชัด 
แตจากหลักฐานที่ปรากฏของสถาปตยกรรมเจดียที่ยังหลงเหลืออยู รวมกับการคาดการณถึงที่มาและความสัมพันธกับศิลปะ
ใกลเคียง ทำใหสามารถกลาวไดวา รูปทรงเจดียในสมัยศรีวิชัย เปนเจดียทรงปราสาท ทั้งหมด โดยพิจารณาแลวรูปแบบของเจดีย
ทรงปราสาทนี้เชื่อวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากอินเดีย และจากจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง รูปแบบฐานและระบบแผนผังมี
ความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีที่พบในภาคกลางของประเทศไทย สิ่งที่บงชี้ไดวาศิลปะศรีวิชัยของไทยแตกตางจากศิลปะชวากค็ือ 
แนวระเบียงคดที่ยังหลงเหลืออยูสวนมากเปนโคกเจดียหรือมณฑป  
 

5.   ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยพบวาสถาปตยกรรมรวมสมัยเกิดจากการนำเอาเอกลักษณ และคติความหมายของสถาปตยกรรมไทย
ประเพณี มาผสมผสานเขากับการออกแบบของสถาปตยกรรมสมัยใหม โดยตองคำนึงถึงฐานานุศักดิ ์ของอาคารใหเกิดความ
เหมาะสมซึ่งมีแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมโดยใชเอกลักษณของสถาปตยกรรมศรีวิชัยมาประยุกตใชเขากับสถาปตยกรรม
สมัยใหม ใหเกิดเปนสถาปตยกรรมรวมสมัย โดยรูปแบบการกำหนดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย มีทั้งหมด 5 
องคประกอบ และมี 4 องคประกอบท่ีนำมาวิเคราะหสถาปตยกรรมศรีวิชัย ได ตามตารางดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 1  วิเคราะหขอมูลสถาปตยกรรมศรีวิชัยจากกรณีศึกษาตามแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย จากการศึกษา
ขอมูลของ ศักดิ์ชัย สายสิงห (2560), วราภรณ สุวัฒนโชติกุล (2558), ประภัสสร ชูวิเชียร (2547), เสนอ นิลเดช (2540), พิริยะ 
ไกรฤกษ. (2523),  George Cœdès (1968), และสำนักศิลปากรที่ 14 
 

1. เอกลักษณ 
รายละเอียด วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 

1.1. รูปแบบ
อาคารและ
การวางผัง 

 
ผังพระบรมธาตุไขยา 
(วราภรณ :2558) 

 
ผังวัดแกว 

(วราภรณ :2558) 

 
ผังวัดหลง 

(วราภรณ :2558) 

- อาคารอยูในผังรูปกากบาท 
- จัดวางท่ีวางภายในโถงกลาง 
- ลักษณะผังสี ่เหลี ่ยม ฐานแบบบัว
วลัยอยูในผังยกเก็จ ประกอบดวย
ฐานบัวคว่ำ-บัวหงายประดับทองไม
ดวยลูกแกวเหลี่ยมที่ทองไม 2 เสน 
และสวนกลางของทองไมแบงเปน
ชอง 

- อาคารอยูในผังรูปกากบาท 
- จัดวางท่ีวางภายในโถงกลาง 

 
ฐานปทม (วราภรณ :2558) 

- ลักษณะผังสี ่เหลี ่ยม ฐานชั ้นลางสุด
เปนฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถัดมาเปน
ฐานปทม มีบัวลูกแกว ลักษณะเปน
ฐานประทักษิณ มีบันไดทางขึ ้นดาน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

- ตัวเรือนธาตุขนาด 18 x 18 ม. ตั้งอยู
บนชุดฐานบัว กึ่งกลางฐานเขียงคอน
ไปทางดานบน เวนเปนรองและกออิฐ 

- อาคารอยูในผังรูปกากบาท 
- จัดวางท่ีวางภายในโถงกลาง 

 
ฐานปทม (วราภรณ :2558) 

- ลักษณะผังสี ่เหลี ่ยมเพิ ่มมุมร ับกับ
ฐานเรือนธาตุทรงจตุรมุข ฐานชั้นน้ี 
ประกอบด วยฐานเข ียงบร ิ เวณ
กึ่งกลางฐานเขียงคอนไปทางดานบน
เวนเปนรอง และกออิฐเวนชองเหนือ
ฐานเขียงเปนฐานบัวคว่ำ ทองไมคาด
ดวยลูกแกว มีรองรอยประดับเสาติด 
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1. เอกลักษณ (ตอ) 
รายละเอียด วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 

  เวนชอง ตอดวยบัวควำ่และค่ันดวยบวั
ลูกแกว ชุดฐานนี้ทำหนาที่เปนบวัตีนธาตุ 
ถัดขึ้นไปเปนผนังอาคาร 

ผนัง ลักษณะเปนฐานประทักษิณ ถัด
มาเปนฐานปทม มีบวัลูกแกว 

 - ฐาน สี่เหล่ียมสูงยอเก็จ - ระหวางมุมของมุขตอดวยมุมของเรือน 
  ธาตุ (มุมใหญตอมุมใหญ) ออกเก็จเพ่ิม 
  มุมอีก 1 มุม จนดูคลายยอมุมไมยี่สิบ 

 
ฐานวัดหลง (วราภรณ :2558) 

-  มกีารยกเก็จมุมของอาคาร 
 - มุขดานทิศตะวันออกเปนทางนำสู

หองโถงกลาง (หองครรภคฤหะ) 
 

- มุขดานทิศตะวันออกเปนทางนำสูหอง    
  โถงกลาง (หองครรภคฤหะ) ขนาด    
  4 x 4 ม. 

-  มุขดานทิศตะวันออกเปนทางนำสู 
   หองโถงกลาง (หองครรภคฤหะ)  
   ขนาด 4 x 4 ม. 

1.2 วัสดุและ
วิธีการกอสราง 

- ใชอิฐเปนวัสดุกอ ฝนอิฐเรียบกอน
เรียงตอ และใชปูนฉาบผิว 

- อาคารกออิฐไมสอปูน ขัดผิวหนาอิฐ
เรียบ 

- อาคารกออิฐไมสอปูน ขัดผิวหนาอิฐ
เรียบ 

- ใชหินทรายในสวนที่ตองรับน้ำหนัก - หินทราย 
- ศิลาทรายแดง 

-  

1.3 รูปทรง
และสัดสวน 
 

- เรือนชั้นซอนหลายชั้น แตละดาน
ของแตละชั้นประดับบรรพแถลงท่ี
มีสวนหลังคาเปนเจดียยอดซึ ่งลด
รูปมาจากช้ันเรือนธาตุ 

 
รูปตัดสันนิษฐานภายในวัดแกว 

(วราภรณ :2558) 

 
รูปตัดสันนิษฐานภายในวัดหลง 

(วราภรณ :2558) 
- เจดียทรงปราสาท - เจดียทรงปราสาท - เจดียทรงปราสาท 
- สถูปเจดียแบบเอวคอด - สถูปเจดียแบบเอวคอด - สถูปเจดียแบบเอวคอด 
- องคเจดียเปนทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุข
ย  อม ุ ขด  านหน  าหร ื อม ุ ขด  าน
ตะวันออก 

 
 

ผังหลังคาพระบรมธาตุไชยา 
(วราภรณ :2558) 

- หลังคาทำเปน 3 ชั้นลดหลั่นกันขึ้น
ไป 

 
 

- ตัวอาคารเรือนธาตุเปนอาคารทรง
จัตุรมุขขนาดประมาณ 18 x 18 เมตร 
 

 
 

ผังสันนิษฐานหลังคาวัดแกว 
(วราภรณ :2558) 

- สวนยอด 3 ชั้นเปนเรือนธาตุ 8 เหลี่ยม
ลดหลั่นกันขึ้นไป 

- การทำซุมมุขดานหนาที่เปนการยอ
เรือนขึ้นไป 3 ชั้นในระยะที่เทากับ
สวนฐานดานหนา 
 

 
 

ผังสันนิษฐานหลังคาวัดหลง 
(วราภรณ :2558) 

-  สวนยอดชั้น 1 ยอมุมไม 12 
-  สวนยอดชั้น 2 และ 3 เปนเรือนธาตุ 
   8 เหลี่ยม ลดหลั่นกัน 
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1. เอกลักษณ (ตอ) 
รายละเอียด วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 

 

 
ภาพถายเกาพระบรมธาตุไชยา 

(พิริยะ : 2523) 

รูปแบบสันนิษฐานวัดแกว 
(วราภรณ :2558) 

รูปแบบสันนิษฐานวัดหลง 
(วราภรณ :2558) 

1.4 ลวดลาย
และการ
ตกแตง 

เสาติดผนังมีรองรอยของการเซาะรอง ผนังดานนอกอาคารตกแตงดวยเสาติด
ผนังและเซาะรองผากลางเสาจากโคนไป
ถึงยอดเสา  

เสาติดผนังมีรองรอยของการเซาะรอง 

- ปราสาทมีมุขยื่นออกมาท้ังสี่ดาน 
   ดานหนาเจาะเปนคูหาเขาไปภายใน 
   เรือนธาตุ 

 
(วราภรณ :2558) 

- ทางเขาประดับเสาแปดเหลี่ยม 

- ไมมีซุมมุกดานหนายื่นออกมา 

- ประดับรูปวงโคงขนาดเล็ก  
(กุฑุและสถูปจำลองรวม 24 องค)    

 
  

 
(วราภรณ :2558) 

- เหนือชั้นเรือนธาตุปรากฏรองรอยซุม 
หนาบันเปนวงโคงเล็ก ๆ (กุฑุ) ประดับ 

อยู 

- เรือนธาตุประดับซุมจระนำกุฑุ 
 

1.5 โครงสราง - ผนังรับน้ำหนัก - ผนังรับโครงสรางหลังคาแบบกออิฐสัน
เหลื่อม 

- ผนังรับโครงสรางหลังคา 

2. คติความหมาย 
รายละเอียด วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 
วัตถุ 
ประสงค 
การใชงาน 

- เปนสถานที่บรรจุพระบรม 
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา 

-  -  

3. ฐานานุศักดิ์ 
รายละเอียด วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแกว วัดหลง 
ฐานานุศักดิ์ สถาปตยกรรมเครื่องยอด สถาปตยกรรมเครื่องยอด สถาปตยกรรมเครื่องยอด 

4. รูปแบบการใชงานในปจจุบัน 
รายละเอียด สถาปตยกรรมท่ีตองการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย 
บริบท สถานที่ตั้ง 
การใชสอย วัตถุประสงคในการใชงาน 
รูปทรงของอาคาร ออกแบบรูปทรงของอาคารแบบศรีวิชัยรวมสมัย 
วัสดุและโครงสราง ใชวัสดุแบบศรีวิชัยรวมสมัยและโครงสรางที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน 
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5. เทคโนโลยีการกอสราง 
รายละเอียด สถาปตยกรรมท่ีตองการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย 
วัสดุการกอสราง 

เลือกใชเทคโนโลยีการกอสรางใหเหมาะสมกับประเภทแลวรูปทรงอาคาร อุปกรณและเครื่องมือ 
นวัตกรรมและวิธีการ 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
6. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพบวา สถาปตยกรรมศรีวิชัย 3 แหง เปนศาสนสถาน มีทั้งที่สมบูรณหลังจากไดรับการบูรณะซอมแซม 
และแหงท่ีไมสมบูรณแตมีงานวิจัยศึกษาสันนิษฐานรูปทรงดั้งเดิมของอาคารเอาไว การนำรูปแบบสถาปตยกรรมศรีวิชัยดังกลาว 
มาประยุกตใหเปนสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัยนั้น สามารถทำไดโดยมีแนวทางการออกแบบท่ีตองศึกษาองคประกอบ 5 
ประการไดแก  
  6.1  รูปแบบเอกลักษณ ซ่ึงเอกลักษณของสถาปตยกรรมศรีวิชัย สามารถสรุปไดดังนี้ 
    6.1.1 รูปแบบอาคารและการวางผัง  อาคารอยูในผังรูปกากบาท จัดที่วางภายในโถงกลาง ลักษณะผังสี่เหลี่ยม 

บันไดทางขึ้นอยูดานทิศตะวันออก ฐานปทม ทองไมคาดดวยลูกแกว มีการประดับบัววลัยและบัวคว่ำ 

    6.1.2 วัสดุและวิธีการกอสราง อาคารกออิฐไมสอปูน ฝนอิฐเรียบกอนเรียงตอ ขัดผิวหนาอิฐเรียบ และใชหิน 

ทรายในสวนท่ีตองการรับน้ำหนัก 

    6.1.3 รูปทรงและสัดสวน เปนเจดียทรงปราสาทท้ังหมด สถูปเจดียแบบเอวคอด สวนยอดเปนเรือนธาตุ 8  
เหลี่ยมลดหลั่นกันขึ้นไป 

    6.1.4 ลวดลายและการตกแตง มีการตกแตงซุมจระนำดวยลวดลายของ กุฑ ุ

    6.1.5 โครงสราง เปนแบบผนังรับน้ำหนัก 

  6.2  คติความหมาย วัตถุประสงคของพระบรมธาตุไชยาเปนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมา   
สัมพุทธเจา สวนอีก 2 อาคารยังไมเปนที่แนชัด 

  6.3  ฐานานุศักดิ์ของอาคาร ลำดับขั้นของงานสถาปตยกรรมตามฐานะของผูครองเรือน โดยสถาปตยกรรมศรีวิชัยทั้ง 3 
แหงถูกจัดใหอยูในฐานานุศักดิ์สถาปตยกรรมเครื่องยอด นั่นคือเปนสถาปตยกรรมประเภทอาคารศาสนสถาน โดยมีกรรมวิธีการ
กอสรางเหมือนเรือนเครื่องกอ 

  6.4  รูปแบบการใชงานในปจจุบัน คือการใชประโยชนของอาคารแตละประเภทในปจจุบัน ขึ้นอยูกับตัวแปร ดังน้ี 

    6.4.1 บริบท หมายถึง การวิเคราะหตำแหนงที่ตั้งของสถาปตยกรรม 

    6.4.2 การใชสอย หมายถึง การวิเคราะหความตองการพ้ืนท่ีใชสอยของผูใชงานอาคาร 

    6.4.3 รูปทรงของอาคาร หมายถึง การออกแบบรูปลักษณของอาคารใหมีความเปนสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
        แบบศรีวิชัยโดยการถอดแบบเอกลักษณ คติความเชื่อ ฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ของสถาปตยกรรมแบบ 
        ศรีวิชัยมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
    6.4.4 วัสดุและโครงสราง หมายถึง การเลือกใชวัสดุหรือวัสดุทดแทนท่ีมีความเปนสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัย  
        และการเลือกใชโครงสรางใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงานอาคาร 
  6.5  เทคโนโลยีการกอสราง ขึ้นอยูกับประเภทสถาปตยกรรมที่ตองการออกแบบโดยตองเลือกใชวัสดุการกอสราง
อุปกรณและเครื่องมือ และนวัตกรรมและวิธีการใหเหมาะสมกับประเภทและรูปทรงอาคาร 
    จากการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ผูวิจัยตองการนำเสนอแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยแบบศรีวิชัย
ประยุกตใชกับการออกแบบอาคารในปจจุบันใหเหมาะสมตามกาลเทศะ และเพื่อใหการออกแบบมีความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน 
จึงมขีอเสนอแนะ ดังนี ้
    1.  การศึกษาวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาตอยอดโดยการศึกษาขอมูลรูปแบบอาคารประเภทใดบางในปจจุบันที่
สามารถนำแนวทางดังกลาวไปปรับใช และสามารถนำไปปรับใชสวนใดของอาคารไดอยางไรบาง 
    2.  เนื่องจากในชวงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดเกิดสถานการณการแพรระบายของไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ทำให
เปนอุปสรรคตอการลงพื้นที่สำรวจเพื่อรวบรวมขอมูลทางกายภาพ หากไดศึกษาตอในชวงสถานการณดีขึ้นขอมูลทางกายภาพ
สามารถนำมาพัฒนาใหการศึกษาวิจัยไดเห็นรูปแบบของสถาปตยกรรมที่ชัดเจนและมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  
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การศึกษาการออกแบบอาคารศาลดวยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย 
กรณีศึกษา: อาคารที่ทำการศาลฎีกา 

The Study of Court Building Design Using Theories Related to Thai Architecture 
Case Study: The Supreme Court 

 
วรรณลภา บุญบุตร1   สมโชค สินนุกูล2   พิสิฐ พินิจจันทร3 

 

บทคัดยอ 
  อาคารศาลเปนอาคารประเภทหนึ่งที ่มีรูปแบบการใชงานและรูปแบบอาคารที่สำคัญตอภาพรวมของประเทศ และ         
ยังตองการคำตอบในการแสดงถึงการออกแบบที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย บทความวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบอาคารศาลดวย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย กรณีศึกษา : อาคารที่ทำการศาลฎีกา มีระเบียบวิธีวิจัยโดย สำรวจ รวบรวม ขอมูลที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย จากแหลงตาง ๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย 
จัดเรียงเปนกรอบแนวคิด ซึ่งเพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงไดทำการศึกษาประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลฎีกาในอดีตถึง
ปจจุบันดวย และจากการศึกษา จึงไดทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัสถาปตยกรรมไทย 8 ประการ ไดแก 1) พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรม 
2) การกอรูปสถาปตยกรรม 3) การจัดองคประกอบ รูปทรงและสัดสวนทางสถาปตยกรรม 4) สวนประกอบและสวนประณีต
สถาปตยกรรม 5) ประวัติสถาปตยกรรม 6) วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง 7) ประเภทสถาปตยกรรม 8) นิยามความเปนไทย     
โดยนำมาวิเคราะหหาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยท่ีปรากฏบนอาคารศาล  
 
คำสำคัญ:  สถาปตยกรรมไทย  สถาปตยกรรมไทยประเพณี  สถาปตยกรรมไทยประยุกต  สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม 
              อาคารท่ีทำการศาลฎีกา 
 

Abstract 
 The court is a type of building that has a functional and building style that important to the overall 
picture of the country. It also needs answers to represent designs related to Thai architecture. This research 
article studies the design of court buildings with theories related to Thai architecture. case study: the supreme 
court. There is a research methodology by collecting information about Thai architecture. From various sources 
including books, researches, knowledge from experts on Thai architecture Arranged in a conceptual framework. 
Which in order to make it clear, therefore studied the history of The Supreme Court in the past to the present 
According to the study, there are 8 theories related to Thai architecture: 1) Fundamentals of Thai architectural 
identity 2) Architectural Configuration 3) Architectural Composition, Form and Scale / Proportion 4) Architectural 
Features and Refinement 5) History of architecture 6) Materials and construction methods 7) Architecture type 
8) Definition of Thai. They were analyzed to find theories related to Thai architecture that appeared on the 
court building. 
 
Keywords: Thai Architecture, Traditional Thai Architecture, Applied Thai Architecture, Modern Thai  
                Architecture, The Supreme Court  
 
 
     
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
3ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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1.  บทนำ 
  การศึกษาการทำวิจัยนี้เริ่มมาจากความสนใจสถาปตยกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนา และ เปลี่ยนแปลงตา ม
ชวงเวลาทางสังคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถาปตยกรรมไทย ซึ่งสถาปตยกรรมไทยเปนศิลปะการกอสรางของไทยท่ีแสดงถึงเอกลักษณและ
ยังมีความตองการสรางเพื่อรองรับการใชงานอาคาร โดยเฉพาะสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเปนที่ทำการที่มีความสำคัญของประเทศ 
แสดงออกถึงการเปนตัวแทนของการใชอำนาจในการบริหารปกครองประเทศท่ีตองการแสดงออกถึงความเปนไทย 
  งานสถาปตยกรรมไทยในอดีตแสดงออกลักษณะพื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงพัฒนาการทางภูมิปญญา
ไทยมาอยางตอเนื่อง แตแปรเปลี่ยนไปเน่ืองจากอิทธิพลภายใน อิทธิพลของสถาปตยกรรมโมเดิรนและกระแสโลกาภิวัฒน และเมื่อ
ไมมีความจำเปนในการพ่ึงพารูปแบบสถาปตยกรรมที่มีลักษณะไทย งานสถาปตยกรรมในประเทศไทยโดยทั่วไปจึงยึดรูปแบบสากล 
รวมทั้งรูปแบบทองถิ่นนิยมตามความเหมาะสม แตสำหรับอาคารประเภทที่มีความสำคัญระดับชาติ การสรางสรรคเอกลักษณ
สถาปตยกรรมไทย ยังตองการคำตอบในการตอบโจทยการแสดงออกที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยที่เหมาะสมสำหรับงาน
สถาปตยกรรมในสังคมปจจุบัน (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการการสรางสรรคเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยสมัยใหม , 
2558)   
  การวิจัยนี้ จึงเลือกจากอาคารที่มีอยูเดิมแลว โดยพิจารณาเบื้องตนจากสถาปตยกรรมที่ปรากฏพบเห็นโดยทั่วไป มีความ
เกี่ยวของกับการบริหารประเทศและยึดโยงกับประชาชน ซึ่งกรณีศึกษาดังกลาวคือ “อาคารศาล” อาคารศาลเปนอาคารประเภท
หนึ่งท่ีมีรูปแบบการใชงานและรูปแบบอาคารที่สำคัญ เปนสวนหน่ึงที่แสดงใหเห็นภาพรวมของการบริหารประเทศ โดยจากประเภท
ของศาล จึงเลือกศึกษาศาลยุติธรรมที่แสดงใหเห็นการบริหารประเทศท่ียึดโยงกับประชาชนโดยตรงอยางศาลยุตธิรรม “อาคารที่ทำ
การศาลฎีกา” ที ่ตั ้งแหงสถาบันสูงสุดของอำนาจตุลาการ อันเปนหนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตย ของประเทศไทย (คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2550) มาเปนเปน กรณีศึกษา การไดศึกษาการออกแบบอาคารดวยทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการหาคำอธิบายเพื่อการศึกษาการใชทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย
กับอาคารใชสอยในปจจุบัน เพื่อเสนอการใชการออกแบบและการอธิบายท่ีหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนสงเสริมใหผลงานออกแบบ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นได 
  จึงเปนที่มาของงานวิจัย “การศึกษาการออกแบบอาคารศาลดวยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย กรณีศึกษา 
อาคารที่ทำการศาลฎีกา” 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย   
  เพื่อศึกษาการออกแบบอาคารศาลดวยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย กรณีศึกษา : อาคารที่ทำการศาลฎีกา  
โดยรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยจัดเรียงเปนกรอบแนวคิดและนำขอมูลไปวิเคราะหกับกรณีศึกษา: อาคารที่ทำ
การศาลฎีกา 
 
3. วิธีการวิจัย    
  3.1 การรวบรวมขอมูล มีระเบียบวิธีวิจัยโดยมุงศึกษา สำรวจ รวบรวม ขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย 
จากแหลงตาง ๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย ขอมูลจากผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย  
  3.2 กรอบแนวคิด นำขอมูลที่รวบรวมมาทบทวนจัดเรียงใหเห็นวิธีการทฤษฎีที ่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยผาน
ทางการจัดหมวดหมูเปนขอบเขตหัวขอ ไดแก 1) พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรม แสดงลักษณะเชิงนามธรรม 2) การกอรูป
สถาปตยกรรม 3) การจัดองคประกอบ รูปทรงและสัดสวนทางสถาปตยกรรม 4)  สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม      
5) ประวัติสถาปตยกรรม 6) วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง แสดงการใชโครงสรางและเทคโนโลยีในปจจุบันทดแทนวัสดุเดิม          
7) ประเภทสถาปตยกรรม 8) นิยามความเปนไทย  
  3.3 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล นำหมวดหมูหัวขอท่ีไดจากการจัดเรียงมาวิเคราะหกับกรณีศึกษา: อาคาร
ที่ทำการศาลฎีกา และประมวลผลทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยท่ีปรากฏบนอาคารท่ีทำการศาลฎีกา 
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4.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย 
  4.1  พ้ืนฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย  
   วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร (2558) กลาวถึงเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย โดยมีสวนที่เกี ่ยวของ 5 ประการ ไดแก              
1) ลักษณะเชิงนามธรรม ประกอบดวย ความเบา ลอยตัว ความโปรง ความโลง ความโอบลอม ความรมรื่น ความเย็นสบาย ความ
สวาง ความสลัว ความมืด ความสงบ และความสงัด 2) ลักษณะเชิงรูปธรรม ประกอบดวย รูปแบบที่อิงกับวิถีธรรมชาติ: การอยู
รวมกับธรรมชาติ ตนไม น้ำ รูปแบบการจัดภูมิทัศน: พื้นที่สีเขียว/พื้นที่วางกับอาคาร/ชุมชน ลักษณะที่แสดงถึงภูมิปญญาไทย     
(โดยพิจารณาในความเหมาะสมตอการใชออกแบบบานในบริบทของสังคมและสภาพแวดลอมปจจุบันเสนอ 3 ประเด็นคือการ
สื่อสารดวยรูปแบบที่คุนเคย รูปแบบหลังคาจั่ว เทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน ลักษณะเดน ๆ ของรูปแบบที่เกิดจากภูมิปญญาไทย) 
ลักษณะพื้นถิ่นรวมสมัย: อัตลักษณจากการสืบสานทางวัฒนธรรม 3) ลักษณะความงาม ประกอบดวย ปจจัยที่ทําใหเกิดความงาม 
ลักษณะเดนของความงาม: ความออนชอย (Gracefulness) ลักษณะเดนของความงาม: ความละเอียดประณีต (Refinement)     
4) รูปลักษณเชิงสัญลักษณ ประกอบดวย รูปลักษณตามคติความเช่ือ รูปลักษณเพื่อการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ ไดแก การสื่อ
ความหมายดานเอกลักษณไทย: สถาปตยกรรมไทยประเพณี/ไทยประยกุต การสื่อความหมายดวยรูปแบบสัญลักษณเฉพาะ (icon): 
เครื่องยอด/ ดอกบัว/นํ้า/จั่ว การสื่อความหมายเฉพาะ: ฐานานุลักษณ/พลัง/อํานาจ การสื่อความหมายดานความเปนชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 5) ลักษณะไทย: ความเปนไทย/วิถีไทย ประกอบดวยจิตวิญญาณของความเปนไทย-ความตอเนื่องจากรากฐาน
ประเพณี ไดแก ความเปนไทยแบบทางการ ความเปนไทยตามที่นิยม 
  4.2  การกอรูปทางสถาปตยกรรม  
   วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2558) กลาวถึงการกอรูปทางสถาปตยกรรม 3 ประการ ไดแก 1) การวางผังในมิติความสัมพันธ
กับทิศทาง การจัดวางแนวแกน การกําหนดลําดับ และระดับ 2) การจัดกลุม ตามแบบแผนการจัดวางอาคารในลักษณะเรียง       
เปนแนว การโอบลอมองคประกอบ และที่วาง 3) การสรางมวล ดวยลักษณะไตรภาค การเรียงตัวแนวตั้ง การแสดงฐานานลุักษณ 
จักรวาลจําลอง และลักษณะอนุสาวรีย 
  4.3  การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม  
   วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2558) 4 ประการ ไดแก 1) การจัดองคประกอบเพื่อการใชสอย 2) การจัดองคประกอบ : 
รูปทรงและสัดสวน คุณลักษณะ 3) การจัดองคประกอบเพื่อการสื่อความหมายของสังคมไทยแบบพหุนิยม : แบบไทยผสมผสาน     
4) การจัดองคประกอบเพ่ือการเช่ือมตอท่ีวาง 
  4.4  สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม  
   วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2558) 3 ประการ ไดแก 1) ภาพรวมและโครงสราง 2) สวนประกอบหลัก/พื้นฐาน: ซุมทางเขา 
ชองแสง ประตู หนาตาง ลาน/ระเบียง/ชาน นอกชาน การยกพื้น ฐานอาคาร บัวฐานอาคาร เสา/บัวหัวเสา พะไลและแผงกันแดด 
คํ้ายัน 3) สวนประดับ/สวนประณีตสถาปตยกรรม 
  4.5  สถาปตยกรรมเขียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน  
   วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2558) 5 ประการ ไดแกสถาปตยกรรมเขียว สถาปตยกรรมอนุรักษพลังงาน สถาปตยกรรม
อนุรักษระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน เกณฑประเมินอาคารเขียว  
  4.6  สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวัตน และทองถิ่นภิวัตน  
   วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2558) 4 ประการ ไดแก สถาปตยกรรมในแนวบูรณาการโลกาภิวัฒนกับทองถ่ินภิวัตน ในแนว
คูขนานสมัยใหมกับประเพณี แนวรูปแบบไทยที่เปนการละเมิดหรือไมละเมิดฐานานุลักษณ สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
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รูปที่ 4.1 ขอมูลเก่ียวกับสถาปตยกรรมไทย 1 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
  4.7  ความสำคัญของระเบียบวิธีในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี  
   วนิดา พึ่งสุนทร (2547) กลาวถึงลักษณะอาคาร องคประกอบอาคารประกอบไปดวยสามสวนสำคัญทั้งอาคารทาง
ราบและอาคารทางสูง คือ 1) สวนฐานอาคาร-สวนชั้นรับฐาน  2) สัดสวนชั้นตัวอาคาร: ความสูงของผนังและของเสา รายละเอยีด
สวนผนัง-บัวผนังบน บัวผนังลาง รายละเอียดสวนเสา-หัวเสา สวนเสา โคนเสา องคประกอบอื่น ๆ ความสูงประตู หนาตาง หรือ
ชองเปด ทำใหเสากับฐานอาคารขาดจากกัน-ความรูสึกลอย สัดสวนขององคประกอบตองสัมพันธกับสัดสวนโดยรวม 3) สวนช้ัน
หลังคา: ขนาดหลังคาขึ้นกับสัดสวนโดยรวม ชั้นตัวอาคารและชั้นฐานอาคาร ดวยแนวของเสนจอมแห ซึ่งทั้งสามสวนตองมีขนาด
และสัดสวนสัมพันธกัน และคำนึงถึงความสัมพันธตอสัดสวนของมนุษยผูใชสอย 
  4.8  พัฒนาการสถาปตยกรรมประเพณีตนรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน  
   วนิดา พึ่งสุนทร (2547) กลาวถึงลักษณะสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่ปรากฏ 7 ชวงระยะเวลา ตามรัชสมัยการ
ปกครองและรูปแบบสถาปตยกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร 
  4.9  ประเภทของงานสถาปตยกรรมไทย  
   ประกิจ ลัคนผจง (2556) กลาวถึงประเภทของสถาปตยกรรมไทยซึ ่งวนิดา พึ่ งสุนทร อธิบายไว 4 แบบ คือ 
สถาปตยกรรมทางศาสนาและความเชื ่อ สถาปตยกรรมในพระมหากษัตริย สถาปตยกรรมประเภทบานเรือนที่พักอาศัยของ
ประชาชน และ สถาปตยกรรมประเภทอาคารพาณิชยและอาคารสาธารณะ  
   สรปุไดวา ความสำคัญของระเบียบวิธีในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีเปนสวนหน่ึงในการกอรูปทางสถาปตยกรรม
การจัดองคประกอบ รูปทรงและสัดสวนทางสถาปตยกรรม และสวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม ซึ่งมีการบอก
รายละเอียดเพิ่มเติมองคประกอบเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย

การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมเขียวและการพฒันาอยางยั่งยืน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวตัน และทองถิ่นภิวัตน
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รูปที่ 4.2 ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสถาปตยกรรมไทย 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย (2564) 
 

  4.10  พ้ืนฐานทางปรัชญาของสถาปตยกรรมไทย  
    โชติ กัลยาณมิตร (2539) กลาวถึงการพิจารณาหาทฤษฎีของสถาปตยกรรมไทย โดยนาที่จะถือหลักพุทธศาสนา
ตามแบบลัทธิเถรวาท จึงมีบทบาทอันสำคัญในการกำหนดรูปแบบของศิลปะและสถาปตยกรรมไทยสวนใหญ อันปรากฏเปน
เอกลักษณในรูปลักษณะสถาปตยกรรมไทยที่สำคัญคือเรื่อง ความสงบนิ่ง เบา ลอย แสดงออกมาในรูปแบบวัตถุกายภาพอยางการ
สรางความเบาในวัตถุหลังคา ลดความหนาใหญดวยการซอนช้ันหลังคา  
  4.11  ลักษณะอาคาร วัดในประเทศไทย เรือนไทย  
    โชติ กัลยาณมิตร (2539) กลาวถึงวัดในประเทศไทย พื้นฐานทางศาสนา สังคม และสังคมกับลักษณะเรือนไทย  
อธิบายเรื่องสัดสวนของเรือนไทย เพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดองคประกอบ วัด และเรือน ซึ่งชุมศรี ศิวะศริยานนท (2537)     
ไดกลาวถึง สถาปตยกรรมไทยทรงไมและคอนกรีต  
    อาคารทรงคอนกรีต มี 3 แบบ คือ รวยพนม บัวพนม และคูหาหนานาง ท้ัง 3 แบบสวนหนาจั่วมีใบระกาประกอบ
กับนาคสะดุงและหางหงสในลักษณะปูนปน ลักษณะและรายละเอียดของเสาในสถาปตยกรรมไทย ซุมจะปลอยใหเปนวงโลง 
    อาคารทรงไม มี 2 แบบ คือ  
    1.  แบบทรงเครื่อง มีใบระกาประกอบกับนาคสะดุงและหางหงส อยางโบสถวิหารหรืออาคารพิเศษที่ตองเนน
ทางดานความงามวิจิตร  
    2.  แบบธรรมดา มีปนลมเรียบ ๆ ใชสำหรับเรือนไทยท่ัว ๆ ไป หนาจั่วมักทำเปนฝาปะกนหรือพรหมหนาจั่ว4 
     สรุปไดวา พื้นฐานทางปรัชญาของสถาปตยกรรมไทย มีที่ตรงกันกับ พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยใน
สวนของรูปลักษณเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับรูปลักษณตามคติความเชื่อ โดยพื้นฐานทางปรัชญาของสถาปตยกรรมไทยจะแสดงที่มา
การกำหนดรูปแบบเปนสวนที่เพิ่มเติมขึ้นมา และ ลักษณะอาคาร วัดในประ เทศไทย เรือนไทย มีที่ตรงกันกับ การกอรูปทาง
สถาปตยกรรม การจัดองคประกอบและสัดสวน ทางสถาปตยกรรม สวนประณีตสถาปตยกรรม และ ความสำคัญองระเบียบวิธใีน
งานสถาปตยกรรมไทยประเพณี ดังน้ี 
 
 
       
4บางทานเรียกจัว่ชนิดนี้วาจั่ว “ลูกฟกหนาพรหม” 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย

การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทาง
สถาปตยกรรม 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมเขียวและการพฒันาอยางยั่งยืน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวตัน และ
ทองถิ่นภิวัตน

วนิดา พึ่งสุนทร

ความสําคัญของระเบียบวิธีในงาน
สถาปตยกรรมไทยประเพณี

พัฒนาการสถาปตยกรรมประเพณีตนรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน

ประเภทของงานสถาปตยกรรมไทย
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รูปที่ 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย 3 
ท่ีมา: ผูวิจัย (2564) 

 
 

  4.12  ประเภทงานสถาปตยกรรมไทย  
    ภิญโญ สุวรรณคีรี (2561) กลาวถึงประเภทงานสถาปตยกรรมไทยแนวความคิดในการออกแบบจากผลงานการ
ออกแบบของ รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ไดแก ศาลาไทย หอพระและศาล เรือนไทย เมรุ อุโบสถและวิหาร เจดีย 
และสถาปตยกรรมขนาดเล็กและศิลปกรรมไทย  
  4.13  วัสดุและกรรมวิธีในการกอสราง  
    ภิญโญ สุวรรณคีรี (2561) กลาวถึงงานสถาปตยกรรมไทยที่ รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรีออกแบบ 
โดยใชโครงสรางและเทคโนโลยีในปจจุบันทดแทนวัสดุเดิมอยางโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมักแสดงลักษณะคุณสมบัติของ
อาคารคอนกรีตผานการออกแบบท่ีมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง กรรมวิธีในการกอสรางองคประกอบสถาปตยกรรม ไดแก ลายแกะสลกั
ไม ลายปดทองประดับกระจกสี ลายฉลุปดทอง ลายสอดสี ลายปูนปน ลายดุนทองแดง ลายฉลักหิน ลายฉลุโลหะ และลายหลอ
โลหะ 
    สรุปไดวา ประเภทงานสถาปตยกรรมไทยซึ่งมีผลงานอ่ืนนอกจากประเภทงานที่กลาวขางตน คืออาคารสาธารณะ
อาคาร พิพิธภัณฑและอเนกประสงค ซึ่งสอดคลองกับการแบงประเภทสถาปตยกรรมไทยท่ี วนิดา พ่ึงสุนทรกลาวไว ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โชติ กัณลยานมิตร

พื้นฐานทางปรัชญาของ
สถาปตยกรรมไทย

ลักษณะอาคาร วัดในประเทศไทย 
เรือนไทย

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร

พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย

การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทาง
สถาปตยกรรม 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมเขียวและการพฒันาอยางยั่งยืน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวตัน และ
ทองถิ่นภิวัตน

วนิดา พึ่งสุนทร

ความสําคัญของระเบียบวิธีในงาน
สถาปตยกรรมไทยประเพณี

พัฒนาการสถาปตยกรรมประเพณีตนรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน

ประเภทของงานสถาปตยกรรมไทย
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รูปที่ 1.4 ขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย 4 
ท่ีมา: ผูวิจัย (2564) 

 
 
  4.14  เอกลักษณสถาปตยกรรมไทย  
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2527) กลาวถึงเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ไปสูความเปนรวมสมัย เอกลักษณสถาปตยกรรมไทย โดยแยกรูปลักษณตาลผลงานคานิยมตามยุค แบงเปน
เอกลักษณภาคกลาง และเอกลักษณแตละภาค  
  4.15  โครงสรางอาคารในประเทศไทยในอดีต  
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) กลาวถึง โครงสรางอาคารในสถาปตยกรรมไทยท่ีใชใน
อดีต ประกอบดวย การวิเคราะหลักษณะแรงกระทำตอโครงสราง การวิเคราะหรูปลักษณะของพื้นที่รับน้ำหนัก วิเคราะหการ
กอสรางมี 3 แบบคือ อาคารที่สรางดวยวัสดุกอลวน อาคารที่สรางดวยวัสดุกอและวัสดุอื่นผสม และอาคารโครงสรางไมลวน       
การวิเคราะหแผนผังอาคารตอระบบโครงสราง และการวิเคราะหโครงสรางและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรมไทยเดิม 
  4.16  ประวัติกอนกรุงรัตนโกสินทร ประวัติชวงกรุงรัตนโกสินทร  
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) กลาวถึงประวัติสถาปตยกรรมไทยกอนกรุง
รัตนโกสินทรและชวงกรุงรัตนโกสินทรโดยบอกเปนรูปแบบของสถาปตยกรรม 
    สรุปไดวาเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยที่ตรงกันกับพื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย โครงสรางอาคารใน
ประเทศไทยในอดีตมีที่ตรงกันกับสวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม และประวัติกอนกรุงรัตนโกสินทร ประวัติชวง      
กรุงรัตนโกสินทร ตรงกันกับพัฒนาการสถาปตยกรรมประเพณีตนรันโกสินทรถึงปจจุบัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภิญโญ สุวรรณคีรี

ประเภทงานสถาปัตยกรรม
ไทย

วสัดแุละกรรมวิธีในการ
ก่อสรา้ง 

โชติ กัณลยานมิตร

พื้นฐานทางปรัชญาของ
สถาปตยกรรมไทย

ลักษณะอาคาร วัดใน
ประเทศไทย เรือนไทย

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย

การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวัตน และทองถ่ินภิวัตน

วนิดา พึ่งสุนทร

ความสําคัญของระเบียบวิธีใน
งานสถาปตยกรรมไทย

ประเพณี

พัฒนาการสถาปตยกรรมประเพณีตนรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน

ประเภทของงานสถาปตยกรรมไทย
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รูปที่ 4.5 ขอมูลเก่ียวกับสถาปตยกรรมไทย 5 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
 

  4.17  เอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรม  
    สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (2536) กลาวถึง เอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรมปจจุบัน (พ.ศ. 
2536) วาการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยในประเทศไทย มี 3 แนวทางหลัก ๆ คือ แนวสากล แนวไทยประยุกต และแนวไทย
ประเพณี  ซึ่งคุณคาทางนามธรรมของงานสถาปตยกรรมในอดีตเปนสิ่งที่ควรแกการศึกษาและนำมาประยุกตกับงานออกแบบใน   
ยุคปจจุบัน 
  4.18  ลำดับสถาปตยกรรม และงานสถาปตยกรรมชวงป พ.ศ. 2475-2536  
    สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (2536) กลาวถึง ประวัติสถาปตยกรรมอาคารในประเทศไทย        
1) ลำดับสถาปตยกรรม คือชวง ร.1-ร.7 หลังลำดับดังกลาว ชวงหลังจากนั้นไดบอกถึงปจจัยแวดลอมของชวงนั้น ๆ กับงาน
สถาปตยกรรม: อาคารสาธารณะ อาคารพักอาศัย และรูปแบบของงานสถาปตยกรรมไทย โดยแบงตอเปนชวงคือ 2) ชวง พ.ศ. 
2475-2500 3) ชวงพ.ศ. 2501-2515  4) ชวงพ.ศ. 2516-2525 และ 5) ชวงพ.ศ. 2526-2532  
    สรุปไดวา เอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรม มีที่ตรงกันกับพื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยเอกลักษณ
สถาปตยกรรม และลำดับสถาปตยกรรม และงานสถาปตยกรรมชวงป พ.ศ. 2475-2536 มีที่ตรงกันกับ พัฒนาการสถาปตยกรรม
ประเพณีรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน ประวัติสถาปตยกรรม โดยเพิ่มเติมรูปแบบอาคารสถาปตยกรรมแบบอื่น ๆ ในประเทศไทยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการสงเสริมสถาบนัชาติ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวติัสถาปัตยกรรกม

เอกลกัษณส์ถาปัตยกรรม

โครงสรา้งอาคารในประเทศไทยในอดีต

โชติ กัณลยานมิตร
พื้นฐานทางปรัชญาของสถาปตยกรรม

ไทย

ลักษณะอาคาร วัดใน
ประเทศไทย เรือนไทย

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย

การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภิวัตน และทองถ่ินภิวัตน

วนิดา พึ่งสุนทร

ความสําคัญของระเบียบ
วิธีในงานสถาปตยกรรม

ไทยประเพณี

พัฒนาการสถาปตยกรรม
ประเพณีตนรัตนโกสินทรถึง

ปจจุบัน

ประเภทของงานสถาปตยกรรม
ไทย

ภิญโญ สุวรรณคีรี

ประเภทงาน
สถาปัตยกรรมไทย

วสัดแุละกรรมวิธี
ในการก่อสรา้ง 
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รูปที่ 4.6 ขอมูลเก่ียวกับสถาปตยกรรมไทย 6 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
 

  4.19  การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมผานมุมมองทางสังคมและการเมือง  
    ชาตรี ประกิตนนทการ (2547) กลาวถึงประวัติศาสตรสถาปตยกรรม เหตุผลการนำรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรม
มาใชมาวิเคราะหโดยอิงจากการเมืองและสังคม ตามชวงเวลาที่ศึกษาคือชวงรัตนโกสินทร ปพ.ศ. 2394 -2500 โดยแบงชวงการ
เปลี่ยนแปลงเปน 5 ชวง คือ 1) ปลาย ร.3-ร.4:  ความเสื่อมของความเชื่อไตรภูมิ งานสถาปตยกรรมไทย เพิ่ม ลด นำกลับมาใช    
2) ชวง ร.5: รับรูปแบบตะวันตกมาใชกับอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณี 3) ร.6: ไทยประยุกต 4) ร.7 พ.ศ. 2475: รูปแบบ
ความเปนไทยที่เปนสากล (สถาปตยกรรมแบบทันสมัย) 5) พ.ศ. 2490-2500 รื้อฟนแบบจารีต+ไทยประยุกต และสถาปตยกรรม
ชวงหลังรัฐประหาร ปพ.ศ. 2549 (สถาปตยกรรมไทยหลังรัฐระหาร 14 กันยายน 2549, 2556) 
  4.20  นิยามความเปนไทยจากผลงานผูเชี่ยวชาญ  
    ชาตรี ประกิตนนทการ (2556) กลาวถึงการนำบริบทแวดลอมดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมารวมวิเคราะห
เพื่อทำความเขาใจสถานะและความหมายของศิลปะและสถาปตยกรรม โดยอธิบายวา การศึกษาศิลปะและสถาปตยกรรมไทยท่ี
ผานมาจะมุงพิจารณามิติดานสุนทรียศาสตรเปนสำคัญ อธิบายความงามภายใตกรอบคิดราชธานีนิ ยมและชาตินิยม และ เชื่อวา
ความเปนไทยไมมีอยูจริง เนื่องจากพิจารณาวัตถุสิ่งของและงานสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นบนฐานความคิดวา ความเปนไทยเกิด
จากคานิยมที่บมเพาะมา ดังนั้นตัวงานสถาปตยกรรมไทยเปนสวนปลูกฝงจิตสำนึกความเปนลักษณะไทยนั้นในสังคมดวย ซึ่งจาก
แนวคิดนี้ไดกลาวถึงวิธีออกแบบความเปนไทยในสถาปตยกรรม (แบบผูเชี่ยวชาญ) ผูวิจัยเห็นวา หมายถึงนิยามความเปนไทยจาก
ผลงานผูเช่ียวชาญ สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม วาดวยหลัก 4 ขอ คือ 1) Less is a bore. นอยนั้นนาเบื่อ 2) การสรางทวิอัตลักษณ 
(ไทย-สากล) 3) จั่วไทย สิ่งท่ีขาดไมได 4) โวหาร หีบหอช้ันสุดทายของความเปนไทยแบบผูเช่ียวชาญ 
    สรุปไดวา การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมผานมุมมองทางสังคมและการเมือง มีที่ตรงกันกับพัฒนาการ
สถาปตยกรรมประเพณีตนรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน ประวัติศาตรสถาปตยกรรม และงานสถาปตยกรรมชวงป พ.ศ. 2475-2536 
ดังนี ้
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  4.21 กรอบแนวคิดและรายละเอียดกรอบแนวคิด 
4.21.1 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.7 ขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย 7 และกรอบแนวคิดจากทฤษฎีสถาปตยกรรมไทยท้ังหมด 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 

สถาปตยกรรมไทย
1.พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย
2.การกอรูปทางสถาปตยกรรม 

3.การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 

4.สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม
5.สถาปัตยกรรมเขียวและการพฒันาอยา่งยงัยืน 
6.สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมภายใตโลกาภวิัตน และทองถิ่นภิวัตน
7.ประวัติสถาปตยกรรม
8. ประเภทงานสถาปตยกรรมไทย
9.วัสดุและกรรมวิธีในการกอสราง
10.นิยามความเปนไทย

*หมายเหตุ ขอ 5 และ 6 ไมนำมารวมในการวิเคราะหกับ
กรณีศึกษาในสวนผลการทดลองของบทความนี้ดวย 
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4.21.2 รายละเอียดกรอบแนวคิด 

 
 

1. 
พื้นฐาน
เอก 
ลักษณ
สถาปตยก
รรมไทย

นามธรรม ความเบา ลอยตัว
ความโปรง ความโลง
ความโอบลอม
ความรมรื่น ความเย็นสบาย
ความสวาง ความสลัวและความมืด

รูปธรรม รูปแบบที่อิงกับวิถีธรรมชาติ : การอยูรวมกับธรรมชาติ

รูปแบบการจัดภูมิทัศน
ลักษณะที่แสดงถึงภูมิปญญาไทย
ลักษณะพื้นถ่ินรวมสมัย

ลักษณะความ
งาม

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความงาม
ลักษณะเดนของความงาม : ความออนชอย
ลักษณะเดนของความงาม : ความประณีต

รูปลักษณเชิง
สัญลักษณ

ตามคติความเชื่อ 

เพื่อการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ 

ลักษณะไทย จิตรวิญญาณของความเปนไทย
ความต่อเนืองจากรากฐานประเพณี : ความเป็นไทย

2. 
การกอรูป
สถาปตยก
รรม

สถาปตยกร
รมไทยประ
เพณและ
สถาปตยกร
รมไทย
สมัยใหม

การวางผัง

การจัดกลุม

การสรางมวล

3.
การจัด
องค ประ 
กอบ 
รูปทรง 
และ
สัดสวน
ทาง
สถาปตยก
รรม

การจัดเพื่อการใช
สอย

เพื่อประโยชนใชสอย
ความยืดหยุนในพื้นที่
การขยายตัว
การเชื่อมตอพื้นที่
การคํานึงถึงสัดสวนมนุษย

รูปทรงและสัดสวน 
คุณลักษณะ

รูปทรงและสัดสวน
ลักษณะโอบลอม
ลักษณะยกลอย
ความสัมพันธกับธรรมชาติ

เพื่อการสื่อ
ความหมายของ
สังคมไทยแบบพหหุ
ลักษณ

รูปธรรม

นามธรรม

เพื่อการเชื่อมตอที่
วาง

การเชื่อมตอที่วางภายในภายนอก

4. 
สวน ประ 
กอบและ
สวนประ 
ณีต
สถาปตยก
รรม

ภาพรวมและ
โครงสราง

สวนประกอบหลัก
พื้นฐาน

ซุมทางเขา
ชองแสงประตูหนาตาง
ลาน/ระเบียง/ชาน นอกชาน
การยกพื้น ฐานอาคาร บัวฐานอาคาร
เสา/บัวหัวเสา
พะไลและแผงกันแดด
ค้ํายัน

สวนประดับ/สวน
ประณีต
สถาปตยกรรม

ภาพรวมการประดับ การจัด การ
เลือกใชวัสดุ

การสรางสรรคงานทัศนศิลป : 
จิตรกรรม ประติมากรรม

5. 
สถาปตยก
รรมเขียว
และการ
พัฒนา
อยาง
ยั่งยืน

สถาปตยกรรมเขียว

สถาปตยกรรมอนุรักษพลังงาน

สถาปตยกรรมอนุรักษระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิต 

สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

เกณฑประเมินอาคารเขียว

8. ประเภท
งาน
สถาปตยกร
รมไทย

สถาปตยกรรมทางศาสนาและความเชื่อ

สถาปตยกรรมในพระมหากษัตริย

สถาปตยกรรมประเภทบานเรือนที่พักอาศัยของประชาชน 

สถาปตยกรรมประเภทอาคารพาณิชยและอาคารสาธารณะ

10. นิยาม
ความเปน
ไทย

Less is a bore. นอยนั้นนาเบื่อ

การสรางทวิอัตลักษณ (ไทย - สากล)

จ่ัวไทย สิ่งที่ขาดไมได

โวหาร หีบหอชั้นสุดทายของความเปนไทยแบบผูเชี่ยวชาญ

6. 
สถาปตยก
รรมไทย
สมัยใหม
ในโลก
โลกาภิวัฒ
น

สถาปตยกรรมในแนวบูรณาการโลกาภิวัฒนกับทองถ่ินภิวัตน

ในแนวคูขนานสมัยใหมกับประเพณี

แนวรูปแบบไทยท่ีเปนการละเมิดหรือไมละเมินฐานานุลักษณ

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

7. 
ประวัติ
สถาปตย
กรรม

กอน
รัตนโกสิ
นทร

สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย
สมัยหริภุญชัย สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน สมัยอูทอง
สมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยา
สมัยธนบุรี

ชวง
รัตนโกสิ
นทร

ชวง ร.1 - ร.7 และ ร.8-ร.9 (พ.ศ. 2475 - 2525) 

ร.9 (พ.ศ. 2526 -2532)

ร.9 - ร.ปจจุบัน (หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549)

9.
วัสดุและ
กรรมวิธี
การกอ 
สราง

การใช
โครงสราง
และ
เทคโนโลยี
ในปจจุบัน

ทดแทนวัสดุเดิม

กรรมวิธีในการ
ก่อสรา้ง
องคป์ระกอบ
สถาปัตยกรรม

ลายแกะสลักไม ลายปดทองประดับกระจกสี
ลายฉลุปดทอง ลายสอดสี
ลายปูนปน ลายดุนทองแดง
ลายสลักหิน ลายฉลุโลหะ
ลายหลอโลหะ
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5. อาคารที่ทำการศาลฎีกา  
  5.2 ขอมูลอาคารที่ทำการศาลฎีกา 
   เปนศาลสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณตาม บทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการฎีกา และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายเฉพาะ แตหากคดีใดมีปญหา
สำคัญไมวาจะเปนปญหาขอเท็จหรือปญหาขอกฎหมาย ประธานศาลฎีกาเห็นวาควรใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา 
ประธานศาลฎีกามีอำนาจสั่งใหนำปญหาดังกลาวเขาสูการวินิจฉัย โดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา ศาลฎีกามีเพียงศาลเดียวตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร (Office of the Judiciary Information and Public Relations Division, 2020)   
  5.1  ประวัติและความเปนมา 
   ประวัติความเปนมาการสรางอาคารที่ทำการศาลฎีกา ตรงพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทรตั้งแตอดีตถึงปจจุบันแสดง
ใหเห็นไดดังนี ้
 

 
รูปที่ 1.9 ประวัติและความเปนมาอาคารท่ีทำการศาลฎีกา 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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6.  ผลการทดลอง 
  ผลจากการทดลองโดยอาศัยการเปรียบเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยท่ีเลือกไวกับลักษณะอาคารที่ทำการ
ศาลฎีกา สามารถระบุทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยท่ีปรากฏบนอาคารท่ีทำการศาลฎีกาได ดังนี ้

  
 

สถาปตยกรรมไทย อธิบายรายละเอียด อาคารที่ทำการศาลฎีกา 
พื้นฐานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทย 

ลักษณะเชิงนามธรรม 
- ความเบา ลอยตัว 
- ความโปรง ความโลง 
 
 
 
- ความโอบลอม 
 
- ความรมร่ืน ความเย็นสบาย 
- ความสวางความสลัว และ ความมืด 
 
- ความสงบ และความสงัด 
 
ลักษณะเชิงรูปธรรม 
- รูปแบบท่ีอิงกับวิถีธรรมชาติ : การอยู 
  รวมกับธรรมชาติ 
- รูปแบบการจัดภูมิทัศน 
- ลักษณะที่แสดงถึงภูมิปญญาไทย 
 
- ลักษณะพื้นถิ่นรวมสมัย 
 
ลักษณะความงาม 
- ปจจัยที่กอใหเกิดความงาม 
- ลักษณะเดนของความงาม : ความออนชอย 
- ลักษณะเดนของความงาม : ความประณีต 
 
 
 
 
 
รูปลักษณเชิงสัญลักษณ 
- ตามคติความเชื่อ 
- การส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะไทย: ความเปนไทย/วิถีไทย 
 
 
 
 
 

 
ระเบียง เสาลอย 
การใชเสาลอยในสวนระเบียงทางเดิน, การออกแบบใหมี
ลาน โลงเปนสวน/โอบลอมดวยอาคาร หรือใน ลักษณะ
ที่เปนชาน, การออกแบบใหมีพื้นที่ระเบียง/พื้นที่กึ่งนอก
กึ่งในท่ีโลง 
การปดลอมดวยระเบียงทางเดินพรอม เสาลอย, การปด
ลอมพื้นที่โถงกลางดวยอาคาร 
- 
ลําดับความสวาง ความสลัว ความมืดเพื่อความสบายตา/
จากลานสูระเบียงสูตัวอาคาร 
- 
 
 
- 
 
สรางพื้นที่ปดลอมเพิ่มสัดสวนพื้นที่สีเขียว 
ลักษณะคุ มแดดคุ มฝน , ลักษณะพื ้นที ่กึ ่งนอกกึ ่งใน ,
ลักษณะรายลอมลาน 
- 
 
 
เสาหัวเม็ดเปนจุดดึงสายตาตัดความยาวอาคาร 
การใชรูปแบบโคงงอนของผืนหลังคา 
การลดทอนการประดับประดาและความละเอ ียด 
ประณีต โดยสวนที่คงอยูเปนการมุงสื่อความหมายทาง
สัญลักษณ (หนาจั่ว) 
 
 
 
 
การใชเสาหัวเม็ดเปรียบเปนเสาหลักสำคัญของบานเมือง 
รูปแบบสัญลักษณเฉพาะ (icon) โดยใชรูปแบบ 
สถาปตยกรรมไทยประยุกต,รูปทรงจั่ว เพื่อสื่อลักษณะ
ไทยมีการใชอยางกวางขวาง และรับรูไดงาย เพราะเปน
รูปแบบท่ีคุนเคย 
 
 
 
- 

 
 
 

 

 
 
 
 

ที่มา: Savek Songkroh (2562) 

ที่มา: PPS Group (2562) 

เสาหัวเม็ดอาคารที่ทำการศาลฎีกา 
ที่มา: ที่มา: https://pps.co.th/ (2561) 

รูปทรงจั่วอาคารทีท่ำการศาลฎีกา 
ที่มา: ที่มา: https://pps.co.th/ (2561) 
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สถาปตยกรรมไทย อธิบายรายละเอียด อาคารที่ทำการศาลฎีกา 
การกอรูปทางสถาปตยกรรม 
แบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีและ 
แบบสถาปตยกรรมไทยสมัยใหม 
การวางผัง 
- ทิศทาง 
- แนวแกน 
- การกำหนดลำดับ 
- ระดับ 
 
 
การจัดกลุม 
- วางอาคารโอบลอมที่วาง 
 
 
การสรางมวล 
- ไตรภาค 
 
- การเรียงตัวทางต้ัง 
 
- การแสดงฐานานุลักษณ 

 
 
 
วางหันหนาขนานไปกับทางสัญจร : ถนน 
แกนอาคารมีความสมมาตร 
ใหเห็นลำดับการเขาถึงจากภายนอกสูภายใน 
- 
 
 
 
การวางอาคารรวมเปนมวลตอเนื่องโอบลอมที่วาง 
 
 
การมีโครงสรางทางตั้ง ประกอบดวยสวนฐาน เรือน และ
ยอด เขาลักษณะไตรภาค  
- 
 
 
อาคารทั้งหมดคลุมดวยหลังคาจั ่วทรงจอมแหที่มีการ
ซอนชั้นและแบงตับซึ่งเปนแบบเดียวกับสถาปตยกรรม
ไทยอันเนื่องในสถาบันกษัตริยเมื่ออดีต แตเครื่องลำยอง/
ป นลมได ร ับการปร ับแตงให  เร ียบเกลี้ ยงตามแนว
สถาปตยกรรมสมัยใหม ปราศจากการประดับดวย
ลวดลายวิจิตรแบบสมัยกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 
การจัดเพื่อการใชสอย 
- เพื่อประโยชนใชสอย 
- ความยืดหยุนในพื้นที่ 
 
 
- การขยายตัว 
- การเชื่อมตอพื้นที่ 
- การคำนึงถึงสัดสวนมนุษย 
 
รูปทรงและสัดสวน คุณลักษณะ 
- รูปทรงและสัดสวนของหลังคา 
- ลักษณะโอบลอม 
- ลักษณะยกลอย 
- ความสัมพันธกับธรรมชาติ 
 

 
การมีพื้นที่สวนกลาง เช่ือมมวลอาคารยอย ๆ 
การมีพื้นที่ภายในอาคารซ่ึงรองรับกิจกรรม 
หลายรูปแบบ การมีพื้นที่สวนกลาง ลาน/สวน ซ่ึงรองรับ
กิจกรรมหลายรูปแบบ 
แบบเปนกลุมลอมพื้นที่สวนกลาง 
การเชื่อมตอพื้นที่แนวราบและแนวตั้ง 
แสดงการเทียบสัดสวนมนุษยกับการออกแบบอาคาร 
 
 
หลังคาจ่ัวทรงจอมแห มีการซอนชั้น/แบงตับ 
การจัดผังแบบปดลอมทั้งหมด 
- 
- 
 

 
 
 

 
 

ที่มา: ชาตรี ประกิตนนทการ (2563) 
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สถาปตยกรรมไทย อธิบายรายละเอียด อาคารที่ทำการศาลฎีกา 
การจัดองคประกอบ รูปทรง และสัดสวน ทางสถาปตยกรรม 
 
เพื่อการสื่อความหมายของสังคมไทยแบบ
พหุลักษณ : ไทยผสมผสาน 
- รูปธรรม 
 
- นามธรรม 
เพื่อการเชื่อมตอท่ีวาง 
- การเช่ือมตอที่วางภายในภายนอก 

 
 
 
การอางอิงสถาปตยกรรมไทยท่ีมีคุณคาทาง 
ประวัติศาสตร – สถาปตยกรรมไทยประยุกต 
- 
- 

 
 

สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม 
ภาพรวมและโครงสราง 
- ภาพรวมและโครงสราง 
 
 
 
สวนประกอบหลักพื้นฐาน 
- ซุมทางเขา 
 
- ชองแสงประตูหนาตาง 
- ลาน/ระเบียง/ชาน นอกชาน 
- การยกพื้น ฐานอาคาร บัวฐานอาคาร 
 
 
- เสา/บัวหัวเสา 
 
- พะไลและแผงกันแดด 
- ค้ำยัน 
 
 
สวนประดับ/สวนประณีต 
สถาปตยกรรม 
- ภาพรวมการประดับ การจัด การเลือกใช 
  วัสดุ 
- การสรางสรรคงานทัศนศิลป: จิตรกรรม 
  ประติมากรรม 

 
รูปลักษณไทยมีความตอเนื่องจากรากฐานประเพณี การ
สรางบรรยากาศนิ่งสงบรับรูไดจากความเปนระเบียบ 
ความสมดุล 
 
 
สวนที่เนนความสำคัญหรือเปนสัญลักษณในการเขาถึง
อาคาร โดยลดจั่วมุขลง 1 ชั้นเนนทางเขา 
รูปลักษณทรงสูงตามต้ัง  
ลานบริเวณกลางอาคารที่ปดลอม 
ฐานอาคารแบบฐานปทม เนนความสำคัญของอาคาร , 
ทำบัวฐานอาคารโดยบัวหงายตอนบนบัวคว้ำตอนลาง 
และหนากระดานค่ันกลาง 
เรือนเสาสูง เสาลมหาเขาแกนกลาง/บัวหัวเสาแบบบัว
แวงหรือบัวจงกล 
- 
นำค้ำยันมาใชในการออกแบบ 
 
 
 
เปนสวนสำคัญของอาคาร โดยใชสวนประณีต 
สถาปตยกรรมท่ีลดทอนรายละเอียดลง 
ประติมากรรม-พระอนุสาวรีย พระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติสถาปตยกรรม 
ชวงรัตนโกสินทร 
- ชวงร.9 - ร.ปจจุบัน (ชวง พ.ศ. 2525 - 
2532) ถึง ปจจุบัน  
 
 
 

อาคารศาลฎ ีกาน ี ้ม ีกำหนดเร ิ ่มจากป พ .ศ .  2530 
เนื่องจากเหตุทางเศรษฐกิจจึงระงับไปและสรางใหมในป 
พ.ศ. 2557 โดยแบบอาคารมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ี
เปลี่ยนไปจากแบบเริ่มโดยลดทอนรายละเอียดลงตาม
สมัย 
 
 

 

 
 

ออกแบบอาคารแบบเกา(ซาย) กบัแบบที่กอสรางจริง (ขวา) 

พระอนสุาวรีย บรเิวณหนาอาคารศาลยุติธรรม 
ที่มา : http://www.led.go.th/ (2556) 



 

52 
 

 
สถาปตยกรรมไทย อธิบายรายละเอียด อาคารที่ทำการศาลฎีกา 

วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง 
- การใชโครงสรางและเทคโนโลยีในปจจุบัน 
  ทดแทนวัสดุเดิม 
- กรรมวิธีในการกอสรางองคประกอบ 
  สถาปตยกรรม 

ใชโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
แสดงลักษณะคุณสมบัติของอาคารคอนกรีตผานการ
ออกแบบที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง 

 
ประเภทสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรมประเภทอาคารพาณิชยและ
อาคารสาธารณะ  
 

อาคารราชการ - อาคารศาล  

นิยามความเปนไทย 
- Less is a bore. นอยนั้นนาเบื่อ 
 
- การสรางทวิอัตลักษณ (ไทย - สากล) 
- จั่วไทย สิ่งท่ีขาดไมได 
- โวหาร หีบหอชั้นสุดทายของความเปนไทย
แบบผูเชี่ยวชาญ 

มีความละเอียดประณีตแตมีการลดทอนการประดับ
ประดาและความละเอียดประณีตลง 
เปนแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต 
รูปแบบอาคารใชหลังคาจ่ัว 
การออกแบบอาคารสมัยใหมโดยยึดฉันทลักษณของ
สถาปตยกรรมไทยรักษารูปลักษณเดิมไว 
 
 

 

ที่มา: ผูวิจัย (2563)           * - : ไมมี 
 

7.  การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
  7.1  การอภิปรายผล และสรุป  
   จากผลการทดลองสามารถระบุทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยท่ีปรากฏบนอาคารท่ีทำการศาลฎีกาไดดังนี้ 
   1. พ้ืนฐานเอกลักษณสถาปตยกรรม  
  1.1 แสดงลักษณะเชิงนามธรรม ไดแก ความเบา ลอยตัวตรงสวนระเบียง เสาลอย ความโปรง ความโลง        
โดยการใชเสาลอยในสวนระเบียงทางเดิน การออกแบบใหมีลาน โลงเปนสวน/โอบลอมดวยอาคาร หรือในลักษณะที่เปนชาน      
การออกแบบใหมีพ้ืนท่ีระเบียง/พื้นท่ีกึ่งนอกก่ึงในท่ีโลง ความโอบลอม โดยการปดลอมดวยระเบียงทางเดินพรอม เสาลอย การปด
ลอมพื้นที่โถงกลางดวยอาคาร และความสวางความสลัว และ ความมืด โดยมีการลําดับความสวาง ความสลัว ความมืดเพื่อความ
สบายตา/จากลานสูระเบียงสูตัวอาคาร 
  1.2 แสดงลักษณะรูปธรรม ไดแก รูปแบบการจัดภูมิทัศน โดยสรางพื้นที่ปดลอมเพิ่มสัดสวนพื้นที่สีเขียว และ
ลักษณะที่แสดงถึงภูมิปญญาไทย โดยมีลักษณะคุมแดดคุมฝน ลักษณะพื้นท่ีกึ่งนอกกึ่งใน ลักษณะรายลอมลาน 
  1.3 แสดงลักษณะความงาม ไดแก ปจจัยที่กอใหเกิดความงาม โดยใชเสาหัวเม็ดเปนจุดดึงสายตาตัดความยาว
อาคาร,ลักษณะเดนของความงาม: ความออนชอย โดย การใชรูปแบบโคงงอนของผืนหลังคา และลักษณะเดนของความงาม: ความ
ประณีต โดยมีการลดทอนการประดับประดาและความละเอียด ประณีต สวนที่คงอยูเปนการมุงสื่อความหมายทางสัญลักษณ   
(หนาจั่ว) 
  1.4 แสดงรูปลักษณเชิงสัญลักษณ ไดแก ตามคติความเชื่อ มีการใชเสาหัวเม็ดเปรียบเปนเสาหลักสำคัญของ
บานเมืองแสดงความมั่นคง และการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณโดยรูปแบบสัญลักษณเฉพาะ (icon) โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรม
ไทยประยุกต รูปทรงจั่ว เพื่อสื่อลักษณะไทยมีการใชอยางกวางขวาง และรับรูไดงาย เพราะเปนรูปแบบท่ีคุนเคย 
   2. การกอรูปสถาปตยกรรม แสดงแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีและแบบสมัยใหม  
  2.1 แสดงการวางผัง ไดแก ทิศทาง โดยวางหันหนาขนานไปกับทางสัญจร: ถนน แนวแกนโดยแกนอาคารมี
ความสมมาตร และการกำหนดลำดับ โดยออกแบบใหเห็นลำดับการเขาถึงจากภายนอกสูภายใน 
 

ที่มา: กระทรวงยุติธรรม (2530) 

ที่มา: ปยนุช สุวรรณคีรี (2561) 
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  2.2 แสดงการจัดกลุม ไดแก วางอาคารโอบลอมท่ีวาง โดยการวางอาคารรวมเปนมวลตอเนื่องโอบลอมที่วาง 
  2.3 แสดงการสรางมวล ไดแก ไตรภาคโดยการมีโครงสรางทางตั้ง ประกอบดวยสวนฐาน เรือน และยอดเขา
ลักษณะไตรภาค และการแสดงฐานานุลักษณ โดยอาคารทั้งหมดคลุมดวยหลังคาจั่วทรงจอมแหที่มีการซอนชั้นและแบงตับซึ่งเปน
แบบเดียวกับสถาปตยกรรมไทยอันเนื่องในสถาบันกษัตริยเมื่ออดีต แตเครื่องลำยอง/ปนลมไดรับการปรับแตงใหเรียบเกลี้ยงตาม
แนวสถาปตยกรรมสมัยใหม ปราศจากการประดับดวยลวดลายวิจิตรแบบสมัยกอน 
   3. การจัดองคประกอบ รูปทรงและสัดสวนทางสถาปตยกรรม  
  3.1 แสดงการจัดเพื่อการใชสอย ไดแก เพื่อประโยชนใชสอย โดยมีพื้นที่สวนกลาง เชื่อมมวลอาคารยอย ๆ      
มีความยืดหยุนในพื้นที่ โดยการมีพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งรองรับกิจกรรมหลายรูปแบบ การมีพื้นที่สวนกลาง ลาน/สวน ซึ่งรองรับ
กิจกรรมหลายรูปแบบ การขยายตัว โดยอาคารแบบเปนกลุมลอมพื้นที่สวนกลาง การเชื่อมตอพื้นท่ี โดยมีทั้งแนวราบและแนวตั้ง 
และการคำนึงถึงสัดสวนมนุษย โดยแสดงการเทียบสัดสวนมนุษยกับการออกแบบอาคาร 
    3.2 แสดงรูปทรงและสัดสวนคุณลักษณะ ไดแก รูปทรงและสัดสวนของหลังคา โดยเปนหลังคาจั่วทรงจอมแห 
มีการซอนช้ัน/แบงตับ และลักษณะโอบลอม โดยการจัดผังแบบปดลอมท้ังหมด  
  3.3 แสดงเพื่อการสื่อความหมายของสังคมไทยแบบพหุลักษณ: ไทยผสมผสาน ไดแก รูปธรรม โดยการอางอิง
สถาปตยกรรมไทยท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร-สถาปตยกรรมไทยประยุกต 
   4. สวนประกอบและสวนประณีตสถาปตยกรรม 
    4.1 แสดงภาครวมและโครงสราง รูปลักษณไทยมีความตอเนื่องจากรากฐานประเพณี การสรางบรรยากาศนิ่ง
สงบรับรูไดจากความเปนระเบียบ ความสมดุล 
    4.2 แสดงสวนประกอบหลักพื้นฐาน ไดแก ซุมทางเขาโดยเนนความสำคัญหรือเปนสัญลักษณในการเขาถึง
อาคาร ลดจั่วมุขลง 1 ช้ันเนนทางเขา  ชองแสงประตูหนาตางมีรูปลักษณทรงสูงตามต้ัง ลาน/ระเบียงบริเวณกลางอาคารที่ปดลอม 
การยกพื้น ฐานอาคาร บัวฐานอาคารโดยฐานอาคารแบบฐานปทม เนนความสำคัญของอาคาร ทำบัวฐานอาคารโดยบัวหงาย
ตอนบนบัวคว้ำตอนลาง และหนากระดานคั่นกลาง เสา/บัวหัวเสาเปนเรือนเสาสูง เสาลมหาเขาแกนกลาง/บัวหัวเสาแบบบัวแวง
หรือบัวจงกลและค้ำยันนำมาใชในการออกแบบ 
    4.3 แสดงสวนประดับ/สวนประณีตสถาปตยกรรม ไดแก ภาพรวมการประดับ การจัด การเลือกใชวัสดุ เปน
สวนสำคัญของอาคาร โดยใชสวนประณีตสถาปตยกรรมที่ลดทอนรายละเอียดลง และการสรางสรรคงานทัศนศิลป: ประติมากรรม
พระอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
   5. ประวัติสถาปตยกรรม แสดงชวงรัตนโกสินทร: ชวง ร.9-ร.ปจจุบัน (ชวง พ.ศ. 2525-2532) ถึง ปจจุบันโดยอาคาร
ศาลฎีกานี้มีกำหนดเริ่มจากปพ.ศ. 2530 เนื่องจากเหตุทางเศรษฐกิจจึงระงับไปและสรางใหมในป พ.ศ. 2557 โดยแบบอาคาร       
มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปลี่ยนไปจากแบบเริ่มโดยลดทอนรายละเอียดลงตามสมัย 
   6. วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง  
    6.1 แสดงการใชโครงสรางและเทคโนโลยีในปจจุบันทดแทนวัสดุเดิม  โดยใชโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
    6.2 แสดงกรรมวิธีในการกอสรางองคประกอบสถาปตยกรรม โดยแสดงลักษณะคุณสมบัติของอาคารคอนกรีต
ผานการออกแบบท่ีมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง 
   7. ประเภทสถาปตยกรรม แสดงสถาปตยกรรมประเภทอาคารพาณิชยและอาคารสาธารณะ 
   8. นิยามความเปนไทย  
    8.1 แสดง Less is a bore. นอยนั้นนาเบื่อ โดยยังมีความละเอียดประณีตแตมีการลดทอนการประดับประดา
และความละเอียดประณีตลง 
  8.2 แสดงการสรางทวิอัตลักษณ (ไทย-สากล) เปนแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต  
 8.3 แสดงจั่วไทย สิ่งท่ีขาดไมได โดยรูปแบบอาคารใชหลังคาจ่ัว 
    8.4 แสดงโวหาร หีบหอชั้นสุดทายของความเปนไทยแบบผูเชี่ยวชาญ โดยการออกแบบอาคารสมัยใหมโดยยึด
ฉันทลักษณของสถาปตยกรรมไทยรักษารูปลักษณเดิมไว 
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  7.2  ขอเสนอแนะ 
   จากผลการทดลองนี้มีขอเสนอแนะวา การออกแบบอาคารศาลดวยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย ใชเปน
ตัวอยางในการพิจารณาการออกแบบอาคารศาลอื่น ๆ ตอไปในอนาคต และ ใชในการศึกษาตัวอยางอาคารสำคัญของประเทศกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยได 
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การพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค 
กรณีศึกษา นาเกลือสมุทร อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

Development of Cultural Landscapes of Sea Salt Farms by Creative Economy 
A Case Study of Sea Salt Farms in Ban Laem, Phetchaburi 

 
มัณฑณา  ช่ืนชมภู1  ปูรณ  ขวัญสวุรรณ2 

 

บทคัดยอ 
 พื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ      
มีการใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อตอบสนองตอความตองการ ภายใตอิทธิพลของสภาพแวดลอมภูมิศาสตร ซึ่งแสดงใหเห็นถึง         
ภูมิปญญา วัฒนธรรม และการปรับตัวของมนุษย ซึ่งมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง แตปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ไดสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป เนื่องจากวิถีชีวิตแบบเดิมนั้นไมสามารถตอบสนองความตองการในปจจุบันได จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ ทำใหพื้นที่นาเกลือมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และภูมิปญญา
ที่มีคุณคาก็จะเริ่มสูญหายไป จึงตองหาแนวทางใหการอนุรักษและพัฒนาสามารถกระทำควบคูกันไปได โดยใหการพัฒนาอยูบน
พื้นฐานของความรูและวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ โดยอยูบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยไดทำการวิเคราะห 
ความสัมพันธขององคประกอบในพ้ืนท่ีภูมิวัฒนธรรมนาเกลือสมทุร กับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 4 กลุมใหญ 15 กลุมยอย พบวา 
องคประกอบในพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ มีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปนสวนใหญ ซึ่งถือเปนขอดี เนื่องจาก มูลคาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยที่มีสัดสวนมูลคาสูงที่สุด คื อดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หลังจากน้ันจึงใชกลยุทธ 4P (People Product Place และ Preserve) ในการอธิบายแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร ซึ่งเปนการพัฒนาดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับชุมชน  
 
คำสำคัญ:  เศรษฐกิจสรางสรรค  การพัฒนา  ภูมิทัศนวัฒนธรรม  นาเกลือสมุทร 
 

Abstract 
 The cultural landscape of sea salt farm is the cultural properties that represent the combined works of nature 
and of man. There is the use of land to meet the needs of people under the influence of the environment that represents 
the culture and human adaptation. In the present, the economic and social development of Thailand affects lifestyle 
because the traditional lifestyle isn’t suitable for today’s needs. Affect to the land-use changes in the area and the valuable 
culture started to disappear. It is necessary to find a way that can balance both conservation and development base on 
knowledge and cultures. That relates to the creative economy concept. So, the purpose of this research is to study the 
development of cultural landscapes of sea salt farms base on the creative economy is based. By doing relationship analysis 
between elements of the cultural landscape of sea salt farm and creative economy (4 large groups and 15 sub-groups). The 
result showed that elements of the cultural landscape of sea salt farm related to the creative economy. Mostly in cultural 
tourism. This is good result because cultural tourism is the highest of Thai creative industries value. After got the relationship 
result, use the 4P strategy ( People, Product, Place and Preserve) in explaining guidelines for development of cultural 
landscape of sea salt farm.  
 
Keywords:  Creative Economy, Development, Cultural Landscape, Sea Salt Farm 
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2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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1.  บทนำ 
 เกลือสมุทรหรือเกลือทะเล คือเกลือที่ไดจากการนำน้ำทะเลมาตากแดดเพื่อใหน้ำทะเลระเหยไป และเหลือผลึกเกลือไว 
โดยสันนิษฐานวามีการทำนาเกลือมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยเริ่มตนที่บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร (วีระศักดิ์ จันทรสงแสง, 2550)     
ซึ่งเปนตนแบบการทำนาเกลือสมุทรใหกับพ้ืนท่ีอื่น ๆ การทำนาเกลือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ เปน
พัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ ่นฐานผานกาลเวลาภายใตอิทธิพลของขอจำกัดทางกายภาพ ซึ่งจะตองใชความรู 
ความสามารถ ที่ไดรับจากประสบการณ การสังเกต และการลองผิดลองถูกของบรรพบุรุษ ซึ่งไดถูกถายทอดสูลูกหลานดวยการบอก
เลาและถือปฏิบัติสืบและพัฒนาตอ ๆ กันมาจนเกิดเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทั้งทางดานนามธรรม เชน วิถีชีวิต ประเพณี เปนตน และ
ดานรูปธรรม เชน นาเกลือ สถาปตยกรรม เปนตน  
 ปจจุบันแหลงผลิตเกลือสมทุรที่สำคัญของประเทศไทย มีอยู 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัด
เพชรบุรีมีพื้นที่ทำนาเกลือสมุทรมากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ประมาณ 32,000 ไร ซึ่งมีแนวโนมที่จะลดลง เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพนาเกลือประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ำ การเพ่ิมข้ึนของคูแชง และขอจำกัดดานฤดูกาลไมที่สามารถทำนาเกลือได
ทั ้งป (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี, 2560) เกษตรกรนาเกลือจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น เชน การทำนากุง 
พนักงานบริษัท เปนตน อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทำใหพื้นที่ทางการเกษตรถูกแทนที่ดวยสังคมเมือง ทำให
วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป การทำนาเกลือไมเปนท่ีนิยม หากปลอยไวเชนนี้ พื้นที่นาเกลือ และภูมิปญญาตาง ๆ ที่มีคุณคาจะคอย ๆ 
หายไป ดังน้ัน จึงจำเปนท่ีจะตองหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลือใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยยัง
สามารถคงคุณคา และเอกลักษณไวได ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีหนวยงาน หรือองคกรใดท่ีจะดูแลหรือสงเสริมพื้นท่ีภูมิทัศ
วัฒนธรรมนาเกลือไดอยางครอบคลุม มีเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กฎบัตรประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการ
แหลงมรดกวัฒนธรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีมีนโยบายแบบภาพรวมเทาน้ัน 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตรตาง ๆ ที่รัฐบาลไดจัดทำข้ึนเพื่อชวย
ชาวเกษตรกรนาเกลือ ไดกำหนดเปาหมายไวชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนา การเพิ่มมูลคาสิ นคาและการบริการในพื้นที่ภูมิทัศน
วัฒนธรรมนาเกลือ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดกลาวถึงการสราง
มูลคาใหกับสินคาหรือบริการ โดยใชความคิดสรางสรรค ซึ่งขอมูลไดระบุไววาอุตสาหกรรมสรางสรรค ไดสรางมู ลคาเพิ่มใหกับ
เศรษฐกิจไทยสูงมากถึง 1.46 ลานลานบาท หรือคิดเปน 13% ของ GDP ของประเทศ (ป 2561) สะทอนใหเห็นวาความคิด
สรางสรรคสามารถเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลักดันสินคาและบรกิารใหมีมูลคาสงูสุดในเวทีการคาโลก ซึ่งการพัฒนาบน
ฐานชองความคิดสรางสรรคนั้น เปนการพัฒนาโดยใชแนวคิดที่เรียกวา  “เศรษฐกิจสรางสรรค”  
 แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู ความคิด
สรางสรรค และ ทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
ในการผลิตสินคาและบริการใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2554) ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดมีการใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในหลายพื ้นที ่ โดยสวนใหญจะอยูในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่ง ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก และถือเปนพื้นที่ท่ีกระตุนเศรษฐกิจของยานไดเปนยางดี 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะหการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยคงไวซึ่งเอกลักษณ และคุณคาของพื้นที่ โดยจะวิเคราะหความเชื่อมโยงของพื้นที่กับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรควา
เหมาะสมที่จะพัฒนาในดานใด และสัมพันธกับนโยบายใดบาง จึงเปนที่มาของงานวิจัย การพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนา
เกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษา นาเกลือสมุทร อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษา  นาเกลือสมุทร อำเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
  3.1  ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
   นิยามความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไดถูกใหคำจำกัดความตาง ๆ ไวมากมาย โดยผูวิจัยไดยกตวัอยางนิยาม ดังนี้ 
   UNESCO ไดนิยามความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “ทรัพยสินทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความผสมผสาน
เชื่อมโยงกันระหวางมนุษย และธรรมชาติ เปนพัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐานผานกาลเวลาภายใตอิทธิพลของ
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ขอจำกัดทางกายภาพ และ/หรือ เปนสิ่งที่เห็นไดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อนทาง  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีสืบเนื่องกันมา” (UNESCO, 2017) 
   ICOMOS ไดนิยามความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “สภาพภูมิประเทศท่ีมนุษยไดสรางความเปลี่ยนแปลงให
เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศที่เปนธรรมชาติ แสดงความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงการดำรงชีวิต คติความ
เชื่อ หรือความศรัทธาในศาสนา จนเกิดความเปนเอกลักษณที่ขามกาลเวลา” (ICOMOS Thailand, 2011) 
   สรุปไดวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม หมายถึง “สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการดำรงชีวิตของมนุษย ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และการใชประโยชนพื้นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย โดยอยูภายใตอิทธิพลและ
ขอจำกัดของสภาพแวดลอมภูมิศาสตร” และเนื่องจาก ปจจัยของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ที่มีความแตกตางกัน มนุษยจึงมี
วิธีการในการปรับตัวแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ซึ่งมีผูที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวของมนุษยหรือสังคมภายใต
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมคือ “แนวคิดนิเวศวัฒนธรรม” 
   3.1.1  ภูมิทัศวัฒนธรรมนาเกลือในไทย ประเทศไทยไดเริ่มการทำนาเกลือสมุทรมาเปนเวลานานหลายรอยป แตไม
มีหลักฐานแนชัดวาการทำนาเกลือสมุทรเริ่มตั้งแตปพุทธศักราชใด และแมวาประเทศไทยจะเปนประเทศที่มีพื้นที่ติดชายฝง  ทะเล
ยาวถึง 3,600 กิโลเมตร แตพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการผลิตเกลือทะเลคอนขางมีจำกัด เนื่องจากจะ ตองอาศัยลักษณะภูมิประเทศ   
น้ำทะเล สายลม และแสงแดด ที่เหมาะสมกับการผลิตเกลือสมุทรดวย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2538) ปจจุบัน รอยละ 90 
ของผลผลิตเกลือทั้งประเทศ อยูที่ 3 จังหวัดภาคกลางคือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเปน
จังหวัดที่มีพื้นที่ทำนาเกลือมากที่สุด คือ 36,000 ไร โดยแหลงทำนาเกลือที่ใหญที่สุดอยูที่ อำเภอบานแหลม ซึ่งเปนถิ่นที่ขึ้นชื่อวา 
สามารถผลิตเกลือสมุทรที่มีคุณภาพความเค็มดีที่สุดของไทย 
   3.1.2  ปจจัยสำคัญที่ใชในการผลิตเกลือสมุทร 
     1.  น้ำทะเล การทำนาเกลือสมุทร จำเปนที่จะตองมีพื้นท่ีอยูใกลกับทะเล เพื่อความสะดวกในการลำเลียงน้ำ
จากทะเลเขามาสูพื้นที่ทำนาเกลือ ดังนั้นพ้ืนที่ทำนาเกลือสวนใหญของจังหวัดเพชรบุรีจะอยูบริเวณใกล ๆ กับทะเลอาวไทย 
     2.  แสง แสงแดดหรือแสดงอาทิตย ถือเปนปจจัยที่สำคัญมากอีกอยางหนึ่ งของการทำนาเกลือสมุทร 
เนื่องจากทุก ๆ ขั้นตอนของการทำนาเกลือนั้นจำเปนตองใชแสงแดดในการตากน้ำทะเลเพื่อใหน้ำทะเลระเหยและเกิดเปนผลึก
เกลือข้ึน  
     3. ลม เปนปจจัยที่มีสวนชวยในกระบวนการการวิดน้ำทะเลเขาสูที่พ้ืนท่ีทำนาเกลือ และการวิดน้ำจากแปลง
นาเกลือหน่ึงไปยังอีกแปลงหนึ่ง โดยใชระบบกังหันลมแบบระหัดชักน้ำ โดยที่ความเร็วลมที่จะสามารถหมุนกังหันไดจะตองไมนอย
กวา 2.8 เมตรตอวินาที ซึ่งความเร็วลมเฉลี่ยของจังหวัดเพชรบุรีอยูท่ี 4 เมตร/วินาที (สุภาพรรณ มวงพรหม, 2011) 
   จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การประกอบอาชีพการทำนาเกลือแสดงใหเห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ     
ที่ตองดำรงชีวิตอยูภายใตเง่ือนไขทางกายภาพ จึงกอเกิดเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษและรกัษา
ตอไป  
   3.1.3  องคประกอบท่ีมีคุณคาในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร  
     1.  ภูมิปญญาความรู นาเกลือแสดงใหเห็นถึงการดำรงชีวิตของมนุษยในอดีตที่ตองอยูภายใตอิทธิพลของ
ขอจำกัดทางกายภาพ ดังนั้นจึงจำเปนตองพึ่งพาอาศัยปจจัยจากธรรมชาติในการดำรงชีวิต จึงกอเกิดเปนความรู ความสามารถ     
ซึ่งไดรับจากประสบการณ การสังเกต การลองผดิลองถูก และถูกถายทอดสูลูกหลาน จนเกิดเปนภูมิปญญาที่มีคุณคา ดังนี้ 
      1.1  วิธีการทำนาเกลือ การทำนาเกลือในภาคกลางจะเริ่มในชวงตนเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณ เดือน
พฤษภาคมของปถัดไป การทำนาเกลือไมสามารถทำไดในชวงฤดูฝนเพราะเกลือจะละลายไมสามารถตากเกลือได การเเก็บผลผลิต
จะเริ่มประมาณกลางเดือนมกราคม โดยขั้นตอนการทำนาเกลือมีดังนี้ 
        ขั้นตอนท่ี 1  ของการทำนาเกลือ เริ่มจากปรับพื้นที่นาเกลือ ปรับปรุงคันนา คูระบายน้ำ ขูดขี้แดด
นาเกลือ ซึ่งเปนแผนตกสะเก็ดอยูที่พื้นผิวดินนาเกลือ ซึ่งพบมากในนาเชื้อ และนาตาก ตองขูดขี้แดดนาเกลือ หรือ “ดินหนังหมา” 
ออกท้ิงใหหมด เพราะหากปลอยทิ้งไวจะทำใหเกลือเกิดนอยและคุณภาพเม็ดเกลือสกปรก  
        ขั้นตอนท่ี 2  สูบน้ำทะเลเขามายังวังขังน้ำ เพื ่อใหเกิดการตกตะกอน ของเศษดิน ทราย หรือ
แมกระทั่งสัตวน้ำท่ีอาจจะติดมาดวย ขังน้ำไวประมาณ 7 วัน 
        ขั้นตอนท่ี 3  สูบน้ำจากวังขังน้ำเขาสูนาทุกนา ทั้งนาตาก นาเชื้อ นาปลง เพื่อตากน้ำทะเลใหระเหย 
โดยระหวางการตากจะมีการปลอยน้ำจากนาเชื้อสูนาปลง นาตากสูนาเชื้อ ทำแบบน้ีเรื่อย ๆ จนนาเช้ือมีความเค็ม 10-15 ดีกรี และ
นาปลงมีความเค็ม 20-25 ดีกรี 



 

58 
 

        ขั้นตอนท่ี 4  ตากน้ำทะเลในนาปลงท้ิงไวประมาณ 10-15 วันจนเริ่มตกผลึกเปนเกลือ ใหเอาน้ำเค็ม
ออก เรียกวาชวงกลับน้ำ ชาวนาเกลือจะเอาน้ำเค็มจากนาอันปลงท่ีเปนเกลือแลว กลับไปเก็บท่ีนาอันเช้ือ เพื่อนำมาหมักเกลือในนา
อันปลงใหม ทำใหเกิดเกลือไดเร็วข้ึน 
        ขั้นตอนท่ี 5  หลังจากเกิดเกลือในนาปลงแลว ชาวนาเกลือจะรื้อเกลือ โดยใชอุปกรณ คือ คทาร้ือ 
คทาชักแถว คทาซุม ปุงกี๋หาบเกลือ ใชแรงงานคนชวยกันรื้อ ชักแถวกองเกลือแลวหาบเกลือเขาเก็บในยุงเก็บเกลือ 
        ขั้นตอนท่ี 6  ปรับนาอันปลงท่ีเก็บเกลือแลวใหเรียบปลอยน้ำออกใหแหง แลวใชลูกกลิ้งหรือรถกลิ้ง 
นาเกลือใหเรียบและแนน ตากนาใหแหงสนิท แลวปลอยน้ำเค็มจัดจากนาเช้ือลงนาปลง ตากไววันแรกจะเกิดเกสรเกลือ จนกระท่ัง
ความเค็มถึง 20-25 ดีกรี ใหตากทิ้งไว 10-15 วัน ก็สามารถรื้อเกลือไดอีกครั้ง ทำเชนนี้เรื่อย ๆ จะมีเกลือรื้อไดทุก ๆ 1-2 เดือน 
 
 
 

 
 

รูปที ่1 ระดับพื้นท่ีและกระบวนการเปลีย่นแปลงในการทำนาเกลือ 
ที่มา: (สุภาพรรณ มวงพรหม, 2011) 

 
      1.2  วิถีชีวิต การทำนาเกลือจะตองใชทั ้งความรู ประสบการณ และการสังเกต ตองวางแผนการจัด
กำลังคน การวางแผนการทำงานใหเหมาะสมกับฤดูกาล และตองคอยสังเกตุสภาพอากาศในแตละวัน เนื่องจากการทำนาเกลือจะ
ไมนิยมทำในฤดูฝน เพราะเกลือจะละลายและไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 
      1.3  ความเชื่อเรื่องการทำขวัญนาเกลือ เปนพิธีกรรมที่ทำขึ้นเพื่อใหเกิดศิริมงคลในการทำนาเกลือ ชวย
ใหไดผลผลิตเกลือตามตองการ และไมมีอุปสรรค (ภรณี จำปาทอง, 2012) 
     2.  ผลผลิตนาเกลือสมุทร ประกอบดวย  
      2.1  ดอกเกลือ เปนเกลือสวนที่มีรสชาติดี หวานติดปลายลิ้น แตมีราคาแพงกวาเกลือปกติด เนื่องจาก 
การทำนาเกลือครั้งหนึ่งนั้น จะไดผลผลิตดอกเกลือ ประมาณ 5% สวนใหญใชกับการประกอบอาหาร ธุรกิจความสวยความงาม 
แพทยทางเลอืก เปนตน 
      2.2  เม็ดเกลือ เปนผลผลิตสวนใหญของนาเกลือ ใหญใชประกอบอาหาร ธุรกิจความสวยความงาม 
แพทยแผนปจจุบัน แพทยทางเลือก เปนตน 
      2.3  ดีเกลือ การทำดีเกลือจะทำแปลงเฉพาะ โดยนำนํ้าจากการรื้อเกลือแตละครั้งไปขังรวมกันไว ทิ้งไว
ระยะหนึ่งก็จะมีดีเกลือเกิดขึ้นเกาะอยูตามพื้นนา และจะตองเก็บดีเกลือตอนเชากอนแดดออก ถาแดดจัดดีเกลือจะละลาย ดีเกลือ
ชนิดนี้จะเปนเม็ดสีขาวมีรสขม นำไปใชประกอบเปนเครื่องยาไทยโบราณประเภทยาระบายหรือยาถาย 
      2.4  เกลือขี้แดด เปนสวนที่อยูบนผิวดินของนาเกลือ มีลักษณะเปนแผนรอนอยูบนผิวนาเกลือ สามารถ
นำไปใชเปนปุยปลูกพืชได (สุภาพรรณ มวงพรหม, 2011) 

     3.  นาเกลือสมุทร ประกอบดวย  
      3.1 นาขัง คือ นาแรกใชสำหรับพักน้ำท่ีวิดเขาสูนา ใหฝุนหรือสัตวเล็ก ๆ ที่ติดมาตกตะกอน 
      3.2 นาตาก คือ นาสำหรับตากน้ำทะเลตอจากนาขัง 
      3.3 นาเชื้อ คือ นาสำหรับรอใหเกลือตกผลึก และใชสำหรับกักน้ำเพื่อรอการเก็บผลผลิตที่นาปลง 
      3.4 นาปลง คือ นาสำหรับตากเกลือข้ันตอนสุดทายกอนจะเก็บไปไวท่ีลานเกลือ หรือยุงเกลือ 
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     4.  สถาปตยกรรมนาเกลือสมุทร ประกอบดวย  
      4.1  ยุงเกลือ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาวขนาดประมาณ 50-70 เมตร หลังคาทรงจ่ัว มีฝารอบ 4 
ดานทำประตูทางดานสกัด หัวและทายดานละ 1 ประตู โครงไมสรางอาคารเปนไมอยูดานนอก เพื่อชวยในการรับน้ำหนักของเกลือ
ทีด่ันมาจากดานใน ฝาของโรงเก็บเกลือสวนใหญเปนฝาไมไผผาฟาก วัสดุมุงหลังคาเปนใบจาก 
      4.2  บานพักเกษตรกรนาเกลือ เปนเรือนไทยภาคตะวันออก ตัวเรือนมีที่พักอาศัยแบงเปนสวนสำหรับ
นอน สำหรับพักอาศัย และครัว วัสดุที่ใชสวนใหญเปนวัสดุจากธรรมชาติ หลังคามุงจาก หญาคา หรือทางมะพราว สวนผามักจะใช
ใบจากหรือใบมะพราว บางแหงทำเปนฝาขัดแตะ (ภรณี จำปาทอง, 2012) 
  3.2  การอนุรักษและพัฒนาพ้ืนที่ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
   3.2.1  กฎบัตรประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรม ไดกำหนดหลักการในการอนุรักษเอาไว 
15 ขอ แตในการวิจัยนี้จะเลือกเพียงบางกรณีที่สามารถนำมาประยุกตใชกับการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวไดมีดังตอไปนี้  
     1.  ในการอนุรักษแหลงมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีประโยชนใชสอยอยูอยางตอเนื่อง การเสริมสรางหรือตอเติม
สิ่งท่ีจำเปนข้ึนใหมสามารถทำไดเพ่ือความเหมาะสมในการใชงาน โดยไมจำเปนตองสรางใหเหมือนสวนของเดิม แตสิ่งที่เพิ่มขึ้นใหม
นั้นจะตองกลมกลืน และไมทำใหมรดกวัฒนธรรมน้ันดอยคาลงไป  
     2.  การดำเนินการอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ใหคำนึงถึงการพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาของชุมชน โดยงานที่ตอเติมบนสิ่งกอสรางหรือในบริเวณชุมชนพื้นถ่ิน
นั้นควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบด้ังเดิมท่ีผสานกลมกลนืกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
แนวทางในการปฏิบัติ ไดแก การวิจัย บันทึกจัดเก็บขอมูล สงเสริมใหมีการสืบสานระบบการกอสรางและทักษะฝมือชางพื้นถิ่นใน
ทุกระดับ อาจใชวัสดุใหมที่ไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของภาพลักษณ ผิวสัมผัส รูปทรง ไปจากโครงสรางและวัสดุของเดิมที่
สืบเนื่องมา   
     3.  การอนุรกัษมรดกวัฒนธรรมใด ๆ ก็ตามจะตองคำนึงถึงวิถีชีวิตชุมชน ที่สอดคลองกับสภาพโดยรอบและ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม ในฐานะที่เปนสวนประกอบสำคัญที่มีผลตอการดำรงอยู การเปลี่ยนแปลงในคุณคา และลักษณะเฉพาะของ
มรดกวัฒนธรรม   
     4.  การอนุรักษสภาพโดยรอบและภูมิทัศนวัฒนธรรมควรดำเนินการตั้งแตการจัดใหมีระเบียบ กฎหมายและ 
ระเบียบเฉพาะ มีแผนการอนุรักษแผนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การกำหนดขอบเขตโบราณสถานตอเน่ืองและเขตกันชน
รอบบริเวณแหลงมรดกวัฒนธรรม หรือมาตรการอื่น ๆ เพื ่อรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของแหลงมรดก
วัฒนธรรมนั้น ตลอดจนการจำกัดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนท่ี (ICOMOS Thailand, 2011) 
   3.2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกลาวถึงแนวคิด          
คิดเศรษฐกิจสรางสรรค ตั้งแตฉบับท่ี 10 ซึ่ง ณ ขณะนั้น ยังไมไดใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวทางในการระบุยุทธศาสตร   
การพัฒนา ตอมาเศรษฐกิจสรางสรรคไดถูกระบุอยางจริงจังลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) และใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในระบุยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสืบเนื ่องมาจนถึงปจจุบัน           
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยังคงใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในการระบุ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ซึ่งขอมูลจากสำนักบัญชีประชาชาติ ไดแสดงใหเปนวาอุตสาหกรรมสรางสรรค ไดสรางมูลค าเพ่ิม
ใหกับเศรษฐกิจไทยไดสูงมาก สะทอนใหเห็นวาความคิดสรางสรรคสามารถเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลักดันสินคาและ
บริการใหมีมูลคาสูงสุดในเวทีการคาโลก ซึ่งการพัฒนาบนฐานชองความคิดสรางสรรคนั้น เปนการพัฒนาโดยใชแนวคิดที่เรียกวา 
“เศรษฐกิจสรางสรรค” (Creative Economy) 
  3.3  เศรษฐกิจสรางสรรค 
   3.3.1  ความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรคในไทย มีการใหคำนิยามไว ดังนี้  
     1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ไดกำหนดนิยามของเศรษฐกิจสรางสรรค
ไววา “การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใชความคิดสรางสรรคบนฐานขององคความรู  ทรัพยสินทางปญญา และการศึกษาวิจัย         
ซึ่งเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร การสั่งสม ความรูของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใชในการพัฒนา
ธุรกิจและการผลิตสินคาและบริการในรูปแบบใหมซึ่งสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณคาทางสังคม”(พระราชกฤษฎีกา, 2018) 
     2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดใหนิยามของเศรษฐกิจสรางสรรค
ไววา “แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน 
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(Creativity) การใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ที่เช่ือมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมความรู
ของสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม” 
   ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ยังไดกำหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสรางสรรคใน
ประเทศไทยโดยยึด ตามรูปแบบขององคการสหประชาชาติ วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) และปรับเพิ่มเติมตามรปูแบบ
ของ UNESCO พรอมทั้งไดจำแนกประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคออกเปน 4 กลุมอุตสาหกรรมหลัก และ 15 กลุมอุตสาหกรรม
ยอย ไดแก 
     1.  มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ไดแก งานฝมือและหัตถกรรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย แผนไทย และอาหารไทย 
     2. ศิลปะ (Arts) ไดแก ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป 
     3. สื่อสมัยใหม (Media) ไดแก ภาพยนตรและวีดีทัศน การพิมพ การกระจายเสียงและดนตรี 
     4. งานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) ไดแก การออกแบบแฟช่ัน สถาปตยกรรม  
การโฆษณา และซอฟตแวร (สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2017) 
   3.3.2  มูลคาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคในประเทศไทย ป 2561 อุตสาหกรรมสรางสรรค 15 กลุม
อุตสาหกรรม สรางมูลคาทางเศรษฐกิจถึง 1.46 ลานลานบาท โดยเมื่อพิจารณาเปนรายสาขาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุด 5 อันดับแรก พบวา อันดับที่ 1 ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 28.04 มูลคารวม 
4.09 แสนลานบาท (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2019) 
  3.4  การพัฒนาสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
   การใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเปนที่นิยมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับ
ชุมชนสวนใหญ จะเนนการผลิตที่ใชแรงงาน ผสมผสานกับภูมปญญาทองถ่ิน โดยบางประเทศไดใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาความยากจน ลดการยายถิ่น สรางงานในชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนหลัก      
โดยสรางจุดดึงดูดดวยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งนักทองเที่ยวและคนในชุมชน คือ นักทองเที่ยว ที่เขา
มาซื้อสินคาในชุมชนจะไดรับสินคาที่สดใหมจากชุมชนโดยตรง สวนคนในชุมชนก็สามารถลดความเสี่ยงท่ีจะถูกเอาเปรียบจากพอคา
คนกลางได ซึ่งจากที่กลาวมานี้ จะเปนการสรางระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำใหคนในชุมชนรูสึกถึงการมีสวนรวม และมี
ความคิดที่จะอนุรักษและพัฒนาชุมชนตอไปเรื่อย ๆ (พิริยะ ผลพิรุฬห, 2013) 
   การพัฒนาดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับชุมชน จะตองดำเนินการโดยใชกลยุทธ 4P ไดแก (สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอหนองนาคำ, 2017) 
   1.  People คือ สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาใหกับคนในชุมชน และการใหความรูกับคนในชุมชน 
   2.  Product คือ การตอยอดภูมิปญญาและเอกลักษณของชุมชนใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคา 
   3.  Place คือ การสรางศักยภาพภาพของพื้นท่ีใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชน เชน พื้นที่รองรับ 
    นักทองเที่ยว บุคลากร การบริหารจัดการ เปนตน 
   4.  Preserve คือ การพัฒนาท่ีคำนึงถึงการอนุรักษ และรักษาอัตลักษณ ของชุมชนไว 
  ทั้งนี้ หลักการขางตนจะสำเร็จไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนดวย เนื่องจากการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจำเปนตองมีแผนการขับเคลื่อนที่เหมาะสมตามสภาพปญหา ตามความตองการของชุมชน ต องมีกระบวนการจัดการ
ความรู ทั้งดานการจัดเก็บ ตอยอด และถายทอดองคความรูและภูมปญญาของชุมชน ซึ่งจำเปนท่ีจะตองมีการสรางเครือขายทั้งใน
ระดับชุมชน และระดับวิชาการ (พิริยะ ผลพิรุฬห, 2013) 
 
4.  วิธีการวิจัย  
  งานศึกษาวิจัยนี้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค โดยงาน
ศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเนนแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยไดมีการรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ การสำรวจ ซึ่งผลจากการวิเคราะหจะอยูในรูปของการบรรยายอธิบายพรอมเสนอแนะ
แนวทางตาง ๆ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค 
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  4.1  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
   แบบสอบถาม แบบสำรวจ แผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
 
  4.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
   ผูคนในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ โดย แบงเปน คนรุนเกาท่ียังคงประกอบอาชีพเกษตรกรนาเกลือ และคนรุน
ใหม รวมถึงเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐ และเอกชน  
  4.3  การกำหนดพ้ืนที่ศึกษา 
   ทำการศึกษาที่เกี่ยวกับ การพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือดวยเศรษฐกิจสรางสรรค   ในอำเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีพื้นที่การทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย โดยพื้นที่ศึกษาจะจะอยูบริเวณถนนเลียบชายฝง
ทะเล สาย พบ. 4012 บานแหลม-ปากอาวบางตะบูน เนื่องจากเปนเสนทางคมนาคมหลักสำหรับนักทองเที่ยว   ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมในเกลือสมุทรไดในอนาคต 
  

    
 

รูปที ่2 พื้นที่อำเภอบานแหลม (ซาย) ถนนสาย พบ.4012 (ขวา) 
ที่มา:  https://th.m.wikipedia.org/ 

 
  4.4  การวิเคราะหขอมูล  
   วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค กับองคประกอบในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ เพ่ือ
หาองคประกอบในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือท่ีสามารถนำไปพัฒนาได โดยใชกลยุทธ 4P 

 

 
 

รูปที ่3 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล  
ที่มา: ผูวิจัย (2021) 
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5.  ผลการวิจัย 
  5.1  ความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคกับองคประกอบในพ้ืนที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร  
  ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคกับองคประกอบในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร 
 

กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค องคประกอบในพ้ืนที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ 

กลุมหลัก กลุมยอย 

ภูมิปญญา/ความรู ผลผลิต นาเกลือ สถาปตยกรรม 
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งานฝมือ/หัตถกรรม              
การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

/ / / / / /  / / / / / / 

แพทยแผนไทย    / / /        
อาหารไทย    / /         

ศิล
ปะ

 
(A

rt
s)

 ศิลปะการแสดง              

ทัศนศิลป              

สื่อ
สม

ัยใ
หม

 
(M

ed
ia

) ภาพยนตร/วีดีทัศน              
การพิมพ              
การกระจายเสียง              
ดนตรี              

งา
น

สร
าง
สร
รค


แล
ะอ
อก
แบ

บ การออกแบบแฟช่ัน              
สถาปตยกรรม            / / 
โฆษณา              
ซอฟตแวร              

 ท่ีมา: ผูวิจัย (2021) 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาองคประกอบในพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือมีความสัมพันธกับ อุตสาหกรรมสรางสรรคกลุมมรดกทาง
วัฒนธรรม ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับมูลคาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย ท่ีมี
สัดสวนมูลคาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 28.04 ของมูลคาอุตสาหกรรมสรางสรรคทั้งหมด ซึ่งมี
มูลคารวม 4.09 แสนลานบาท ดังนั้น หากตองการท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร จึงควรท่ีจะผลักดันการพัฒนา
ใหมีศักยภาพมากพอที่จะรองรับการทองเที่ยวได ซึ่งเมื่อพ้ืนที่มีศักยภาพมากพอที่จะตอบสนองความตองการของการทองเที่ยวได
แลว นักทองเท่ียวก็จะมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็จะรายไดเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยการพัฒนาหรือตอยอดตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
นี้สามารถเริ่มไดจากระดับบุคคล จนถึงระดับองคกร 
   นอกจากนี้ ในกลุมมรดกทางวัฒนธรรม ยังมีความสัมพันธอีก 2 กลุมยอย คือ ดานแพทยแผนไทย และอาหารไทย สวน
สถาปตยกรรมนาเกลือ มีความสัมพันธกับกลุมงานสรางสรรคและออกแบบ ดานสถาปตยกรรม 
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ตารางที ่2 สรุปการความสัมพันธ และการใชกลยุทธ 4P เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทร 
 

องคประกอบ ความสัมพันธ การพัฒนาดวย กลยุทธ 4P 

ภูมิปญญา 
/ความรู 

วิธีการทำ 
นาเกลือสมุทร 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Place    -  พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เปดพื้นที่สำหรับการเรียนรู หรือพื้นที ่
               สำหรับนาเกลือทดลองเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวที่สนใจเกี่ยวกับการทำ 
               นาเกลอื เพื่อใหนกัทองเท่ียวไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ และ 
               ประเพณี ในพื้นทีภู่มิทัศนวฒันธรรมนาเกลือสมุทร 
Product -  พัฒนาผลิตภัณฑประจำทองถิ่น เพื่อเปนสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียว   
               เพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน 
People  -  สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา โดยใหคนในชุมชนที่มีความรู 
               เกีย่วกบัการทำนาเกลือ เปนผูใหความรูกับกบันักทองเท่ียว พรอม 
               ถายทอดวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อ ใหนกัทองเท่ียวไดเห็น 

วิถีชีวิต 

ประเพณี  
ความเชื่อ 

ผลผลิต 

ดอกเกลือ 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาด 
             - เปดพื้นที่เรียนรูหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำนาเกลอื 
             - ตอยอดผลิตภัณฑเปนผลงานสรางสรรค เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว เชน 
               กาแฟดอกเกลือ เคกดอกเกลือ 

แพทยแผนไทย Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดแพทยทางเลือก 

อาหารไทย Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาด 

เม็ดเกลือ 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาด 
             - เปดพื้นที่เรียนรูหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำนาเกลอื 
             - ตอยอดผลิตภัณฑเปนผลงานสรางสรรค เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว เชน 
               ศิลปะจากเม็ดเกลือ 

แพทยแผนไทย Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดแพทยทางเลือก 

อาหารไทย Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาด 

ดีเกลือ 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาด 
             - เปดพื้นที่เรียนรูหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำนาเกลอื 

แพทยแผนไทย Product - พัฒนาประสิทธภิาพเกลอืใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดแพทยทางเลือก 

นาเกลือ 

นาขัง 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Place    -  เปดพื้นที่สำหรับการเรียนรู หรือพื้นที่สำหรับนาเกลือทดลองเพ่ือ 
               ดึงดูดนักทองเท่ียวที่สนใจเกี่ยวกับการทำนาเกลอื ทั้งนี้ ตองมีการ 
               สรางพื้นที่ ใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวดวย เชน  
               พื้นทีพ่ักผอน จุดประชาสัมพันธ หองน้ำ เปนตน 

นาตาก 

นาเช้ือ 

นาปลง 

สถาปตยกรรม 
นาเกลือ 

ยุงเกลือ 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Place    -  พัฒนาประสิทธภิาพพื้นที่ใชงานของอาคาร ปรับประโยชนใชสอย 
               อาคารเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการในการใชงานในปจจุบัน 

-  เปดพื้นที่สำหรับการเรียนรู เกี่ยวกับสถาปตยกรรมนาเกลือ สถาปตยกรรม 

บานพักเกษตรกร
นาเกลือ 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

สถาปตยกรรม 

ที่มา: ผูวิจัย (2021)   
  
  จากที่กลาวมาขางตนวา การพัฒนาดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับชุมชน จะตองดำเนินการโดยใชกลยุทธ 4P 
ไดแก 1) People 2) Product 3) Place 4) Preserve ซึ่งกลยุทธ People กับ Preserve เปนกลยุทธที่จำเปนจะตองใชกับการ
พัฒนาที่กลาวมาทั้งหมดขางตน กลาวคือ การพัฒนาจำเปนตองพัฒนาอยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ และไดรับการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน รวมทั้ง จะตองเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเหมาะสมกับความ
ตองการในการพัฒนาพ้ืนท่ีตอไป 
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6. การอภิปรายและสรุปผล 
  การศึกษาการพัฒนาพื ้นที ่ภูม ิว ัฒนธรรมนาเกลือ บนพื ้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  ไดทำการศึกษาเพื่อ                
ที่จะแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ เชน การปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน การทิ้งราง เปนตน         
ซึ่งสงผลใหภูมิปญญาที่มีคุณคา คอยลดลง และเสี่ยงตอการสูญหาย ซึ่งการศึกษาไดทำการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิทัศ
วัฒนธรรมนาเกลือ ผลการศึกษาการพัฒนาพื้นท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือสมุทรดวยเศรษฐกิจสรางสรรค พบวา องคประกอบใน
พื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือ มีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสวนใหญ      
ซึ่งถือเปนขอดี เนื่องจาก มูลคาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย ที่มีสัดสวนมูลคาสูงที่สุด คือดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยองคประกอบในพื ้นที ่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนาเกลือที ่สามารถนำมาพัฒนาดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
ประกอบดวย วิธีการทำนาเกลือสมุทร วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ดอกเกลือ เม็ดเกลือ ดีเกลือ นาเกลือทั้งสี่ระดับ ยุงเกลือ และ
บานพักเกษตรกรนาเกลือ ทั้งนี้ การพัฒนาจะตองอยูบนพื้นฐานการอนุรักษ คงไวซึ่งเอกลักษณ และอัตลักษณของชุมชน ซึ่งการ
พัฒนาในรูปแบบดังกลาวจะประสบความสำเร็จได สำเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งคนในชุมชน นักวิชาการ 
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
 

7.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการพัฒนาคนรุนใหมใหมีการเรียนรูและทักษะเกี่ยวกับการทำนาเกลือ เพื่อในอนาคตจะสามารถผสมผสานภูมิ
ปญญาดั้งเดิม และองคความรูสมยัใหม และสรางนวัตกรรมทีส่ามารถชวยพัฒนาพ้ืนท่ีในขุมชนได 
 2.  การวิจัยนี้ ยึดคำนิยามและการกำหนดประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคของ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหลัก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคำนิยามอื่น อาจจะไดผลที่แตกตางไป เนื่องจากการจัดประเภทมีความตางกันมาก 
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แนวทางการวางผังรานอาหารเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหมจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
Restaurant Layout Planing Guideline for New Normal  

Lifestyle During Covid-19 Pandemic 
 

ภูมินทร พุทธโกมุท 1 สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ 2 สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี3 
 

บทคัดยอ  
 ธุรกิจรานอาหารมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ แตจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ธุรกิจ
รานอาหารไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจตอผูบริโภค ผูศึกษาจึงทำการศึกษา
จากบทความวิชาการท้ังหมด 6 บทความที่มีการกลาวถึงการปรับเปลี่ยนและกลยุทธในการรับมือในดานตาง ๆ ตอการแพรระบาด  
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา การวางผังรานอาหารเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหมตองคำนึงถึงการเพิ่มระยะหาง ที่กั้น ลดความ
หนาแนน มีพื้นที่กลางแจง มีจุดคัดกรอง สรางพื้นที่ที่มีความยืดหยุนรองรับการเปลี่ยนแปลง ควบคุมการสัญจรภายในราน สราง
ครัวเปด มีบริการ Drive Thru และเพิ่มจุดลางมือในพ้ืนท่ีสวนกลาง 
 
คำสำคัญ:  การวางผัง  รานอาหาร  วิถีชีวิตใหม  โควิด 19  พื้นที่ภายใน 
 

Abstract 
 The restaurant business plays a very important role in every country's economy. However, Because of 
the Covid-19 outbreak, The restaurant business has been affected by the new normal lifestyle for the safety 
and confidence of customers. This paper, therefore, reviewed six articles about adaptation and responsive 
strategies for the epidemic. 
 This study found that the restaurant layout to accommodate a new normal lifestyle requires 
consideration of increasing the spacing, reducing the density.  There is an outdoor area, a screening point, 
creating a flexible space to accommodate changes.  Control traffic within the store Build an open kitchen, have 
Drive-Thru service, and add hand washing points in common areas. 
 
Keywords:  Layout, Restaurant, New Normal, Covid 19, Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชา สถาปตยกรรมเขตรอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
3ภาควิชา สถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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1.  บทนำ  
   เนื่องจากธุรกิจรานอาหารเปนพ้ืนฐานของสังคมมนุษยโดยเปนแหลงพบปะสังสรรค และเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งถือเปนหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมดานบริการที่เปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผูที่เกี่ยวของจำนวนมาก ธุรกิจรานอาหารจึงถือวามีความสำคัญ
อยางยิ่งในระบบของเศรษฐกิจของทุกประเทศ (กฤษฎา เสกตระกูล, 2563) 
 แตการดำเนินธุรกิจรานอาหารภายใตการแพรระบาดของเช้ือโควิด19 ในสถานการณที่ยังไมอาจคาดเดาไดแนชัดวาจะจบ
ลงเมื่อใด จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยางไรเพื่อรับมือกับสถานการณการแพรระบาดนี้ และยังสามารถประกอบธุรกิจตอไปได
โดยสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมาใชบริการในดานความปลอดภัย รวมถึงคลายกังวลตอสถานการณตึงเครียดนี้ และยังคงสเถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจตอไปไดอยางมั่นคงตอไปไดในปจจุบันและในอนาคต   
 จึงเปนที่มาของบทความนี้เพื่อศึกษาแนวทางและกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบร านอาหาร  เพื่อรับมือกับ
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 และทำใหรานอาหารสามารถสรางความปลอดภัยและความมั่นใจแกผูบรโิภคเพื่อท่ีจะ
ขับเคลื่อนตอไปได 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวดานการออกแบบวางผังของรานอาหารหลังโควิด-19 
 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 
 3.1  ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
  3.1.1  ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการ
ปวยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน ซึ่งเปนสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษยกอใหเกิดอาการปวย
ระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเช้ือจากคนสูคนได โดยเช้ือไวรัสนี้พบคร้ังแรกในการระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019 
  3.1.2 ลักษณะของเชื้อไวรัส ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนวาไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 อยูบนพื้นผิวไดนานเพียงใด
ขณะที่ขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวาไวรัสอาจอยูรอดไดในไมกี่ช่ัวโมง โดยน้ำยาฆาเชื้อสามารถฆาเชื้อไวรัสไมใหสามารถแพรเช้ือได 
  3.1.3 การแพรกระจายของเชื้อ ไวรัสชนิดนี้มีความเปนไปไดที่มีสัตวเปนแหลงรังโรค สวนใหญแพรกระจายผานการ
สัมผัสกับผูติดเช้ือ ผานทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ปจจุบันยังไมมีหลักฐานสนับสนุนการแพรกระจายเช้ือผาน
ทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแลวมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพรเช้ือผานทาง Fexo-oral route ไดดวย 
 3.2  ภัตตาคาร 
  3.2.1 ความหมายของภัตตาคาร หรือรานอาหาร ภัตตาคาร หรือรานอาหาร เปนรานที่คอยบริการอาหารตาม
ความตองการของลูกคา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ทอม พาวเวอรใหความหมายของ "ภัตตาคาร" หรือ "Restaurant" วาคำวา "Restaurant" มาจากภาษาฝรั่งเศส    
ซึ่งหมายถึงการใหกำลังงาน (Restorer of Energy) โดยใชคำน้ีมาตั้งแตตนคริสตศักราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่ออธิบาย
ถึงสถานที่ใหบริการซุปและขนมปง ในปจจุบันคำวาภัตตาคาร เปนคำที่ใชเรียกสถานที่สาธารณะที่มีการเตรียมอาหารสำหรับ
ผูบริโภคหรืออาหารนอกสถานท่ี 
  เดนนิส เอล ฟอสเตอร ไดกลาววา "Restaurant" มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา "Restaurabo" แปลวา "ฉันมาเติม
ใหเต็มหรืออ่ิมหน่ำ" 
  3.2.2 การจำแนกประเภทโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ไดใหความหมายของรานอาหารประเภทตาง ๆ โดยจำแนกเปน 5 ประเภท คือ 
   1. หองอาหารในโรงแรมหมายถึง รานอาหารที่ตั้งอยูภายในโรงแรม 

   2. ภัตตาคาร หมายถึง รานอาหารทีม่ีขนาดใหญ 2 คูหาข้ึนไป ท่ีรับประทานอยูภายในอาคาร พนักงาน 

    แตงกายมีแบบฟอรม 

   3. สวนอาหาร หมายถึง รานอาหารที่มีขนาดใหญ ที่รับประทานอาหารสวนใหญอยูนอกอาคาร  
    บรรยากาศเปนแบบธรรมชาติ พนักงานแตงกายมีเครื่องแบบ 
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   4. รานอาหารทั่วไป หมายถึง รานอาหารขนาดเล็ก 1-2 คูหา ท่ีรับประทานอาหารอยูภายในอาคารสวน 

    ใหญเปนอาหารประจำถ่ินหรือเปนอาหารเฉพาะเชน ขาวแกง กวยเตี๋ยว ขาวมันไก ขาวหมูแดงสมตำ ฯลฯ 

   5. รานเครื่องด่ืม ขนมหวาน หรือไอศกรีม หมายถึง รานท่ีจำหนายเฉพาะเครื่องดืม่ ขนมหวาน หรือ 

    ไอศกรีม เทาน้ัน 

 

4.  วิธีดำเนินการศึกษา 

 4.1  คนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร   

  4.1.1  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการวางผังรานอาหารภายหลังสถานการณการแพรระบาดโควิด -19 และ       
โควิด-19 มีแนวโนมสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรานอาหารในระยะยาว เนื ่องจากมาตรการระยะหางทางสังคม และการ
ระมัดระวังในพื้นที่สาธารณะสงผลใหการรับประทานอาหารภายนอกมีขอจำกัดมากขึ้น และพบวามีผูรับประทานภายในรานอาหาร
ทั่วโลกลดลง รอยละ 43.35 ตั้งแต 24 กุมภาพันธ 2563 ถึง 16 มกราคม 2564 (S. Lock, 2021) ในปจจุบันรานอาหารเร่ิมกลับมา
เปดใหบริการอีกครั้ง สิ่งสำคัญหลักคือการจัดสภาพแวดลอม ที่ปลอดภัยแกผูบริโภค และรักษาสุขอนามัยในระดับสงูสุด สิ่งที่จำเปน
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรานอาหาร คือรานอาหารจะตองมีการออกแบบการวางผังใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน และ
สงเสริมสภาพแวดลอมการรับประทานอาหารใหดีตอสุขภาวะท้ังตอพนักงาน และผูบริโภค  
  การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญที่ควรมีการปรับใชภายในรานอาหารมีดังนี้ 
  1. ลดความหนาแนน และ มาตรการระยะหางทางสังคมเดิมทีนั้นการเพิ่มที่นั่งถือเปนกลยุทธอันดับตน  ๆ ของ
รานอาหารทั้งหมด แตเพื่อการลดการแพรระบาดจึงจำเปนตองลดความจุที่นั่งลง และมีจัดสรรพื้นที่ใหเพียงพอตอการสราง
ระยะหางทางสังคม 
  2. การปองกันทางกายภาพ สำหรับพื้นทีที่ไมสามารถรักษาระยะหางได ใหใชแผงกั้นระหวางโตะและที่นั่ง และ
พยายามจัดพื้นที่น่ังดานนอกเทาที่จะเปนไปได 
  3. มาตรการไรสัมผัส กำหนดวิธีการสัญจรภายในพื้นที่แกพนักงานและลูกคาภายในราน และจุดแสดงระยะหาง 
เพื่อปองกันไมใหผูคนเขาใกลมากกันเกินไป รวมไปถึงการสรางการหมุนเวียนทางเดียว 
  4. มาตรการไรสัมผัส ทุกพ้ืนที่ภายในรานอาหารใหบริการแบบไรสัมผัสเทาท่ีจะเปนไปได 
  5. สถานีฆาเชื้อ เนื่องจากการลางมือและการฆาเชื้อเปนปจจัยสำคัญในการปองกันโควิด-19 จึงควรจัดตั้งสถานีลาง
มือทั่วบริเวณเทาที่เปนไปได โดยเฉพาะบริเวณทางเขา เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหลูกคาเขาหองน้ำเพื่อลางมือ และควรใหมีการจำกัดคน
เขาใชหองน้ำ เนื่องจากเปนพ้ืนที่เสี่ยงจากการสัมผัส 
  6. การชำระเงินและการสั่งซื้อโดยไรสัมผัส การสั่งซื้อโดยไรสัมผัสโดยใชไวไฟ และคิวอารโคดชวยใหไมตองใช 
แผนเมนูที่มีการสัมผัสตอ ๆ กันเปนการลดความเสี่ยง รวมไปถึงการชำระเงินดวยเชนกันเพื่อลดการแพรระบาดผานพันธบัตร 
  แมวาสถานการณยังไมจบลง การนำกลยุทธใหม ๆ มาใชในแงการจัดวางพ้ืนที่ และการบริการแขกเปนเรื่องปกติใหม 
(New Normal)  สำหรับอุตสาหกรรมรานอาหารในชวงวิกฤตโควิด -19 เพื ่อตอบสนองความตองการของทั ้งผู บริโภคและ
ผูประกอบการ ในสภาวะแวดลอมใหม 
  4.1.2  การออกแบบรานอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรหลังจากโควิด -19 อุตสาหกรรมรานอาหารทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงไปเพราะเพราะโควิด-19  สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและความชอบของผูบริโภค และตลาดโดยรวม  ซึ่งรานอาหาร
ตางเริ่มใหความสำคัญกับวิธีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกคาและการจายเงินใหกับพนักงาน ซึ่งยังคงตองประหยัด
ไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะสิ้นสุดลง 
   รานอาหารยังไมมุ งเนนเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพทั้งหมดของรานในเวลานี้เนื ่องจากตนทุนที่สูง ซึ่ง            
นักออกแบบตองมีการปรับเปลี่ยนความคิดและแนวทางการออกแบบ เดิมทีเปนการออกแบบเพื่ออำนวยตอธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรางกำไร และสรางบรรยากาศสูงสุด แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดทำใหนักออกแบบตองคิด
ทบทวนใหมถึงการใหความสำคัญกับความปลอดภัย และเพ่ือเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3 ประการ 
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   1. การออกแบบพื้นที่ใหม  
    -  วิธีที่ชัดเจนท่ีสุดในการจัดพื้นท่ีใหมภายในรานอาหารในสถานการณโควิด-19 คือ การจัดพื้นที่เพ่ือ 
      รองรับระยะหางทางสังคม และจากคำแนะนำจากผูเช่ียวชาญดานสุขภาพอ่ืน ๆ ที่ผานมาน้ันธุรกิจ 
      จำนวนมากเริ่มใหบริการกลางแจงกันมากข้ึนเนื่องจากใหการรับประทานอาหารนั้นมีความรูสึก 
      ปลอดภัยมากข้ึน รองรับลูกคาไดมากข้ึน แตความจุภายในรานลดลง  
    -   ครัวเปดและสถานีบริการนั้นก็ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน  เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการใกลชิดกันมาก 
      เกินไป  
    -  แนวทางการแกไขปญหาชั่วคราวท่ียืดหยุนนั้นเพิ่มมากข้ึน ยกตัวอยางการติดตั้งแผงก้ันท่ีสามารถถอด 
      ออกได และสต๊ิกเกอรระบุตำแหนง เปนตน เปนการลงทุนต่ำ แตมีความปลอดภัยที่เพียงพอ  
    -  มีการเพิ่มการใหบริการสงอาหารผานรถ มีระบบการสั่งซื้อกลับบาน และบริการจัดสง รวมท้ังระบบ 
      แบบไรสัมผัส ถือเปนการบริการท่ีปลอดภัยอกีทางหน่ึง 
   2. เขาหาเทคโนโลยี 
    -  การแกไขปญหาแคทางกายภาพอาจยังไมเพียงพอที่จะรองรับความปลอดภัยโดยรวมของลูกคาและ 
      พนักงานเน่ืองจากการปฏิสัมพันธนั้นยังฝงแนนอยูในทุกแงมุมของสังคม จึงจำเปนตองแกปญหาเชิงรุก 
      มากขึ้นโดยการพ่ึงพาเทคโนโลยี 
    -  การสั่งอาหารผานมือถือเริ่มเปนเทรนด จากสถานการณโควิด 19 ซึ่งไดเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการ 
      บริการอาหารไป 
    -  การสั่งซื้อและการชำระเงินแบบไรสัมผัสไดถูกจัดลำดับความสำคัญเพื่อเปนชองทางหน่ึงในการเพ่ิม 
      ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 
   3. อนาคตของการออกแบบรานอาหาร 
    -  ยังไมมีอะไรที่แนนอนสำหรับในสถานการณการแพรระบาดในชวงเวลาน้ี  เนื่องจากมาตรการยังมี 
      การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และมีการบังคับใชหลายระดับ นอกจากน้ันเช้ือไวรัสยังอาจมีการ 
      พัฒนาการซ่ึงยังคงสรางความกังวลใจ 
    -  การตัดสินใจท่ีเปนรูปธรรมและไมมีความยืดหยุนนั้นอาจไมไดผลอีกตอไป 
    -  แตทวาสิ่งที่แนนอนน้ันคือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิด 
      ของผูคนไปอยางสิ้นเชิงจึงมีการกำหนดระยะหาง และความปลอดภัย มากข้ึน มุงเนนไปที่กลยุทธ 
      ใหม ๆ เพื่อเพ่ิมความยืดหยุนและการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ 
  4.1.3  การออกแบบรานอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรจากผลกระทบจากโควิด  19 ภายในเมืองที่มีการกักกัน 
รานอาหารตางพยายามเรงปรับตัวเขากับมาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัยใหมจึงไมแปลกที่จะพบวา พนักงานตางสวม
หนากาก โตะหางกัน 6 ฟุต ติดตั้งแผงกั้น และตุกตานั่งอยู สิ่งเหลานี้คือการเปลี่ยนแปลงที่พบไดในหลายประเทศ ทั่วโลก จาก
มาตรการการลดการแพรระบาดของโควิด-19 แมยังตองติดตามสถานการณนี้ แตการแพรระบาดจากคนสูคนอยางรวดเร็วนั้นเปน
ภัยคุกคามตอวิธีการดำเนินงานของรานอาหารและในขณะที่รานอาหารจำนวนมากกำลังประสบปญหาทางดานการเงินแตบาง
รานอาหารก็หาวิธีสรางสรรคใหมในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคม ดังนี ้
   1. ใชประโยชนสูงสุดจากพ้ืนท่ีกลางแจง การนั่งรับประทานอาหารขางนอก หรือพ้ืนท่ีกลางแจงมีโอกาสนอย
ที่จะเกิดการติดเชื้อโคโรนาไวรัส มีโครงการที่ริเร่ิมที่อนุญาตใหเจาของรานอาหารขยายพ้ืนที่บนทางเทาและถนน 
    “…การมีความยืดหยุนและรับประทานอาหารในพ้ืนที่กลางแจงจะยั่งยืน...” (Rockwell.D, 2020)  
ใหสัมภาษณกับ Architectural Digest magazine และเสริมอีกวา “…รานอาหารจะตองมีการกำหนดขอบเขตระหวางในรมและ
ในพื้นที่กลางแจงในระยะยาวรานอาหารจะตองปรับตัวไดโดยมีผังท่ีนั่งที่ขยายและหดตัวไดงายและรวดเร็วใหประสบการณที่ดีใน
ทุกรูปแบบ…”  
   2. วิธีอื่น ๆ ในการดูแลระยะหางทางสังคม การใชหุนตุกตาวางกั้น หรือแผงกั้นพื้นที่เพื่อใหแนใจวาจะเกิด
ระยะหางทางสังคม ถือเปนการแกไขปญหาช่ัวคราวสำหรับรานอาหาร 
   3. บริการไรสัมผัส เลิกตกแตงโตะอาหารแบบดั้งเดิมเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดฆาเชื้อ นั่งโตะเปลา
พรอมรหัส QR Code โหลดเมนูไดโดยตรงผานสมารทโฟนเปนนวัตกรรมที่จะเริ่มกลายเปนเรื่องธรรมดา การสั่งอาหารและชำระ
ผาน QR Code เพื่อตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาดวิธีการดังกลาวนิยมมากข้ึนข้ึนในอนาคต 
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   4. การสั่งซื้อกลับบานและตัวเลือกที่ยืดหยุนมากขึ้น  การซื้อกลับบานยังคงเปนทางออกที่ปลอดภัยที่สุด
สำหรับคนทำงานในรานอาหารและผูบริโภค และการใชรถบรรทุกอาหารสำหรับจัดงานเลี้ยงในสถานที่ตาง  ๆ ที่นั่งภายในรานมี
ความยืดหยุนและหลากหลายมากขึ้น การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา คือหายนะที่สงผลใหอุตสาหกรรมรานอาหาร จนทำใหบาง
แหงตองปดตัวลงในขณะที่รานอื่น ๆ ตองเรงปรับตัวเพื่อความอยูรอด 
  4.1.4  อนาคตของการรับประทานอาหารนอกบาน จากวิกฤตการแพรระบาดของโควิดนอกจากจะสงผลรุนแรงตอ
เศรษฐกิจแลวยังสงผลกระทบตอสังคมและความเปนอยูสวนบุคคลของเราดวย ซึ่งผูคนตางมีความตองการและกลาวถึง ดังนี้ 
   1.  มนุษยชอบที่จะนั่งรับประทานอาหารรวมกันถือเปนกิจกรรมทางสังคมที่ยังคงอยูแตดวยมาตรการควบคุม
ทำใหผูคนพยายามท่ีจะกลับมารับประทานอาหารรวมกันอีกครั้งเม่ือรานอาหารกลับมาเปดอีกครั้ง 
   2.  จะทำอยางไรใหผูคนกลับมารับประทานอาหารรวมกันภายในรานแลวรูสึกปลอดภัยและสบายใจอีกครั้ง  
   3.  ลูกคาตองการความจริงใจในการรักษาความสะอาดของสถานท่ีเพื่อท่ีจะใหผูบริโภครูสึกสบายใจที่จะ 
     กลับมาใชงานหองอาหารและบารอีกครั้ง 
   4.1.4.1  ขอพิจารณาเพื่อรานอาหารและบารเพื่อตอบสนองตอผูบริโภคยุคใหม 6 ขอ ไดแก  
       1. ความสะอาดเปนสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกคาการ เชนการสวมถุงมือ การทำความสะอาด  
        และฆาเช้ือ  
       2. พื้นที่ใหมจะดูหรูหราขึ้น จากจำนวนท่ีน่ังที่ลดลงเพื่อใหเหมาะสมตอการเวนระยะหางท่ี 
        อาจจะทำใหมีราคาเพิ่ม  
       3. ครัวแบบเปดจะแพรหลายมากข้ึนเนื่องจากผูคนตองการ เห็นการทำอาหาร เพื่อเห็นสิ่งที่ 
        พวกเขาจะไดรับ 
       4. กฎระเบียบดานสุขภาพจะเปลี่ยนไปพ้ืนท่ีผิวตางตองไดรับการทำความสะอาดอยูเสมอการ 
        หออาหารคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ  
       5. การชำระเงินและการจัดสงผานออนไลน 
       6. ครัวผี ซึ่งหมายถึง รานอาหารท่ีไมมีหนาราน อาจเปนทางรอดเพราะตนทุนสูงข้ึน คาเชา 
        แพงขึ้น 
  4.1.5  บทบาทของสถาปตยกรรมในการตอสูกับวิกฤตโควิด-19 กลยุทธสำหรับรานอาหารภายหลังโควิด-19 
รานอาหารมีบทบาทสำคัญในอนาคตแตการแพรเช้ือในพื้นที่สาธารณะคือภัยคุกคามเพื่อใหรานอาหารกลับมาเปดไดอยางปลอดภัย
ตองมีความเตรียมพรอมรับมือเพื่อสรางความม่ันใจอีกครั้ง 
   4.1.5.1  กลยุทธในการออกแบบ 5 ขอ มาตรการควรมีความสมดุลระหวางความปลอดภัยและอำนวยความ
สะดวกใหแกธุรกิจในการเตรียมพรอมตอความเสี่ยงตามแนวทางกลยุทธการออกแบบรานอาหารเพื่อใหกลับมาเปดไดอีกครั้งอยาง
ปลอดภัยเปดโตและรวดเร็ว ดังนี้ 
    1. ประเมินความปลอดภัยของอาหารและมาตรการทางสุขาภิบาล  
     - ลำดับพื้นท่ีเพื่อลดการแพรระบาด อำนวยความสะดวกบริเวณทางเขาโดยมีการคัดกรอง 
      วัดอุณหภูมิและบันทึกผูเขามาใชงานภายในพ้ืนท่ี จัดใหมีที่เปลี่ยนชุดและเก็บของ แยก 
      พื้นที่ระหวางสงและคืนอาหาร 
     - ลดการสัมผัสกับพ้ืนผิว ลดจุดเสี่ยงในการสัมผัส เพิ่มความถ่ีในการทำความสะอาดและฆา 
      เชื้อ 
     - ควบคุมการติดเช้ือทางอากาศ จากการทำอาหารดวยวิธีนึ่งและอุปกรณฆาเช้ือ HEPA- 
      filter หรือ Germicidal Ultraviolet เพิ่มอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอก 
     - พิจารณาหองน้ำใหมและสถานีสำหรับลางมือติดตั้งสถานีลางมือท่ีสวนกลางเพื่อลดการ 
      ลางมือท่ีหองน้ำ 
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    2.  คิดหาแนวทางใหมท่ียืดหยุน  
     - จุดรับสงของหลังราน กำหนดสัญลักษณบนพ้ืนท่ีสำหรับรับสงของเพ่ือสะดวกตอการทำ 
      ความสะอาด 
     - การทำความการทำอาหารและการระบายอากาศ ตรวจสอบใหมั่นใจถึงการไหลเวียนของ 
      อากาศในการกำจัดสิ่งปนเปอนออกจากหองครัว จัดใหมีพื้นท่ีสำหรับสวมชุด PPE กอนเขา 
      หองครัว ใหมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนอาหารเฉพาะพื้นท่ีแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ 
     - การเขาถึงและสุขาภิบาล ติดตั้งอางลางมือผูที่เขามาในพื้นที่แลกเปลี่ยนแสดงมาตรการ 
      ความปลอดภยัแกลูกคาและพนักงานใหชัดเจน 
    3.  เขาใจใหมวาการเวนระยะหางเพียง 6 ฟุตไมใชวิธีการแกปญหาสำหรับรานอาหารดวยวิธิเดียว 
      - การลดที่นั่งสงผลไมดีตอภาคธุรกิจจึงเปนเหตุผลที่จะตองปรับปรุงพื้นที่นั่งท่ีมีความแตกตาง 
       กันใหเหมาะสม เพื่อใหพนักงานและลูกคายังมีความปลอดภัย  
      - จัดระยะหาง 6 ฟุตเทาท่ีเปนไปได  
      - ลดการตกแตงบนโตะอาหารมีที่กั้นระหวางโตะอาหาร 
    4.  ออกสูถนนสาธารณะในบทบาทรานอาหารรมิถนน  
      - เพิ่มพื้นท่ีนั่งดวยการขยายที่น่ังสูถนนสาธารณะรวมไปถึงขยายพ้ืนที่ทางเดินและทางจักรยาน 
       ขึ้นดวย 
      - ใชพื้นที่ดาดฟาในการผลิตอาหาร 
      - ใชพื้นที่ตรอกซอยสำหรับจัดสงรับอาหารและเปนพื้นที่เก็บของ 
      - ขยายที่น่ังบนดาดฟาและขยายออกไปยังทางเดินหรือเลนถนน 
    5.  ออกแบบเพ่ือสรางความไวใจ 
      - นอกจากหยุดการแพรเช้ือภายในสถานประกอบการรานอาหารแลวตองสนับสนุนสรางความ 
       ปลอดภัยและความเช่ือมั่นในการทำงานใหแกพนักงานดวยเชนกันโดยลูกคาอาจถูกหาม 
       ไมใหเขาใชงานหากพบวามีความเสี่ยง 
      - การแสดงสัญลักษณและมาตรการตาง ๆ อยางชัดเจน 
      - หองครัวกับหองรับประทานอาหาร ตองมีการแบงแยกกันชัดเจนเพื่อลดการปนเปอน 
  4.1.6  รานอาหารจะเติบโตไดอยางไรในภาวะปกติตอไป 
   1. พิจารณาออกแบบรานอาหารใหม เพื่อท่ีจะผานปญหา covid-19 ไปไดนั้นจำเปนที่จะตองออกแบบใหม 
    - มีการเพิ่มขนสงอาหารผานรถและเสนทางรับสงอาหาร 
    - บริเวณทางเขาออกตองมีความระมัดระวังมากข้ึน 
    - มีการใชบริการแบบไรสัมผัสตอบสนองตอความกังวลดานสุขภาพของผูบริโภค 
    - ใชการวิเคราะหขั้นสูงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพความตองการของผูบริโภคและการเปลี่ยนแปลง 
     พฤติกรรมการกินของผูบริโภคได  
    - เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติดานแรงงานชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบริการเพื่อลดการแพร 
     จากคนสูคน 
    - สั่งซื้อกลับบานควบคุมดวยหนาจออัจฉริยะ 
   ในการสำรวจน้ันใหใชวิธีเปลี่ยนไปใชทางแกปญหา IDEA 4 ขั้นตอนไดแก  
   1. Identify ระบุปฏิสัมพันธรูปแบบตาง ๆ แตละบุคคลเชนพนักงานข่ีพนักงานพนักงานข่ีลูกคา 
   2. Diagnose วินิจฉัยและจัดลำดับความเสี่ยงจากความถ่ีและการมีปฏิสัมพันธ ตลอดการดำเนินงาน  
   3. Execute Solution ดำเนินการแกปญหาอยางคลองตัวและแกปญหาเฉพาะหนาลงทุนในระยะยาว
Adapter and Sustain ปรับตัวและเรียนรูปรับเปลี่ยนเพื่อแกปญหาอยางรวดเร็วตามความคิดเห็นของลูกคาเพิ่มเติม 
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  4.4  แหลงท่ีมาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
    สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research Instruments) วาจะใชแบบใดผูวิจัยไดคำนึงถึงปจจัยสำคัญ
หลายประการเชนขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัยตัวแปรความสะดวกในการเก็บขอมูล ขอจำกัดของระยะเวลา ดวยเหตุผล
ดังกลาวมาผูวิจัยจึงไดเลือกเครื่อง ท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ  
    4.4.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหนึ่งซึ่ง
จะสามารถทำให ไดขอคนพบหรือแนวทางสำหรับการพัฒนาในระยะเวลาที่กำหนดโดยการศึกษาและคนควาจากเอกสารรายงาน 
ตำรา ระเบียบราชการหรือคำสั่งแลวเสนอผลในเชิงวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเปนการศึกษาจากขอทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เปนหลักเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยมีเกณฑในการเอกสาร ดังนี้ 
     1. ความจริง (Authenticity) หมายถึง ตองคัดเลือกเอกสารที่เปนเอกสาร ที่เปนเอกสารที่แทจริง (Origin) 
การพิจารณาวาเอกสารนั้นเปนเอกสารท่ีใหขอมูลแทจริงหรือไม จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูเขียนหรือหนวยงานที่
เขียนเอกสารวามีความนาเชื่อถือหรือไมอยางไร 
     2. ความถูกตองนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ตองคัดเลือกเอกสารดวยการพิจารณาวาเอกสารน้ัน
จะตองไมมีขอมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 
     3. ความหมาย (Meaning) หมายถึง เอกสารตองมีความชัดเจนและเจาใจไดงายโดยการพิจารณาขอมูลใน
เบื้องตนวาเอกสารที่นำมาพิจารณามีขอมูลใดที่เปนนัยสำคัญหรือมีความหมายใหกับการวิจั ย การตีความเอกสารบางประเภทจึง
สามารถท่ีจะตีความทั้งในระดับที่เปนขอเทจจริงและตีความขอมูลที่เปนนัยท่ีซอนแฝงอยู 
     4. การเปนตัวแทน (Representativeness) หมายถึง  เอกสารนี้ตองสามารถใชแทนหรือเปนแบบฉบับที่
แทนเอกสารประเภทเดียวกันได และขอมูลในเอกสารที่จะนำมาวิเคราะหนั้นจะตองเปนขอมูลที่เปนนัยท่ีซอนแฝงอยู 
  4.2  วิธีวิเคราะหขอมูลและแปรผล 
  การวิเคราะหขอมลูในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้  ไดนำเอาขอมูลประเด็นท่ีเกี่ยวของ ที่ไดจากการคนควาวิจัยมาจดั
ลงตารางหาคาความถี่ เพื่อใหไดแนวทางใหการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโควิดในรานอาหาร  
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบเนือ้หาแตละบทความ เนนสีเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการวางผังและมีความถ่ีตั้งแต 2 ข้ึนไป 
 

ลำดับ หัวขอ 
บทความ และงานวิจัย ความถ่ี 

1 2 3 4 5 6  
1 ลดความหนาแนน •   • •  3 
2 เพิ่มระยะหาง • • • • •  5 
3 ที่กั้น • • •  •  4 
4 กำหนดทางสัญจร •    •  2 
5 กำหนดจุดเวนระยะหาง •      1 
6 สรางการสัญจรทางเดียว •      1 
7 บริการไรสัมผัส สั่งซ้ือ จัดสงอาหาร ระบบเซนเซอร • • • • • • 6 
8 เพิ่มพื้นที่ลางมือโดยเฉพาะ •      1 
9 ใหมีพื้นที่รับประทานอาหารกลางแจง  • •  •  3 
10 ครัวเปด  •  •   2 
11 สถานีบริการ Drive-Thru  •    • 2 
12 ขยายพื้นที่สูสาธารณะ     •  1 
13 ลดการตกแตงบนโตะอาหาร   •  •  2 
14 ลดพื้นที่ผิวสัมผัส   •  •  2 
15 ใหมีจุดคัดกรอง    • • • 3 
16 พื้นที่เปลี่ยนชุดและเก็บของสวนตัวพนกังาน     •  1 
17 การระบายอากาศ     •  1 
18 ใหมีติดตั้งอุปกรณฆาเช้ือ     •  1 
19 เพิ่มจุดลางมือในพื้นที่สวนกลาง •    •  2 
20 กำหนดจุดเฉพาะรับสงของหลังราน     •  1 
21 แสดงมาตรการความปลอดภัย     •  1 
22 แยกพื้นที่ครัวกับพื้นที่รับประทานอาหารออกจากกัน     •  1 
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ลำดับ หัวขอ 
บทความ และงานวิจัย ความถี่ 

1 2 3 4 5 6  
23 ใหมีพื้นที่โซนแลกเปลี่ยนระหวางครัวและหองรับประทาน

อาหาร 
    •  1 

24 ใชพื้นที่ดาดฟาสำหรับผลิตอาหาหรือทีน่ั่งรับประทานอาหาร     •  1 
25 แรงงานหุนยนต      • 1 
26 โปรแกรมวิเคราะหความตองการของลูกคา      • 1 
27 พื้นที่ยืดหยุนตอการปรับเปล่ียนพื้นที่ และการติดตั้ง  • •  •  3 
28 ความสะอาด    • •  2 
29 ครัวผี ตอบสนองตอคาเชาที่ที่แพง    •   1 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 

5.  การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาไดสรุปออกมาเปนตารางแลวคัดเลือกมาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการวางผังในชวงการแพรระบาด
ของโควิด-19 และมีความถี่ของเนื้อหาใจความที่พูดถึงมากกวา 2 บทความขึ้นไปจากการศึกษาทั้งหมด 6 บทความโดยเรียง
ตามลำดับความสำคัญจากความถี่ท่ีบทความกลาวถึง ดังนี ้

5.1 เพ่ิมระยะหาง (ความถ่ี 5) 
  การเพิ่มระยะหางเปนเนื้อหาที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดจากบทความที่ศึกษา เปนปจจัยหลักในการปองกัน และลดการ
ติดเชื้อจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รานอาหารจึงควรมีรูปแบบการจัดที่นั่งแตละรูปแบบใหมีระยะหางที่เหมาะสม 
รวมถึงกำหนดจุดระยะหางการตอคิว 

5.2 ที่กั้น (ความถ่ี 3) 
  เนื่องจากรานอาหารมีพื้นที่ท่ีจำกดัสงผลใหในบางพื้นท่ีน้ันมีขอจำกัดในการเวนระยะหาง ซึ่งกันและกันในการใชงาน 
และการสัญจร จึงแกปญนี้ดวยการสรางฉากกั้นเพื่อปองกันการแพรเชื้อระหวางที่นั่ง และโซนการสัญจรที่ไมสามารถเวนระยะ     
หางได  

5.3 ลดความหนาแนน (ความถ่ี 3) 
  เปนการลดการใกลชิดสัมผัสกันระหวางผูคนดวยการลดปริมาณพ้ืนที่น่ังลง หรอืจำกัดผูเขาใชงานใหนอยลง 

5.4 รับประทานอาหารกลางแจง (ความถ่ี 3) 
  เนื่องภายในรานอาหารสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปด และอยูในอาคาร ซึ่งเสี่ยงตอการสะสมของเชื้อไวรัสที่สามารถแพรผาน
อากาศได จึงควรจัดสรรพ้ืนที่ใหสามารถรับประทานอาหารกลางแจงมากข้ึนเนื่องจากมีความเสี่ยงนอยกวาภายในอาคาร 

5.5 ใหมีจุดคัดกรอง (ความถ่ี 3) 
  เพื่อเปนการปองกันการติดเชื้อไวรัสแกพนักงานและลูกคาท่ีเขามาใชบริการภายในราน จึงควรมีจุดคัดกรองกอนเขา
ใชงาน และมีการบันทึกเขาและออก ผานการสแกนคิวอารโคด เพื่อสะดวกตอการควบคุมการแพรเช้ือไวรัส และความสบายใจแกผู
ที่เขามาใชบริการ และพนักงาน 

5.6 พ้ืนที่มีความยืดหยุนตอการปรับเปล่ียนและติดต้ัง (ความถ่ี 3) 
  เนื่องจากสถานการณโควิดเปนเรื่องใหมที่สงผลกระทบแกผูประกอบการรานอาหารดานการจัดวางพื้นที่ใชสอย     
ซึ่งการเวนระยะหางทำใหมีการศูนยเสียพื้นที่ใชงานลง การออกแบบพื้นที่ที่มีความยืดหยุนจะชวยใหมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณได และชวยจัดสรรพื้นที่ใชสอยใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.7 กำหนดทางสัญจร (ความถ่ี 2) 
  เปนการลดการสัมผัสระหวางพื้นที่ ไมใหมีการซอนทับกันและมีทิศทางการสัญจรเฉพาะเพื่อลดการสัมผัสระหวาง
ผูใชงาน  

5.8 ครัวเปด (ความถ่ี 2) 
  เปนมุมสำหรับเตรียมอาหาร ชงกาแฟ หรือทำอาหารท่ีไมจริงจังมากนักใหแกพนักงานในระหวางที่มีการทำงานเพ่ือ
เปนการลดการสัมผัสกับพ้ืนท่ีภายนอกรานอาหาร ระหวางเวลาชวงการทำงาน  
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 5.9 สถานีบริการ Drive-Thru (ความถ่ี 2) 
  รานอาหารที่จัดใหมีจุดรับสงอาหารเฉพาะเพื่อลดการสัมผัสกับพื้นที่อื่น  ๆ และสั่งอาหารไปทานที่บานไดโดยไม
สัมผัสกับผูอื่นเปนการเพ่ิมทางเลือกใหผูบริโภค  
 5.10  เพ่ิมจุดลางมือในพ้ืนที่สวนกลาง (ความถ่ี 2) 
   แตเดิมหองน้ำมักจะถูกจัดใหอยูภายในรานอาหารซึ่งเปนพื้นที่ขนาดเล็ก การจัดสรรพื้นที่จุดลางมือเพิ่มขึ้นใน
สวนกลางเปนการเพิ่มความสะดวกตอการทำความสะอาดมากข้ึนซึ่งชวยลดการแพรเช้ือของไวรัสไดดีขึ้น 
 

6. ขอเสนอแนะ  
 เนื่องจากขอมูลที่ศึกษาบางสวนเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจากบริบทของตางชาติ ที่มีการจัดวางผังเมืองไมเหมือนกับประเทศไทยทำ
ใหบางแนวทางมีความสามารถในจัดสรรพื้นที่ไดมากกวา หรือนโยบายทางการเมืองในแตละพื้นที่แตกตางกัน จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงขอกฎหมาย และวัฒนธรรม รวมถึงผังเมืองในการปรับเปลี่ยนแนวทางการปองกันใหเหมาะสมในแตละบริบทให
เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนาอัตลักษณของชุมชนโดยกลุมพลวัต 
 กรณีศึกษา: ชุมชนบานขางวัด 

Community Identity Development Approach by Dynamic Groups Case 
Study: Ban Khang Wat Community 

 

อิสรีย สุวรรณรตัน1    อมร กฤษณพันธุ2 

 
บทคัดยอ  
 “พลวัต” ในความหมายแบบไทย หมายถึง พลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง หรือพลังของความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งคน
สมัยใหมหรือบุคคลในแวดวงวิชาการมักนำคำวา พลวัต มาเช่ือมตอกับคำขยายอ่ืน ๆ เพื่ออธิบายปราฏการณของสังคมไทยอยูเสมอ  
อยางเชนคำวา “พลวัตวัฒนธรรม หรือ พลวัตทางการเมือง เปนตน (นิยามโดย สถาพร ศรีสัจจะ: ศิลปนแหงชาต สาขาวรรณศิลป 
ป พ.ศ. 2548) การพัฒนาอัตลักษณของชุมชนบานขางวัดตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จากกลุมพลวัตที่
รวมตัวกันถายทอดความชื่นชอบและความสามารถผานผลศิลปะและงานฝมือที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเองจนแผขยายไปสู
ระดับชุมชนและระดับจังหวัด สงผลใหชุมชนบานขางวัดเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมนอกจากน้ียังมีกิจกรรมภายในชุมชน
ทีห่ลากหลายจึงทำใหชุมชนบานขางวัดมีบทบาทสำคัญที่สามารถรองรับนโยบายการเปนเมืองสรางสรรค และถึงแมพลวัตกลุมใหม
สวนใหญโยกยายมาจากตางถิ่นอันสงผลใหชุมชนบานขางวัดเปนชุมชนพหุวัฒนธรรม  แตอยางไรก็ตามกลุมพลวัตของชุมชนบาน
ขางวัดมีบทบาทในการสืบทอดขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวเชียงใหมเสมือนชุมชนทั่วไปโดยการจัดกิจกรรมและตกแตง
สรางบรรยากาศอยางกลมกลืนในทุกเทศกาล  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเกิดอัตลักษณที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุม
พลวัตที่มีความชื่นชอบในงานศิลปะและงานฝมือภายใตโครงการชุมชนบานขางวัดโดยเกิดขึ้นจากแนวความคิด ที่ตองการสราง
ชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธของคนในชุมชนคลายการอยูรวมกันของคนในสมัยกอน  มีการพึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือและดูแลซึ่ง
กันและกันโดยการออกแบบที่อยูอาศัยรายลอมไปดวยธรรมชาติอิงบรรยากาศแบบสมัยเกาผสมผสานกับสมัยปจจุบัน  ซึ่งปจจัย
เหลาสงผลใหชุมชนบานขางวัดเปนชุมชนที่มีอัตลักษณในเชิงสรางสรรค 
 
คำสำคัญ: กลุมพลวตั  ศิลปะ  การทองเที่ยวรูปแบบชุมชน  ปฏิสัมพันธ  วิถีชีวิต  
 

Abstract  
" Dynamic" in the Thai sense refers to the force of change. Or the power of change Which modern 

people or people in academic circles often bring the word dynamic in connection with other expansions To 
always explain the situation of Thai society For example "Cultural dynamics or political dynamics etc. Faculty 
of Literature, Year 2 0 0 5 ) .  Identity Development of Ban Khang Wat Community, Suthep Subdistrict Mueang 
Chiang Mai District Chiang Mai Province From dynamic groups that convey passion and talent through art and 
crafts that can generate income for themselves until expanding to community and provincial levels. As a result, 
the Ban Kang Wat community is a popular tourist destination, and there are also various activities within the 
community, thus making the Ban Kang Wat community play an important role in supporting the creative city 
policy. And although most of the new dynamism migrated from other countries, which resulted in the Ban 
Khang Vat community becoming a multicultural community. However, the dynamics of the Ban Khang Wat  
 
     
1หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดลอมคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
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community play a role in inheriting the traditions and traditions of the Chiang Mai people like the general 
community by organizing activities and decorations to create a harmonious atmosphere in every festival. 

This research study aims to study the approach to community development to create identity resulting 
from the integration of dynamic groups with a passion for arts and crafts under the Baan Bang Wat community 
project, which arose from Concept Who want to build a community with a way of life. There are interactions 
of people in the community similar to the coexistence of people in the past. They are interdependent, helpful 
and caring for each other by designing a residence surrounded by nature based on the old-fashioned 
atmosphere blended with the present. These factors resulted in the Ban Kang Wat community being a 
community with a creative identity. 

 
Keywords:  Dynamic Group, Art,Community Based Tourism, Interaction, Lifestyle 
 

1. บทนำ 
 จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งดานของการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและในดานของมรดก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณคา  จึงทำใหเมืองเชียงใหมไดรับการจัดอันดับและยกใหเปนเมืองที่เปนมิตรที่สุดในโลก ประจำป 2020 ที่จัดขึ้น
โดย Cond Nest Travel (นิตยสารการทองเที่ยวของสหรัฐอเมริกา) สงผลใหจังหวัดเชียงใหมเปนที่รูจักอยางกวางขวางในระดับ
สากล  และในปจจุบันสินคาพื้นเมืองหลากหลายประเภท เชน เสื้อผา เครื่องแตงกายและอาหาร ไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จึงไดมีการวางขายในทุกหนแหงที่เปนแหลงทองเที่ยว  หรือแมตลาดนัดและชุมชน รวมถึงอาหาร
พื้นเมืองที่สามารถ  หาทานไดทั่วไปในจนกลายเปนเอกลักษณของเมืองเชียงใหม 

 

รูปที ่1 แสดงสินคาพ้ืนเมืองที่พบเห็นไดบอยของจังหวัดเชียงใหม 
ที่มา: travelblog  
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 เมื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเชียงใหม ถูกแทรกซึมดวยศิลปะรวมสมัยจากพลวัตกลุมใหมที่รวมตัวกันและ
อาศัยอยูรวมกันในลักษณะชุมชนและไดถายทอดความความชอบของตนในรูปแบบของสินคาและงานศิลปะตาง ๆ จนสามารถสราง
รายไดใหกับตนเองและสงผลตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเมืองเชียงใหม  การพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอัตลักษณเปนสิ่งที่
นาสนใจและในปจจุบันไดถูกนำมาใช  ในบางพื้นที ่เชน ชุมชนบานขางวัด  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนคอมมู
นิตี้มอลลรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ตองการสรางชุมชนที่มีวิถีชีวิต  มีปฏิสัมพันธของคนในชุมชนคลายกับการอยู
รวมกันของคนสมัยกอน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน ภายใตการออกแบบที่รายลอมดวยธรรมชาติ        
อิงบรรยายกาศแบบสมัยเกา ผสมกับความรวมสมัยในปจจุบัน (ณัฐวุฒิ รักษประสิทธ์ิ: ผูริเริ่มโครงการบานขางวัด) 
 การรับรูอัตลักษณจึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในรูปแบบและแนวคิดจากการรวมตัวกันของกลุมพลวัตที่เขา
มามีบทบาทและสรางอัตลักษณใหกับชุมชนบานขางวัด การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงซ่ึงเปนชุมชนดั้งเดิมหรือ
แมแตมุมมองของกลุมประชากรในพ้ืนท่ีใกลเคียงที่มีตอชุมชนบานขางวัดจึงเปนเรื่องท่ีผูวิจัยใหความสนใจ  
 
 

   
 

     
 

รูปที ่2 แสดงลักษณะอาคารบานเรือนและสินคาภายในชุมชนบานขางวัด 
ที่มา: https://www.banidea.com/https://www.topchiangmai.com 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เปนตน ซึ่งอาจหมายถึงกิจกรรมหรือ
สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมพลวัต 
 2.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการรับรูอัตลักษณ ระหวางคนในชุมชนบานขางวัดและคนในชุมชนอื่น ๆ ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง และนักทองเที่ยว 
 3.  วิเคราะหแนวคิดอัตลักษสรางแรงดึงดูด  
 
 
 



 

77 
 

3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการศึกษา 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อตองการทราบถึงผลกระทบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของชุมชนบานขางวัด ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม อันเกิดจากกลุมพลวัตที่ชื่นชอบงานศิลปะ สูการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม  โดยการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive research approach )  ไดแก การเก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียและการสำรวจทางกายภาพโดยเขาไปอยูในพ้ืนท่ีเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในหลากหลาย
ดาน  
  3.1  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
    การสัมภาษณ การทำแบบสำรวจ    
  3.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย   
    ประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ี มี 3 กลุมไดแก กลุมพลวัตหรือสมาชิกลูกบานของชุมชนบานขางวัด 
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง (ประชากรหมูที ่5 บานร่ำเปง) และนักทองเท่ียว 
  3.3  การกำหนดพ้ืนที่ศึกษา ทำการศึกษาเก่ียวอัตลักษณและแนวทางการพัฒนาชุมชนโครงการชุมชนบานขางวัด ตำบล
สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว เนื่องจากตำบลสุเทพเปนที่ตั้งของสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร บางแหงเปนมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาและเกาแก เชน ดอยสุเทพ วัดอุโมงค และวัดผาลาด เปนตน และ
นอกจากน้ียังเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงสงผลใหพ้ืนท่ีมีประชากรแฝงทุกเพศทุกวัยเปนจำนวนมาก รวมถึงนักทองเท่ียว
จากตางถ่ินลวนใหความสนใจกับสถานท่ีสำคัญตาง ๆ ที่ตั้งอยูในตำบลสุเทพ ดวยศักยภาพท้ังหลายเหลานี้สงผลใหชุมชนบานขางวดั
สามารถตอบสนองกระแสการทองเท่ียวตามนโยบายของภาครัฐ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่3 แสดงตำแหนงของชุมชนบานขางวัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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รูปที ่4 แสดงตำแหนงของชุมชนบานขางวัดและสถานท่ีสำคญัตาง ๆ 

 ของตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

  
  3.4  ทบทวนวรรณกรรม 
    การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาและรวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับอัตลักษณและแนวความคิดเชิงพลวัตสูการเปลี่ยนของ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยไดมีการทบทวนวรรณกรรม ดังน้ี 
   1.  แนวคิดพหุวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม คือ รัฐหรือประเทศท่ีมีการอพยพเคลื่อนยายเขามาของกลุมชาติพันธุใหมจึง 
มีการยอมรับความแตกตางของกลุมชาติพันธุ และวัฒนธรรมของกลุมเหลานี้ การยอมรับพหุ วัฒนธรรม คือการที่กฎหมายและ
กฎระเบียบที่ใชในการบริหารหรือการจัดการมีลักษณะไมเครงครัด เปดโอกาสใหมีทางเลือกในการปฏิบัติการโดยไมมีวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหน่ึงครอบงำ และวัฒนธรรมอ่ืนถูกครอบงำ   (Subordinate culture) 
     ในการพิจารณาเรื่องพหุวัฒนธรรม รายละเอียดเรื่องความสัมพันธเชิงอำนาจเรื่องสำคัญและขอแตกตางระหวาง
กฎระเบียบที่กำหนดไวเปนลายลักษณอักษรกับการบังคับใชในการปฏิบัติจริง เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาดวยตัวอยางของมาเลเซีย
และสิงคโปรเปนตัวอยางที่รัฐใชคำวา พหุวัฒนธรรมเพื่อเปาหมายทางการเมือง แตในทางปฏิบัติวัฒนธรรมชุดหนึ่งยังมีบทบาทใน
สังคมเหนือชุดอื่น (อมรา  พงศาพิชณ 2541, 173-176) 
     พหุวัฒนธรรมเนนการยอมรับลักษณะเดนของแตละวัฒนธรรมที่แตละกลุมชาติพันธุ ยึดถือปฏิบัติเมื่อยายถิ่นมา
อยูในอีกสังคมหนึ่ง พหุวัฒนธรรมจึงหมายถึง สังคมท่ีมีผูยายถ่ินจำนวนมากพรอมดวยวัฒนธรรม   และภาษาท่ีติดตัวคนเหลานี้มา
จากบานเกิดเมืองนอนและเกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางกลุมขึ้นนโยบายพหุวัฒนธรรมอยางเปนทางการ (Official 
Multiculturaliism) เริ่มในแคนาดาในป 1971 เนื่องจากประเทศแคนาดามีคน สองกลุมหลักไดแก กลุมที่พูดภาษาอังกฤษกับกลุม
ที่พูดภาษาฝรั่งเศสและทั้งสองกลุมตางก็มีวัฒนธรรมเฉพาะของตน  ตอมาออสเตรเลียก็ประกาศใชนโยบายน้ี ลักษณะเดนของ
นโยบายพหุวัฒนธรรมคือการยอมรับและสนับสนุนการธำรงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อยูในสังคมเดียวกันเชน การใช
ภาษา ของกลุม การมีสื่อสิ่งพิมพ/สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชภาษาของแตละกลุม การจัดงานประเพณี ศาสนา การแตงกาย การแสดง
ทางศิลปะวัฒนธรรมของทุกกลุมการอนุญาตใหประชาชนถือสัญชาติไดสองสัญชาติ ( Dual  Citizenship) ตลอดจนการเปดโอกาส
ทางการศึกษา การไดงานทำการมีสวนรวม ทางการเมืองและการไดรับบริการสาธารณะตาง ๆ โดยเทาเทียมกัน (Jay 2006) 
อยางไรก็ตามนโยบายนี้ก็รับการตอตานขัดขวางในบางประเทศ แมจะมีพื้นฐานอยูบนความเสมอภาคก็ตาม (สุภางค จันทวานิช 
2549) 
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     กลาวโดยสรุป สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยูรวมกันของผูคนที่มีความแตกตางในดานของวัฒนธรรม 
อยางเชน วิถีชีวิตความเปนอยู ชาติพันธ ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งความสิ่งเหลานี้เปนเครื่องบงบอกถึงที่มาท่ีแตกตาง
กันแตสามารถดำรงชีวิตอยูรวมกันไดบนพื้นฐานของความเคารพและความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
   2. แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ (Identity) คำวา อัตลักษณ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรม แตมีตำราหลายเลมให
ความหมายคำวา อัตลักษณ” ไววา คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ
นั้น ๆ เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีไมทั่วไป หรือสากลกับสังคม อื่น ๆ พูดงายๆ คือ 
ลักษณะที่ไมเหมือนกับของคนอื่น ๆ อัตลักษณ” มาจากภาษา บาลีวา อตฺต + ลักษณ โดยท่ี อัตตะ” มีความหมาย วา ตัวตน 
ของตน สวน ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค รูปศัพท อัตลักษณ ” จึงเหมาะจะนำมาใชหมายถึงลักษณะ 
เฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกวา สวนคำวา เอกลักษณ” มีคำวา เอก” ซึ่งหมายถึง หนึ่งเดียว จึง นาจะหมายความวาลักษณะ
หนึ่งเดียว (ของหลาย ๆ  สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลาย ๆ สิ่งมีรวมกัน ซึ่ง เปนความหมายแรกตามพจนานุกรม (ทดิกรสอนภาษา:คมชัดลึก
, 2551) 
    โดยท่ัวไปยังมีขอสงสัยวา เอกลักษณ” และ อัตลักษณ” นั้นมีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งจริงแลวสองคํานี้มีการสะกดคลายคลึง
กันแตมีความหมายไมเหมือนกันและยังมีความหมายทับซอน กันอยู (ทดิกรสอนภาษา:คมชัดลึก, 2551) 
    คำวา เอกลักษณ”มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 วา ลักษณะที่เหมือนกันหรือ
มี รวมกัน เชน ชุมชนนั้นมีเอกลักษณ อยูท่ีการทอผาจกหมายความวา คนใน ชุมชนนั้นมี อาชีพทอผาจกเหมือน ๆ กันหมด (ทดิกร 
สอนภาษา: คมชัดลึก, 2551) 
    สวนคำวา  อัตลักษณ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรมแตมีตำราหลายเลมใหความหมายคำ วา อัตลักษณ” ไววาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวซึ่งเปน ตัวบงชี้ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่น และศาสนา ฯลฯ 
ซึ่งมี คุณลักษณะท่ีไมทั่วไป หรือสากลกับสังคมอ่ืนๆ (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554) 
    โดยสวนใหญคนไทยยังนิยมใชคำวา เอกลักษณ”ในความหมายวาลักษณะเฉพาะตัว ที่ไมเหมือนใครอยางกวางขวาง
สวนคำวา อัตลักษณ” นั้นมักจะใชในวงแคบ ๆ เชนแวดวงวิชาการ เทานั้นและบางครั้งก็ใชแบบมีความหมายโดยนัย (แฝง)เชน 
เอกลักษณ” เปนสิ่งตายตัวไมสามารถเปลีย่นแปลงไดสวน อัตลักษณ” สามารถเปลี่ยนแปลงได มีหลายสิ่งตามความจริงที่ปรากฏ
ตองดูหลาย ๆ ดานหลาย ๆ มิติของสิ่งนั้น (ครูไทยเพ่ือศิษย, 2554) 
    กลาวโดยสรุป ความวา เอกลักษณ หมายลักษณะท่ีแสดงใหเห็นในลักษณที่ไมเหมือนใครอยางกวางมาก มักพบวามี
อยูมากในสังคม สวนอัตลักษณหมายถึงความเปนตัวตนท่ีแตกตางจากส่ิงอ่ืนสามารถบงช้ีลักษณะเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใครในวงแคบ
และเจาะจงกวาคำวา เอกลักษณ 
  3.5  กรณีศึกษา  
    การศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณของชุมชนบานขางวัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่เกิดจาก
แรงขับเคลื่อนทางความคิดของพลวัตกลุมหนึ่งที่ชื่นชอบในงานศิลปะ และไดถายทอดอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบของสินคา งาน
ฝมือ อาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ไดมีการประยุกตความเกาและใหม โดยการสอดแทรกศิลปะสมัยใหมเขากับสิ่งเดิม 
แตยังคงกลมกลืนกับบริบทตาง ๆ เชน วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
    ในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมไดรับการผลักดันจากภาครัฐและเอกชนใหเปนเมืองสรางสรรค  (Creative City) สาขา
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบาน (Creative City Of Crafts and Folk Art ) ซึ่งตรงกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานขางวัด จึง
สงผลใหกระแสการทองเท่ียวไดรับความนิยม ชุมชนบานขางวัดจึงเปนชุมชนท่ีมีความสำคัญและเปนท่ีรูจักในหมูนักทองเที่ยวอยาง
อยางรวดเร็ว  
     การกอตั้งชุมชนบานขางวัดสะทอนใหเห็นถึงหลักแนวคิดการอยูรวมกันอยางเรียบงาย การมีปฏิสัมพันธภายใน
ชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนบานขางวัดเกิดจากพลวัตตางถิ่นและเปนกลุมชนคนรุนใหมที่มีความสามารถในดานงานฝมือและงาน
ศิลปะ ที่ไดมีการการถายทอดความชอบเปนผลงานอันกอใหเกิดรายไดภายในชุมชน  จึงทำใหผูวิจัยเกิดความสนใจในแนวคิดการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดอัตลักษณจากกลุมพลวัตรุนใหม  
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รูปที ่6  กิจกรรมในชุมชนบานขางวัด 
ที่มา: https://www.topchiangmai.com/และผูวิจัย (2564) 

 
4.  ผลการวิจัย 
 จากการจัดเก็บขอมูลโดยการสำรวจและสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียจากการกอตั้งชุมชนบานขางวัด  ซึ่งมาจากแนว
ทางการพัฒนาอัตลักษณโดยกลุมพลวัต สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ชุมชนบานขางวัด มีลักษณะทางกายภาพที่ไมขัดตอบริบทโดยรอบของพื้นท่ี การออกแบบชุมชนและสิ่งปลูกสราง
ภายในชุมชนอิงบรรยากาศและธรรมชาติเดิมโดยการสรางพื้นที่สีเขียว  ลักษณะของบานเรือนมีรูปแบบกึ่งปูนกึ่งไม เนนการนำ
ผลงานหรือสินคามาใชในการตกแตงอาคาร อาทิเชน ภาพวาด งานเซรามิก พวงกุญแจ กระเปาผา โปสการด เครื่องประดับ        
ชุดพ้ืนเมือง  และนอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศิลปะขนาดเล็กและที่พักรายวันสำหรับรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งจากการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณและการสำรวจพบวา ลักษณะทางกายภาพและการเปนชุมชนท่ีมีอัตลักษณ เปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกให
ชุมชนบานขางวัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวในอันดับตน ๆ ของเมืองเชียงใหม   
 2. จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณประชากรในพื้นที่ใกลเคียงซึ่งเปนบุคคลดั้งเดิม พบวาในอดีต พื้นที่แหงนี้เปนปา
รกราง มีเพียงอาคารบานเรือนเดิมในสภาพทรุดโทรมแคไมกี่หลัง ถนนหนทางที่ตัดผานคอนขางเงียบและเปลี่ยว ซึ่งภายหลังจาก
การกอตั้งโครงการชุมชนบานขางวัดจากพลวัตกลุมใหม ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานของกิจกรรม เศรษฐกิจและสังคม อัน
เปนเหตุใหบริบทเดิมที่เปนเพียงสถานที่รกรางไร  กลายเปนชุมชนรูปแบบใหม ที่ไดรับความนิยมในอยางกวางขวางในหมู
นักทองเทีย่ว  
 3. จากการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียพบวา โดยสวนใหญรับรูถึงการเปนชุมชนรูปแบบใหมที่มี
ศักยภาพและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว จากการเปนชุมชนที่มีอัตลักษณที่เฉพาะตัว โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่อยูในชวงวัย
ทำงาน ที่มีความชื่นชอบในงานศิลปะ งานฝมือและมีกำลังในการซื้อสินคา โดยชุมชนบานขางวัดตอบสนองความตองการไดอยาง
หลากหลาย ซึ่งชุมชนแหงนี้เปนท้ังแหลงเรียนรู สถานท่ีพักผอนและแหลงซื้อขายสินคาของฝากอยางครบครัน 
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 4. จากการสัมภาษณและสำรวจพื้นที่พบวากลุมพลวัตของชุมชนบานขางวัดและชุมชนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง  (ชุมชนร่ำ
เปง) มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันโดยมีวัดร่ำเปงอันเปนศาสนสถานที่สำคัญและยังเปนศูนยรวมจิตใจของประชากรที่นับถือพุทธศาสนา 
จึงเกิดการทำกจิกรรมทางศาสนารวมกันระหวางชุมชนบานขางวัดและชุมชนอ่ืน ๆ   
 5. การรวมตัวของพลวัตสงผลใหชุมชนกลายเปนชุมชนพหุวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของกายแตงกาย อาหารการกินและการ
ใชภาษา แตทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจพบวา ชุมชนบานขางวัด ใหความรวมมือและรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ
จังหวัดเชียงใหม โดยการรวมทำกิจกรรมการจัดตกแตงสถานที่ตามเทศกาลตาง ๆ และโดยสวนใหญไดใหสัมภาษณถึงความ
ประทับใจและความชื่นชอบในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  การรวมตัวของคนตางถิ่นจึงไมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมเดิม     
มากนัก 
 
5. การอภิปราย สรุป และขอเสนอแนะ  
  การกอตั้งของชุมชนบานขางวัดมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) สมาชิกในชุมชนบาน
ขางวัด 2) ประชากรในพื้นที่บริเวณใกลเคียง (หมูบานร่ำเปง) 3) นักทองเที่ยว จากการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณและสำรวจ
สังเกตการณโดยผูวิจัยเอง พบวาชุมชนบานขางวัด มีผลกระทบในดานของกายภาพท่ัวไป สังคมและเศรษฐกิจในเชิงบวก ผูมีสวนได
สวนเสีย มีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงแมวาแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเกิดอัตลักษณโดยกลุมพลวัตตางถ่ินอาจจะสงผลใหเกิด
สังคมพหุวัฒนธรรมแตในทางเดียวกันกลุมพลวัตยังชวยสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีดั ้งเดิมของเมืองเชียงใหม  โดยการ           
จัดกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาล อีกทั้งยังออกแบบตกแตงชุมชนใหคงกลิ่นอายของความเปนลานนา  
  การจัดวางรูปแบบชุมชน ลักษณะของอาคารบานเรือน การตกแตงอาคาร และสินคาที่วางจำหนายในชุมชนบานขางวัด 
รวมถึงกิจกรรมและวิถีการดำรงชีวิต สิ่งเหลานี้ไดถูกออกแบบภายใตหลักแนวคิดการอยูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธและสามารถ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมือนยุคสมัยอดีต การผสมสผานระหวางวิถีชีวิตกับศิลปะเกาและสมัยใหมที่สรางความหลากหลายผาน
ผลงานของกลุมพลวัต ปจจัยเหลานี้สงผลใหชุมชนบานขางวัดมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีมีความแตกตางจากชุมชนท่ัวไป  โดยสรุปไดวา
ชุมชนบานขางวัดเปนชุมชนที่มีอัตลักษณในเชิงสรางสรรค จึงเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวและผูที่สนใจงานศิลปะและงานฝมือ  
อีกทั้งยังรองรับนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ ในดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
  ขอเสนอแนะ   

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาความสัมพันธระหวางชุมชนมีความสำคัญ  การอยูรวมกันของพลวัตกลุมใหมและประชากรในพ้ืนท่ี
บริเวณใกลเคียงถึงแมจะมีการพ่ึงพาอาศัยอุดหนุนสินคาของกันและกัน แตยังคงมีชองวางหรือระยะหางและยังคงใหความรูสึกขาด
ความกลมกลืน   การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหชุมชนบานขางวัดและชุมชนอื่น ๆ ไดมีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดจึงเปน
สิ่งหนึ่งที่สามารถสานความสัมพันธระหวางชุมชนใหมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น และยังเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู     
การปรับตัวและนำไปพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนของตนเองตอไป 
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ปจจัยกำหนดพ้ืนที่จดัการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
Locational Criteria of Municipal Solid Waste Management Area for 

Refuse Derived Fuel (RDF) Processing 
 

ธนยศ  ยิ่งเจริญ1   อมร  บุญตอ2 

 
บทคัดยอ 
  การจัดการขยะที่ดีเปนสวนสำคญัหน่ึงท่ีสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหเดินไปขางหนาไดอยางมีสมดลุ การผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
(RDF) เปนวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากไดกำจัดของเสียที่ตองกำจัดเพื่อส งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแลวยังไดมา     
ซึ่งเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปผลิตพลังงานดวย งานวิจัยนี้มีเปาหมายหลักในการระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกพื้นที่จัดการขยะ       
เพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) โดยกำหนดบริบทของประเทศไทยเปนขอบเขตต้ังตนในการพิจารณาปจจัยท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปน
ระบบการจัดการขยะที่มีความเฉพาะตัวไมควรใชปจจัยในการพิจารณาชุดเดียวกับระบบการจัดการขยะประเภทอื่นดังเชน           
ในปจจุบัน งานวิจัยนี้คัดเลือกผูเชี่ยวชาญโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงรวมกับการสุมตัวอยางแบบลูกโซ เพื่อสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 9 ทานดวยแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 รอบ เพื่อกำหนดและตรวจสอบปจจัยและ
นิยาม ตลอดจนความคิดเห็นกับแตละปจจัยดวยมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ ผลการศึกษาพบปจจัยที่แสดงความสอดคลองใน
ความเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในแตละปจจัยจากคาสถิติพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range: IQR) ที่พิจารณารวมกับ
คามัธยฐาน (Median: Med) จำนวน 10 ปจจัย และสามารถจำแนกได 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 ปจจัยที่มีความสอดคลองสูงมาก 
(IQR=0, Med=5) จำนวน 3 ปจจัย ไดแก ปริมาณขยะชุมชนการไมมีพื้นที่ออนไหวใกลกับสถานที่จัดการขยะชุมชน และปริมาณ
มูลฝอยตกคาง กลุมที่ 2  ปจจัยที่มีความสอดคลองสูง  ( IQR=0, Med=4) จำนวน 4 ปจจัย ไดแก ระยะทางจากพื้นที่จัดการขยะ
ชุมชนถึงแหลงรับซื้อเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ขนาดพ้ืนท่ีรวบรวมขยะชุมชน การใชประโยชนท่ีดินที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะชุมชน 
และขนาดพื้นที่จัดการขยะชุมชน กลุมที่ 3 ปจจัยที่มีความสอดคลองปานกลาง ( IQR=1, Med=5; IQR=1, Med=4; IQR=1, 
Med=3) จำนวน 3 ปจจัย ไดแก ความสอดคลองกับกฎหมายเชิงที่ตั้งของพื้นที่จัดการขยะชุมชน ระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่
จัดการขยะชุมชน และคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จัดการขยะชุมชน 
 
คำสำคัญ:  พื้นที่จัดการขยะ  ขยะชุมชน  เชื้อเพลิงขยะ  เทคนิคเดลฟาย 
 

Abstract 
 A decent solid waste management system plays an important role in supporting city development with 
balance. Production of Refuse Derived Fuel or RDF not only is an efficient way to eliminate necessary solid 
waste that needs to be treated but also yield combustible substance that can generate electricity power and 
thermal energy. Due to the logic that different solid waste management systems require their own set of criteria; 
consequently, the main goal of this study was to identify the factors locating municipal solid waste management 
area for RDF processing using the context of Thailand as our case study. Using purposive and snowball sampling 
techniques to select nine professional experts as our panelists, Delphi technique with two rounds of 
questionnaire interviews were utilized in order to determine and scrutinize the factors and their definitions in 
accordance with the objective of this study. Furthermore, opinions toward each factor were collected using 
five-point Likert-type scale survey in the third and fourth round interviews. Applying interquartile range (IQR) 
 
     
1หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต กลุมวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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and median (Med) statistics to quantify the degree of consensus among Delphi panelists toward each factor, 
the results revealed ten influential factors classified into three groups. The first group contained three factors 
with highest degree of consensus (IQR=0, Med=5) including 1) amount of municipal solid waste; 2) proximity to 
sensitive areas; and 3) amount of residual solid waste. The second group with high level of consensus ( IQR=0 , 
Med=4)  consisted of: 1) distance between municipal solid waste management area and RDF buyer location;     
2) area size where municipal solid waste is collected; 3) former and present use of land in relation with solid 
waste management; and 4) lot size of municipal solid waste management area. The last group with moderate 
consensus level comprised three factors: 1) legal compatibility of municipal solid waste management location; 
2) distance between community and municipal solid waste management area; and 3) physical characteristics 
of municipal solid waste management area. 

 
Keywords: Solid Waste Management Area, Municipal Solid Waste, Refuse Derived Fuel (RDF), Delphi Technique 
 

1.  บทนำ 
  การจัดการขยะเปนขอทาทายที่ทุกเมืองตองเผชิญ อันเปนปญหาที่มีความสำคัญตามจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่รองรับการกระจุกตัวของกิจกรรมประเภทตาง ๆ การจัดการที่สามารถนำขยะกลับมาเปนทรัพยากรใชได
ใหมเปนแนวทางที่ยิ่งไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบันเนื่องจากความสามารถในการตอบโจทยการนำสิ่งเหลือใชกลับมาสราง
พลังงานได จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา การศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะรวมศูนยที่การจัดการขยะดวย
ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ (โรธนา ลดาชาติ, 2545; นิติ เอี่ยมช่ืน, 2559; นัยนา เดชา, 2557) โดยนำปจจัย ตั้งตนท่ีภาครัฐ
ที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออมไดกำหนดไว อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธิการและผังเมือง เปนตน และนำปจจัยเหลานั้ นมา
วิเคราะหดวยเทคนิคทับซอนขอมูลเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS)       
(สุรศักดิ์ บุญลือ, 2541; ศมลวรรณ วรกาญจน, 2554; พิรียุตม วรรณพฤกษ, 2555) หรือ นำวิธีการกำหนดคาน้ำหนักกระบวนการ
วิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาประยุกตใช (ดวงดาว โหมดวัฒนะ , 2560; นภนต สุรงครัตน, 
2556; นิพนธ บุญเพิ่มพูน,2551) เพื่อเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อเปนแหลงกำจัดขยะมูลฝอย (กมลพร เกิดพุต, 2542; 
ฐิตินันท สุขถาวร, 2540; สุภาวดี นอยน้ำใส, 2559) ในขณะที่ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: 
RDF) ยังไมไดมีการศึกษาในรายละเอียดมากนัก โดยเฉพาะประเด็นการตัดสินใจเลือกพื้นที่ดำเนินการ หรือประเด็นปจจัยที่ใช
พิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่จัดการขยะที่มีความเหมาะสม และอื่น ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) เปนระบบที่ไดรับการยอมรับในแงหลักการ ประโยชน และความเปนไปไดเชิงปฏิบัติ ตลอดจนไดรับการผลักดันจากภาครัฐ 
ดังนั้น ดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวที่มีความแตกตางจากระบบการจัดการขยะประเภทอื่น งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเพื่อระบุหาปจจัยที่
ควรนำมาพิจารณาเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกพื้นท่ีจัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื ่อระบุปจจัยในการกำหนดพื้นที่การจัดการขยะชุมชนเพื่อผลิตเชื ้อเพลิงขยะ  (RDF)         
โดยกำหนดขอบเขตเชิงพ้ืนทีด่วยบริบทของประเทศไทย อันเปนการสรางเกณฑเบื้องตนกอนการตัดสินใจในระดับรายละเอียดของ
แตละพ้ืนท่ีตอไป 
 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  3.1  ทบทวนวรรณกรรม 
   ความหมายของขยะและประเภทของขยะในที่นี้ประกอบดวย ขยะชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจาก
กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน โดยไมรวมขยะที่เปนของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถจำแนกไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก 1) ขยะยอยสลาย (Compostable waste) 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยท่ียังใชไดหรือมีสวนของวัสดุ
เหลือใชที่สามารถนำกลับมาใชประโยชนไดใหม 3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) และ 4) ขยะทั่วไป ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจการ
นำขยะผานกระบวนการที่จำเปนเพื่อนำกลับมาใชประโยชนในรูปแบบเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) การทบทวน
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วรรณกรรมในหัวขอนี้มีเปาหมายหลัก คือ เพื่อคัดเลือกปจจัยเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการกำหนดพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพื่อผลิต
เช้ือเพลิงขยะ จนสามาถนำไปสรางเครื่องมือแบบสอบถามของการวิจัยตอไป 
   3.1.1  ความหมายและประเภทของเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เชื้อเพลิงขยะ (RDF) คือการนำ
ขยะมูลฝอยชุมชนมาผานกระบวนการจัดการทางกายภาพ เชน การคัดแยกขยะ การลดความชื้น เปนตน และแปลงสภาพขยะมูล
ฝอยใหเปนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในดานคาความรอน ความช้ืน ขนาด และความหนาแนน จนมีความเหมาะสมทั้งทางกายภาพ
และองคประกอบทางเคมีในการใชเปนเชื้อเพลิงปอนแขาสู หมอไอน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาหรือพลังงานความรอน โดยสามารถ
จำแนกเช้ือเพลิงขยะไดเปน 7 ประเภท ประกอบดวย RDF-1 คือ ขยะท่ีอยูในรูปของขยะท่ีไดรับมาโดยตรงจากผูที่ทิ้งคัดแยกสวนที่
เผาไหมไดออกมาดวยมือ รวมทั้งขยะที่มีขนาดใหญ RDF-2 คือ ขยะที่ผานการคัดแยกเอาโลหะหรือเหล็กออกไปและบดหรือตัด
เพ่ือใหขนาดของขยะมูลฝอยลดลงอยางหยาบ ๆ RDF-3 คือ ขยะท่ีผานกระบวนการบดจนเหลือเพียงวัสดุที่เผาไหมไดเทานั้นจนได
ขยะที่ 95% โดยน้ำหนักของขยะที่เขากระบวนการคัดแยกแลวมีขนาดเล็กกวา 2 นิ้ว  RDF-4 คือ ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมได
เทานั้นจนไดขยะที่ 95% โดยน้ำหนักของขยะผานกระบวนการทำใหอยูในรูปของผงฝุน RDF-5 คือ ขยะที่ผานกระบวนการบดจน
เหลือเพียงวัสดุที่เผาไหม  ที่นำมาอัดใหอยูในรูปแบบอัดแทงหรืออัดเปนกอนเทานั้น  RDF-6 คือ ขยะจำพวกวัสดุที่เผาไหมไดใน
ลักษณะของเชื้อเพลิงเหลวเทานั้น  และ RDF-7 คือ ขยะจำพวกวัสดุเผาไหมไดในลักษณะของเชื้อเพลิงประเภทแกสเทานั้น ที่พบ
มากในประเทศไทยคือ RDF-1 ในขณะที่คุณภาพเชื้อเพลิงขยะที่ตลาดมีความตองการรับซื้อ คือ เชื้อเพลิงขยะที่มีคุณภาพตั้งแต
ประเภท RDF-5 เปนตนไป  
     โดยการผลิตเชื้อเพลิงขยะมีขอดีจำนวนมาก อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงขยะเปนเทคโนโลยีสะอาด การจัดเก็บ 
การขนสง การจัดการตาง ๆ สามารถทำไดสะดวก ปลอดภัย และมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมต่ำ สามารถผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง
สำหรับผลิตพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา และสามารถใชแทนถานหินที่มีพลังงานความรอนต่ำแตใชพื้นที่นอยกวามากใช
เทคโนโลยีที่ใชพื้นที่นอย สามารถติดตั้งไดในพ้ืนท่ีที่ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับการจัดการขยะระบบอื่น จึงสามารถสรางกระจายตามจุด
ตาง ๆ หรือตามที่แหลงกำเนิดขยะได เชื้อเพลิงขยะท่ีไดไมจำเปนตองผลิตเปนพลังงานทันที  สามารถผลิตและจัดเก็บกักตุนไวผลิต
พลังงานภายหลังได เปนตน อยางไรก็ดีการผลิตเช้ือเพลิงขยะยังมีขอเสีย อาทิ ตองอาศัยการขนสง  ซึ่งนับเปนการเสียตนทุนทาง   
โลจิสติกส ตองอาศัยระบบตอเนื่องอื่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนเชื้อเพลิงขยะเปนพลังงาน เปนตน (สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค, 2563) 
   3.1.2  เกณฑปจจัยรูปแบบ ขอพิจารณดานเทคโนโลยีสำหรับดำเนินการจัดการขยะที่เหมาะสมสำหรับปรับใชใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในประเทศไทยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดการขยะอยูหลายหนวยงานดวยกัน เชน กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  และกรมควบคุมมลพิษ เปนตน โดยกรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานใน
สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่หลักในการดูแล จัดการ ควบคุม  และรักษาสิ่งแวดลอมไมใหเกิด
มลพิษ ซึ่งไดจัดทำและเผยแพรแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นำไปใชประกอบการตัดสินใจเพื ่อเลือกระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับทองถิ่นในทางปฏิบัติ โดยตารางที่ 1แสดงถึง
ขอพิจารณาในการเลือกความเหมาะสมของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีปริมาณขยะ
ชุมชน 50-100 ตันตอวัน โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2559) ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมปจจัย
เชิงขนาดพ้ืนท่ี ระยะทาง เงินลงทุน คาบริหารจัดการระบบ จำนวนเจาหนาท่ี และความตองการเบื้องตนของระบบการจัดการเสริม  
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ตารางที่ 1 ตัวอยางขอพิจารณาในการเลือกความเหมาะสมของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะสำหรับองคกรปกครอง      
              สวนทองถ่ินที่มีปริมาณขยะชุมชน 50-100 ตันตอวัน 
 

                รูปแบบ 
 
 
ขอพิจารณา 

ระบบฝงกลบ 
อยางถูกหลัก
วิชาการ 

ระบบการหมกัทำปุย 
และระบบฝงกลบอยางถูก

หลักวิชาการ 

ระบบการหมกัเพื่อผลิตกาซ  
และระบบฝงกลบอยาง 

ถูกหลักวิชาการ 

ระบบการผลิตเชื้อเพลิงขยะและ 
ระบบฝงกลบอยาง 
ถูกหลักวิชาการ 

ความเหมาะสมเบื้องตน อาจมีขอจำกัด คอนขางมาก คอนขางมาก คอนขางมาก 

พื้นที่ที่ตองการ (ไร) 70-130 40-100 35-100 45-100 

คาลงทุนโดยประมาณ 
(ลานบาทตอตัน) 

1.5 1.7 2.5 2.4 

คาดำเนินการโดยประมาณ 
(บาทตอตัน) 

200 330 450 560 

จำนวนเจาหนาทีอ่ยางนอย 
(คน) 

4 5-6 6-7 8 

จำนวนผูดูแลระบบ (คน) 1 1 2 2 

เง่ือนไขอื่น ๆ ตองมีการคัดแยก
ขยะอินทรียและขยะ
อันตรายหรือเปนพษิ
ออกจากบานเรือน 

ตองมีการคัดแยกขยะ
อินทรียและขยะอันตราย
หรือเปนพิษออกจาก
บานเรือนและตองมีอาคาร
เก็บปุย 

ตองมีการคัดแยกขยะ
อินทรียและขยะอันตราย
หรือเปนพิษออกจาก
บานเรือนและมิใหขยะ
อันตรายหรือเปนพษิเขาสู
ระบบการหมกัเพื่อผลิตกาซ 

ตองมีการคัดแยกขยะอินทรยีและ
ขยะอันตรายหรือเปนพษิออกจาก
บานเรือนและระบบควรอยูไมไกล
จากแหลงรับซื้อ RDF และ RDF 
ตองมีคุณภาพตามเกณฑของ
แหลงรับซ้ือ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) 
 
   เนื ่องจากขอพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะที่ไดกลาวขางตน (ตารางที่ 1) เปน
ขอพิจารณาที่ใชอยางแพรหลายเชิงปฏิบัติในระดับทองถิ่น ประกอบกับยังไมมีขอพิจารณาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดการขยะ
ชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ แตขอพิจารณาดังกลาวขางใหประโยชนแกงานวิจัยนี้ โดยมีปจจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ
งานวิจัย ที่มีขอบเขตหลักท่ีมุงประเด็นกำหนดเชิงพื้นที่จัดการขยะชุมชน จึงละขอพิจารณาดานเงินลงทุน จำนวนเจาหนาท่ีเพ่ือดูแล
ระบบ และอื่น ๆ  ซึ่งเปนประเด็นสืบเนื่องหลังจากการกำหนดพื้นที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนไดแลว ดังนั้น จึงเลือก
ขอพิจารณา 3 ขอ ไดแก 1) ปริมาณขยะตอวัน 2) ขนาดพ้ืนท่ีที่ตองการ และ 3) ระยะทางจากแหลงผลิตเช้ือเพลิง มาเปนปจจัยตั้ง
ตนของงานวิจัยในการสรางเครื่องมือแบบสอบถามของการวิจัยตอไป 
   3.1.3  ปจจัยตั้งตนในการพิจารณากำหนดพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
     จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม ไดแก เกณฑการจัดการฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการของ
หนวยงานทองถิ่นเทศบาล และหลักเกณฑการใชประโยชนท่ีดินในผังเมืองสำหรับโรงไฟฟาพลังงานขยะ โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมทั้งงานวิจัยที่ผานมา ทำใหพบปจจัยตั้งตนอีกจำนวน 5 ปจจัย ไดแก 1) ระยะทางจาก
ชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน (ฐิตินันท สุขถาวร, 2540) 2) การไมมีพื้นท่ีออนไหวใกลกับสถานท่ีจัดการขยะชุมชน (กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, ม.ป.ป.) 3) ความสอดคลองกับกฎหมายเชิงที ่ตั ้งของพื้นที่จัดการขยะ (Ramjeawon and Beerachee, 
2008) 4) การใชประโยชนท่ีดินที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะชุมชน (ศมลวรรณ วรกาญน, 2554) และ 5) คุณลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่จัดการขยะชุมชน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) นอกจากน้ี การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญทางดานการจัดการขยะ 
อีกหนึ่งปจจัย ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจากการจัดการขยะ ซึ่งเปนปจจัยท่ีไมพบจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ จึง
ทำใหไดปจจัยตั้งตนจำนวน 9 ปจจัย อันเปนสวนประกอบสำคัญในการสรางเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มี
ความเหมาะสมในการกำหนดพื้นที่จัดการขยะชุมชนในการสรางแบบสอบถาม โดยไดแสดงนิยามเชิงปฏิบัติการกำกับในแตละ
ปจจัยตั้งตนที่มีลักษณะเปนตัวแปรเชิงมโนทัศนของงานวิจัยดวย (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่2 สรุปปจจัยและนิยามในการกำหนดพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
 

ปจจัยที ่ ตัวแปรเชงิมโนทัศน 
(Conceptual Variable) 

นิยามเชงิปฏิบตัิการ 
(Operational Definition) 

1 ปริมาณขยะชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน บานพักอาศัย ธุรกจิรานคา สถาน
ประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด ฯลฯ ทั้งนี้ไมรวม 
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ 

2 ระยะทางจากพื้นทีจ่ัดการขยะชุมชนถึง
แหลงรับซ้ือเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 

ระยะทางทางถนนจากพื้นทีจ่ัดการขยะชุมชน ไปยังแหลงรับซ้ือเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีความ
มั่นคง 

3 ระยะทางจากชุมชนถึง 
พื้นที่จัดการขยะชุมชน 

ระยะทางทางถนนจากแหลงกำเนิดขยะชุมชน โดยยึดจากตำแหนงศูนยกลางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ไปถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน 

4 การไมมีพื้นที่ออนไหวใกลกับ 
พื้นที่จัดการขยะชุมชน 

การอยูในระยะหางไกลจากพื้นที่สำคัญประเภทตาง ๆ ที่สมควรไดรับการสงวน รักษา หรือ
ปกปองไว เชน แหลงน้ำ แหลงชุมชน สถานที่ทองเท่ียว ศาสนสถาน เปนตน 

5 ความสอดคลองกับกฎหมายเชิงที่ตั้ง
ของพื้นที่จัดการขยะชุมชน 

การไมขัดตอกฎหมายในการใชพื้นที่เพื่อเปนสถานท่ีจัดการขยะชุมชน เชน กฎหมายการผัง
เมือง กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน 

6 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง ปริมาณขยะที่ตกคางในพ้ืนที่จัดการขยะเดิมที่จัดการดวยวิธีเทกอง ฝงกลบ เตาเผา และอื่น ๆ 

7 ขนาดพื้นที่จัดการขยะชุมชน ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการกอสรางระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และระบบอื่น 
ๆ ที่จำเปนเพื่อการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัด
อากาศเสีย พื้นที่กันชน ฯลฯ สามารถรองรับการจัดการขยะชุมชนไดอยางนอย 15 ป 

8 การใชประโยชนที่ดินที่เกีย่วของกับ 
การจัดการขยะชุมชน 

การเปนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการขยะชุมชนในปจจุบัน หรอืเปนพื้นที่จัดการขยะชุมชนที่หยุด
ดำเนินการ เชน พื้นที่เทกองขยะ สถานคัีดแยกขยะ บอฝงกลบ เปนตน 

9 คุณลักษณะทางกายภาพของ 
พื้นที่จัดการขยะชุมชน 

คุณสมบัติเชิงพื้นที่ เชน ความลาดเอียงของที่ดิน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความสูง
เทียบเคียงกับพื้นที่ขางเคียง เปนตน 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
  3.2  ขั้นตอนและเคร่ืองมือการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีเก็บขอมูลแบบผสมผสาน โดยในขั้นตอนแรกเปนการเก็บขอมูลระดับทุติยภมูิ
เปนหลัก (หัวขอ 3.1) จากนั้นเปนการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) โดยอาศัยการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 9 ทาน เพื่อนำไปสูการวิเคราะห
ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ตอไป 
   3.2.1  เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  เทคนิคเดลฟายเปนวิธีการที ่นอกจากมีความเหมาะสมในการ
คาดการณเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนไดในอนาคตแลว วิธีการดังกลาวนี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดอิทธิพลในการตัดสินใจจากการ
เผชิญหนากันในการแสดงความคิดเห็น แตเปดโอกาสใหรับรูถึงความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณทั้งกลุมเพื่อทบทวนความคิดเห็นของ
ตนเอง และตัดสินใจปรับเปลี่ยนความความคิดเห็นในการสัมภาษณรอบตอไป จนนำไปสูการรวบรวมคำตอบที่เปนเอกภาพและ
ฉันทามติในที่สุด (Ducanis, 1970 อางใน นัยนา นุรารักษ, 2539) อีกท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่
มีความละเอียดลึกซึ ้ง ที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดจากกลุมประชากรโดยทั่วไป แตแปนกลุมประชากรที่มีความเชี ่ยวชาญ                
มีประสบการณเฉพาะดานตรงกับหัวขอปญหาที่ทำการศึกษา จึงตองอาศัยการคัดเลือกตัวอยางจากกลุมประชากรที่มีจำนวนนอย 
ความโดดเดนสำคัญ อีกประการของเทคนิคเดลฟายน ี้ คือ การสัมภาษณที่เปนกระบวนการกลุมที่ไมมีการเผชิญหนาระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญมารวมในการศึกษา เพื่อขจัดอิทธิพลทางดานความคิดตอกลุมอันมีผลใหผูเชี่ยวชาญทานอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่ ขัดแยงไดอยางอิสระ ผูใหขอมูลสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไดหลังการตรวจสอบขอมูลซ้ำโดยการใหขอมูล
ยอนกลับ แกสมาชิกในกลุมเพื่อใหทบทวนคำตอบตนเอง หลังจากไดทราบความเห็นของกลุม  
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    จากปจจัยตั้งตน จำนวน 9 ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ (ตาราง
ที่ 2) ถูกนำมาสรางเปนแบบสอบถามอันเปนเครื่องมือหลักของงานวิจัยนี ้โดยมีรายละเอียดเชิงแนวคิดดังนี้ 
    แบบสอบถามรอบที่ 1 ประกอบดวยคำถามสองสวน ดังนี้ คำถามสวนท่ีหนึ่ง เปนคำถามปลายปดใหผูเช่ียวชาญ
แสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับปจจัยตั้งตนแตละปจจัยเทานั้น โดยใชเกณฑพิจารณาแตละปจจัยที่ผูเชี่ยวชาญใหความ
เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผูเช่ียวชาญท้ังหมด และคำถามสวนท่ีสองเปนคำถามปลายเปดที่ใหแสดงความคิดเห็นเชิงปรับแกช่ือปจจัย
และนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละปจจัย รวมทั้งสามารถเสนอปจจัยเพิ่มเติมจากปจจัยตั้งตนดวย 
    แบบสอบถามรอบที่ 2 ประกอบดวยคำถามสองสวน ดังนี้ คำถามสวนท่ีหนึ่ง เปนคำถามปลายปดเพื่อทวนสอบ
ความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแตละปจจัยเทานั้น โดยนำรายการปจจัยตั้งตนที่ผานเกณฑการพิจารณาจากคำตอบในรอบแรก
รวมเขากับรายการปจจัยที่ไดรับการเสนอเพิ่มเติมจากการแบบสอบถามรอบแรก และคำถามสวนที่สองเปนคำถามปลายเปดที่ให
แสดงความคิดเห็นเชิงปรับแกช่ือปจจยัและนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละปจจัยเทานั้น  
  แบบสอบถามรอบที่ 3 เปนคำถามใหผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นกับแตละปจจัยท่ีผานเกณฑการพิจารณา
ที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดจากการตอบแบบสอบถามรอบที่สอง ดวยมาตรวัดแบบลิเคิรท 
(Likert Scale) 5 ระดับ คำตอบของผูเชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามรอบที่สามนี้ จะถูกนำไปคำนวณคามัธยฐาน (Median: 
Med) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range: IQR) เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของแตละปจจัย ในกรณีที่มีปจจัย
ใดปจจัยหนึ่งที่ไมผานเกณฑความสอดคลอง จะทำการสอบถามผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามรอบท่ี 4 ในลักษณะเดียวกัน แตแยก
เปนแบบสอบถามของแตละผูเชี่ยวชาญเฉพาะทานไป โดยแสดงคามัธยฐาน (Med) และคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) ของทั้งกลุม
ผูเชี่ยวชาญ และคาคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญทานนั้นเลือกตอบในแบบสอบถามครั้งที่สามกำกับในแตละปจจัย เพื่อใหผูเช่ี ยวชาญได
ทบทวนความคิดเห็นของตนเองกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังกลุม เพื่อเลือกตอบในแบบสอบถามคร้ังท่ี 4 นี้ไปดวย 
   3.2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรของการวิจัยนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญที่อยูในสายงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะทั้งทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เนื่องจากประเด็นขอจำกัดทางดานเวลา จำนวนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ และ
ความสมัครใจการมีสวนรวม   กับงานวิจัยนี้ของผูเชี่ยวชาญแตละทาน งานวิจัยนี้กำหนดตัวอยางที่จำนวน 9 ทาน (ตารางที่ 3) ซึ่ง
เปนจำนวนผูเชี่ยวชาญที่  ยังสงผลตออัตราความคลาดเคลื่อนที่ลดลงไมมากอยางมีนัยสำคัญไปกวาการมีจำนวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 
10 คนขึ้นไป (Creswell, 2007 อางใน น้ำผึ้ง มีศิล, 2559) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกบั
การสุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) โดยใหผูเชี่ยวชาญแนะนำผูเชี่ยวชาญทานอื่นตออีกทอดหนึ่ง จนไดจำนวน
ผูเชี่ยวชาญผูใหขอมูลตามที่กำหนดไว 
 

ตารางที่ 3 การจำแนกตามกลุมผูเชี่ยวชาญของงานวิจัย 
 

กลุมที่ ผูเชี่ยวชาญตามกลุมความชำนาญ จำนวน (คน) 
1 กลุมเจาหนาที่ราชการสวนกลางที่มีหนาที่กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการจัดการเมือง การ

จัดการขยะและสิ่งแวดลอม ในระดับที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบรวมถึงประสบการณเปนที่ยอมรับ 
4 

2 กลุมนักวิชาการที่ทำงานและมีผลงานทางวิชาการ เปนที่ปรึกษา เปนผูเชี่ยวชาญ อาจารยระดับอุดมศึกษาท่ีสอน
ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการผังเมือง การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

2 

3 กลุมเจาหนาที่ราชการทองถิ่นที่มีความเช่ียวชาญ รวมถึงมีประสบการณเปนที่ยอมรับ เชน ฝายการเมืองที่ดูแล
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ขาราชการผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงดานสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการขยะ
เชิงประจักษ 

2 

4 กลุมผูเชี่ยวชาญภาคเอกชนที่มีประสบการณในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดลอม 1 
รวม 9 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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4.  ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการส ัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามทั้ง 9 ทาน จำนวนทั้งหมด 4 รอบ มีรายละเอียด
ดังนี ้
  ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 จากปจจัยตั้งตน จำนวน 9 ปจจัย พบวาทั้ง 9 ปจจัยไดรับความเห็นชอบ
มากกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด และผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะปรับปรุงคำนิยามจำนวน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่ 
1 ปริมาณขนะชุมชน ปจจัยที่ 3 ระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน และปจจัยที่ 7 ขนาดพื้นที่รวบรวมขยะชุมชน ทั้งนี้ 
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอปรับแกนิยามของปจจัยระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน โดยใหยึดจากตำแหนงศูนยกลางระยะที่
อยูอาศัยของชุมชนไปถึงพ้ืนที่จัดการขยะชุมชน แทนตำแหนงศูนยกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซึ่งผูวิจัยพิจารณาเห็น
วาการอางอิงศูนยกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสะดวกในการกำหนดนิยามท้ังในเชิงปฏิบัติและสามารถยุติในการอางอิง
เชิงพื้นที่ไดดีกวา จึงชี้แจงเหตุผลและไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญที่เสนอแนะนิยามดังกลาวใหใชนิยามตั้งตนเดิม (ตารางที่  
4) นอกจากนี้ ยังมีการเสนอปจจัยเพิ่มอีก 8 ปจจัย ไดแก กรรมสิทธิ์ในที่ดิน พื้นที่   เสี่ยงภัย เทคโนโลยีและระบบของการบริหาร
จัดการเชื ้อเพลิงขยะ (RDF) ความตั้งใจในการแกปญหา ราคาตอหนวยของเชื ้อเพลิงขยะ (RDF) ความชำนาญ องคความรู
ประสบการณ และขนาดของพื้นที่จัดการชุมชน ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะหรวมกับวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีเพียง 1 ปจจัย
เทานั้นที่มีความสอดคลองกับการกำหนดพื้นที่จัดการชยะชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) คือ ปจจัยที่ 10 ขนาดพื้นที่รวบรวม
ขยะชุมชน เปนผลใหมีปจจัยที่ใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามรอบท่ี 2 ทั้งสิ้น จำนวน 10 ปจจัย 
 

ตารางที ่4 นิยามของปจจัยที่ปรับแกจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 
 

ปจจัยที ่ ตัวแปรเชงิมโนทัศน 
(Conceptual Variable) 

นิยามเชงิปฏิบตัิการ 
(Operational Definition) 

1 ปริมาณขยะชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขโดยไมรวมมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจากกิจกรรม    
ตาง ๆ ในชุมชน เชน บานพักอาศัย ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ ตลาดสด ฯลฯ  

2 ขนาดพื้นที่จัดการขยะชุมชน ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการกอสรางระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) และระบบ
อื่น ๆ ที่จำเปนเพื่อการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ
บำบัดอากาศเสีย พื้นที่กันชน ฯลฯ สามารถรองรับการจัดการขยะชุมชนไดอยางนอย 20 ป 

3 ขนาดพื้นที่รวบรวมขยะชุมชน พื้นที่ขอบเขตการปกครองท่ีมีการรวบรวมขนสง และนำเขาสูระบบฯ 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
  ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 นอกจากการใหผูเช่ียวชาญแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับท้ัง 10 ปจจัย 
ผูเชี่ยวชาญยังสามารถใหคิดเห็นเพื่อปรับแกคำอธิบายปจจัยไดเชนเดียวกับการสัมภาษณรอบแรก แตไมมีการเสนอปจจัยเพิ่มเติม 
ผลที่ได พบวาปจจัยทั้ง 10 ปจจัย ไดรับความเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูเชี ่ยวชาญทั้งหมด นับวา  ผานเกณฑการ
พิจารณาทุกปจจัย และสวนของคำถามปลายเปดมีการปรับแกคำอธิบายปจจัยที่ผูวิจัยไดรวบรวมและปรับแกจากคำตอบที่ไดรับ
จากการตอบแบบสอบถามรอบแรก พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นดวยในคำอธิบายท่ีนำเสนอในแบบสอบถามรอบนี้ 
  ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ผูเชี่ยวชาญใหคะแนน (ความสำคัญระดับ 1-5) กับแตละปจจัยที่มีผลตอการ
กำหนดพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดยพิจารณาความสอดคลองในความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน แตละ
ปจจัยจากสถิติคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) เปนหลัก ซึ่งเปนการวัดการกระจายของขอมูลดวยผลตางระหวางควอไทลที่ 3 และ  
ควอไทลที่ 1 และพิจารณารวมกับคามัธยฐาน (Med) ซึ่งเปนการวัดแนวโนมสูสวนกลางของชุดขอมูล ดังเชนปจจัยที่มีคาพิสัย
ระหวางควอไทล (IQR) เทากับ 0 และคามัธยฐาน (Med) เทากับ 5 (IQR=0, Med=5) เปนปจจัยที่มีความสอดคลองสูงที่สุด 
ในขณะท่ีปจจัยที่มีคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) เทากับ 0 และคามัธยฐาน (Med) เทากับ 4 (IQR=0, Med=4) มีความสอดคลอง
สูงกวาปจจัยที่มีคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) เทากับ 1 และคามัธยฐาน (Med) เทากับ 5 (IQR=1, Med=5) เปนตน (ตารางที่ 5) 
ผลที่ได พบวามีเพียงปจจัยเดียว คือ ปจจัยระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน ที่มีความสอดคลองต่ำ เนื่องจากมีคา      
IQR=2 (ตารางที่ 6) จึงตองมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 4 ตอไป 
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ตารางที่ 5 การพิจารณาความสอดคลองของปจจัยดวยคามัธยฐาน (Med) และคาพิสัยควอไทล (IQR) 
 

คามัธยฐาน (Median) ความหมาย คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range) ความหมาย 

1.00 – 1.80 เห็นดวยนอยที่สุด 0 ความสอดคลองสูงมาก 
1.81 – 2.60 เห็นดวยนอย 1 ความสอดคลองสูง 
2.61 – 3.40 เห็นดวยปานกลาง 2 ความสอดคลองปานกลาง 
3.41 – 4.20 เห็นดวยมาก ตั้งแต 3 ขึ้นไป ไมมีความสอดคลอง 
4.21 – 5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด  

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 
  ผลจากการสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญรอบที่ 4 ผลที่ได พบวาจากจำนวนทั้งหมด 10 ปจจัย มีเพียง 2 ปจจัยเทานั ้นที่
ผูเชี่ยวชาญทุกทานไมมีการปรับเปลี่ยนการใหคาคะแนน คือ ปจจัยปริมาณขยะชุมชน และความสอดคลองของกฎหมายเชิงที่ต้ัง
ของพื้นที่จัดการขยะชุมชน สวนปจจัยระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชนที่ไมผานเกณฑความสอดคลองจากการ
สัมภาษณรอบที่ 3 ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยที่ผูเชี ่ยวชาญมีการปรับเปลี่ยนคาคะแนนในการสัมภาษณรอบท่ี  4 เปนผลใหคาพิสัย
ระหวางควอไทล (IQR) มีคาเทากับ 1 (IQR=1) ถือวาผานเกณฑความสอดคลองของปจจัย นอกจากน้ีมี 3 ปจจัย ไดแก ปริมาณมูล
ฝอยตกคาง ระยะทางจากพื้นที่จัดการขยะชุมชนถึงแหลงรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับการ
จัดการขยะชุมชน ที่ไดรับการปรับคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) จาก 1 เปน 0 ในขณะที่คามัธยฐาน (Med) ของทุกปจจัยมคีาไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกับคาท่ีไดจากการกสัมภาษณรอบที่ 3 (ตารางที่ 6) 
 

 
รูปท่ี 1 คาความสอดคลองของปจจัยที่มีผลตอการกำหนดพ้ืนท่ีจัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
  ภาพที่ 1 แสดงการจัดกลุมตามผลวิจัยดานความสอดคลองของปจจัยที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นจากการสัมภาษณรอบ
สุดทายโดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 ปจจัยที่มีความสอดคลองสูงมาก (IQR=0, Med=5) ประกอบดวยปจจัยอันดับที่    
1-3 (ตารางที่ 6) จำนวน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปริมาณขยะชุมชน 2) การไมมีพื้นที่ออนไหวใกลกับสถานที่จัดการขยะชุมชน และ      
3) ปริมาณมูลฝอยตกคาง กลุมที่ 2  ปจจัยที่มีความสอดคลองสูง (IQR=0, Med=4) ประกอบดวยปจจัยอันดับที่ 4-7 (ตารางที่ 6) 
จำนวน 4 ปจจัย ไดแก 1) ระยะทางจากพื้นที่จัดการขยะชุมชนถึงแหลงรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 2) ขนาดพื้นที่รวบรวมขยะ
ชุมชน 3) การใชประโยชนท่ีดินที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะชุมชน และ 4) ขนาดพ้ืนท่ีจัดการขยะชุมชน กลุมที่ 3 ปจจัยที่มีความ
สอดคลองปานกลาง ประกอบดวยปจจัยอันดับที่ 8-10 (ตารางท่ี 6) จำนวน 3 ปจจัย ไดแก 1) ความสอดคลองกับกฎหมายเชิงที่ตั้ง
ของพื้นที่จัดการขยะชุมชน (IQR=1, Med=5) 2) ปจจัยระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน ( IQR=1, Med=4) และ      
3) ปจจัยคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จัดการขยะชุมชน (IQR=1, Med=3) 
 



 

90 
 

    ที่ม
า: 
ผูว
ิจัย

 (2
56

4)
 



 

91 
 

5.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  5.1  สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการขยะทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ
ดวยแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ทำใหคนพบและสรุปปจจัยที่สามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกที่ตั้งของพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพื่อผลิตเชื้องเพลิงขยะ (RDF) จำนวน 10 ปจจัย ไดแก 1) ปริมาณขยะชุมชน 2) ระยะทาง
ทางถนนจากพื้นที่จัดการขยะถึงแหลงรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 3) ระยะทางทางถนนจากแหลงกำเนิดขยะชุมชน โดยยึดจาก
ตำแหนงศูนยกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ถึงพื้นที่จัดการขยะชุมชน 4) การไมมีพื้นที่ออนไหวใกลกับสถานที่
จัดการขยะชุมชน เชน แหลงน้ำ สถานที่ทองเที่ยว หรือ ศาสนสถาน เปนตน 5) การไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ ในการใช
พื้นที่จัดการขยะชุมชน 6) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในพื้นที่จัดการขยะเดิมที่จัดการดวยวิธีตาง ๆ 7) ขนาดพ้ืนท่ีจัดการขยะชุมชน
ท ี่สามารถรองรับการจัดการขยะไดอยางนอย 20 ป 8) การเปนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการขยะชุมชนในปจจุบัน หรือเปนพื้นที่
จัดการขยะชุมชนที่หยุดดำเนินการ เชน พื้นที่เทกองขยะ สถานีคัดแยกขยะ บอฝงกลบ เปนตน 9) คุณลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่จัดการขยะชุมชน เชน ความลาดเอียงของที่ดิน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เปนตน  10) ขนาดของพื้นที่องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มีการรวบรวม ขนสง และนำขยะชุมชนเขาสูระบบการจัดการขยะ 
   ความเหมาะสมของการใชเทคนิคเดลฟายในการวิเคราะหปจจัยที่นำมาพิจารณาในการกำหนดพื้นที่จัดการขยะ
ชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) พบวา มีทั้งปจจัยท่ีผูเช่ียวชาญท่ีปรับเปลี่ยนและไมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวเองหลังจาก
การไดทราบถึงคาสถิติแสดงถึงความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมดตอแตละปจจัยที่สรุปไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
รอบที่ 3 กลาวคือ ในภาพรวม มีผูเชี่ยวชาญที่ปรับเปลี่ยนคำตอบของตัวเอง จำนวน 6 ทาน และยืนยันไมปรับเปลี่ยนคำตอบของ
ตัวเองในการสัมภาษณรอบที ่ 4 จำนวน 3 ทาน แสดงโดยนัยถึงความเหมาะสมในการเลือกใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) ในงานวิจัยนี้ ที่เปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญแตละทานไดแสดงความคิดเห็นท่ีมีอิสระอยางสมดุลดวยการตรวจทานความ
คิดเห็นสวนตัวเทียบกับความคิดเห็นของผูที่เช่ียวชาญและประสบการณเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ  ในประเด็นเดียวกัน โดยปจจัย
ที่ผูเช่ียวชาญไดปรับเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 8 ปจจัย และสงผลใหคา IQR เปลี่ยนแปลงไป จำนวน 5 ปจจัย โดยเฉพาะปจจัย
ที่ไมผานเกณฑความสอดคลองในการสัมภาษณรอบที่ 3 คือ ปจจัยระยะทางจากชุมชนถึงพื้นที่จัดการมูลฝอย ( IQR3=2) โดยเม่ือ
ผูเชี่ยวชาญไดทราบถึงความคิดเห็นของทั้งกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอปจจัยดังกลาวแลวมีผูเชี่ยวชาญจำนวน 4 ทานไดปรับเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการสัมภาษณรอบที่ 4 จนปจจัยดังกลาวผานเกณฑความสอดคลอง (IQR4=1) 
   ในกลุมปจจัยที่ไดรับความเห็นท่ีสอดคลองกันในกลุมผูเชี่ยวชาญในระดับสูงมาก (IQR=0, Med=5) ปริมาณขยะเปน
ปจจัยเดียวท่ีผูเชี่ยวชาญไมมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งแสดงใหเห็นโดยนัยถึงความคิดเห็นท่ีใหความสำคัญกับปจจัยดังกลาวนี้
อยางเปนเอกฉันทระหวางผูเชี่ยวชาญในกลุม ในการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิง
ระยะทางระหวาง 3 ที่ตั้งหลัก คือ ตำแหนงชุมชนหรือแหลงกำเนิดขยะ พื้นที่จัดการขยะชุมชน และแหลง   รับซื้อเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) ซึ่งผลที่คนพบจากงานวิจัยช้ีนำวา ระยะทางระหวางพื้นที่จัดการขยะชุมชนกับแหลงรับซื้อเช้ือเพลิงขยะ (RDF) (ปจจัยลำดับ
ที่ 4: IQR=0, Med=4) มีความสำคัญกวาระยะทางระหวางชุมชนกับพ้ืนท่ีจัดการขยะ (ปจจัยลำดับที่ 9: IQR=1, Med=4) และเมื่อ
พิจารณาประเด็นท่ีการพิจารณากำหนดที่ตั้งของพื้นท่ีจัดการขยะไมไดใหความสำคัญกับประเด็นท่ีตองตั้งอยูใกลชุมชนในฐานะเปน
แหลงกำเนิดขยะดังกลาวขางตน รวมกับสถิติที่แสดงถึงปจจัยการไมมีพื้นท่ีออนไหวใกลกับสถานท่ีจัดการขยะชุมชน ซึ่งเปนปจจัยที่
มีความสอดคลองในลำดับที่ 2 (IQR=0, Med=5) สามารถอนุมานไดวา ในการกำหนดตำแหนงของพื้นที่จัดการขยะชุมชนเพื่อผลิต
เชื้อเพลิง (RDF) นั้น พื้นที่ชุมชนไมนับรวมเปนพ้ืนท่ีออนไหว 
   นอกจากน้ี ปจจัยคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จัดการขยะชุมชน มีคาคะแนนความสอดคลองเปนลำดับสุดทาย 
ซึ่งกลาวไดวากลุมผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นประกอบในการสัมภาษณแบบสอบถามรอบแรกถึงเหตุผล วาดวยเทคโนโลยีการ
กอสรางที่กาวหนาในปจจุบัน ทำใหการปรับสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ใหสามารถดำเนินการจัดการขยะไมเปนอุปสรรคสำคัญใน
ปจจุบัน อีกทั้งวิธีการจัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ยังเปนเทคโนโลยีการจัดการขยะที่ทันสมัย และเปนตนเหตุการ
กอใหเกิดมลภาวะทางกลิ่นท่ีนอยกวาระบบอ่ืน ๆ เชน ระบบฝงกลบมูลฝอย เปนตน  
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  5.2  ขอเสนอแนะ 
   ปจจัยที่คนพบจากงานวิจัยทั้ง 10 ปจจัย สามารถใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณากำหนดที่ตั้งของพื้นที่
จัดการขยะเพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ได ทั้งนี้ การทราบถึงคาน้ำหนักของแตละปจจัยเปนประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะตอการ
ตัดสินใจที่เปดโอกาสใหผูตัดสินใจจากทั้งภาคราชการสวนกลางและทองถิ่นสามารถลดจำนวนปจจัยในการพิจารณาลง เชน อาจ
เลือกศึกษาและพิจารณาเพียง 5 ลำดับปจจัยแรกที่มีน้ำหนักสูงสุด ซึ่งเปนการชวยประหยัดเวลา ลดแรงงานและทรัพยากรที่ตองใช
เพ่ือนำไปสูการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่กำจัดขยะเพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาเพ่ือระบุคาน้ำหนัก
ของปจจัยสามารถใชเครื ่องมือวิเคราะหอยางเชน กระบวนการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)        
ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งในการแกไขปญหาแบบ Multi-criteria Decision Analysis เปนตน โดยนำปจจัยท่ีมีคาสอดคลอง 3 อันดับแรก
ที่ไดจากผลงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ปจจัยปริมาณขยะชุมชน การไมมีพื้นที่ออนไหวใกลกับสถานที่จัดการขยะชุมชน และปริมาณมูล
ฝอยตกคาง เขาสูการวิเคราะหดังกลาว 
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พฤติกรรมและความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว กรณีศึกษา: สถานีคูคต จังหวัดปทมุธาน ี

The Behavior and Accessibility of MassTransit System MRT Green line: 
A Case Study of  Khu Khot Station, Phathumthani Province 

 
อัจจิมา  โกสุมา1    ประพัทธพงษ  อุปลา2 

  
บทคัดยอ 
         กระแสการพัฒนาในปจจุบันทำใหมีการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ของเมืองหลักและเมืองรองเขาดวยกัน สงผลใหความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครกระจายไปในเขตจังหวัดติดตออยางรวดเร็ว การมีระบบขนสงมวลชนขนาด
ใหญที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมของผูมีโอกาสใชบริการ สามารถเพิ่มความสามารถในการเขาถึง
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ สงผลใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอยางเหมาะสม ผู วิจัยไดทำการศึกษาพฤติกรรมและ
ความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวกรณีศึกษา: สถานีคูคต จังหวัดปทุมธานี 
การศึกษาในคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาด
ใหญ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูมีโอกาสใชบริการในพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย การ
สำรวจภาคสนามและเก็บแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไป มี
วัตถุประสงคเพื่อไปทำธุระ/ซื้อของ และไปทำงาน ชวงเวลาที่ใชบริการ คือ 06.00-09.00 น. เหตุผลที่ใชบริการเพราะมีความ
รวดเร็วในการเดินทางและตรงตอเวลา ขอเสนอแนะที่ตองการใหมีการพัฒนา คือ ความรวดเร็วของพาหนะในการเชื่อมตอและ
ประหยัดคาใชจายในระหวางการเดินทางเขาถึงสถานี เนื ่องจากเปนปจจัยที่สงเสริมใหประชาชนเขามาใชบริการ และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูมีโอกาสใชบริการในอนาคต 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมของผูใชบริการ   ความสามารถในการเขาถึง  ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ     
 

Abstract 
  The Current development cause activities of the main city and sub-city are linked together. Resulting 
in economic and social prosperity Of Bangkok spread to the provinces, contacted quickly.  A large mass transit 
system that meets the standards and regulations of the potential users. It enhances the ability to study large 
public transportation systems.As a result, the expansion of the city is appropriate. The researcher studied the 
Behavior and Accessibility of MassTransit System MRT Green line : A Case Study of Khu Khot Station, 
Phathumthani Province. The objective of this study is to provide guidance on the development and increase 
the accessibility of large mass transit systems. In accordance with the behavior and needs of the potential users 
of the service in the area. The tools used in the study consisted of Field surveys and questionnaires from a 
sample of 400 people. The study results are general travel behavior for running errands / shopping and going 
to work. Service time is 6:00 AM - 9:00 AM. The reason for using the service is fast and punctual. The suggestions 
for improvement is how fast the vehicle is connected and cost savings during the journey to reach the station. 
Because it is a factor that encourages people to use the service and to meet the needs of potential users in 
the future. 
 

Keywords: User Behavior,  Accessibility,  Mass Transit Systems 
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1.  บทนำ 
  ปทุมธานีเปนหน่ึงในจังหวัดที่อยูในเขตปริมณฑล มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ของเมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ที่มีอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงขึ้น และจากนโยบาย
การพัฒนาระดับประเทศ ที่ไมไดมุงเนนเฉพาะกรุงเทพฯ แตมีการขยายการพัฒนาดานตาง ๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑล อาทิระบบ
สาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ การลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ความตองการที่อยูอาศัยทั้งจากประชากรใน
พื้นที่ ผูที่เขามาทำงานในพ้ืนท่ี และผูที่ตองการบานพักอาศัยในราคาท่ีไมแพงนัก ทำใหมีการยายบานเรือนออกไปอยูตามชานเมือง
มากขึ้น เขตพื้นที่ที่อยูติดกับกรุงเทพฯ อยางเชนจังหวัดปทุมธานี จึงมีโครงการบานจัดสรรเกิดข้ึนเปนจำนวนมาก และมีโครงขาย
คมนาคมที่สามารถเช่ือมโยงจนแทบไมสามารถแยกเขตของกรุงเทพฯ กับเขตจังหวัดปทุมธานีไดเลย เพราะพื้นท่ีของความเปนเมือง
และกิจกรรมตาง ๆ มีความตอเนื่องกันจนเรียกไดวาเปนเมืองเดียวกันในทุก ๆ ดาน (อางอิงจากบทความ: สำรวจ “เมืองปทุมฯ” 
แดนเหนือแหงกรุงเทพฯ: realist post)  
  การคมนาคมและขนสงในจังหวัดปทุมธานีใชทางบกเปนหลัก มีทางหลวงแผนดินเช่ือมโยงระหวางภูมิภาค จังหวัด อำเภอ 
ตำบล และหมูบาน อีกทั้งมีระบบทางดวนท่ีสามารถกระจายการจราจรบริเวณรอบนอกเขาสูใจกลางเมือง ถึงแมวาจังหวัดปทุมธานี
จะมีโครงขายถนนที่ครอบคลุม แตก็ยังไมสามารถระบายการจราจรที่ติดขัด  ประกอบกับระบบขนสงมวลชนยังไมเปนที่นิยม 
เนื่องจากประสิทธิภาพของยานพาหนะ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความถี่ในการใหบริการ เวลาที่ใชในการเดินทาง และไม
สามารถเขาถึงไดทุกพื ้นที ่ท ี ่ต องการ เปนตน ดังนั ้นทางรัฐบาลจึงมีโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใหครอบคลุมพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและขยายเครือขายไปยังปริมณฑล เพื่อกระจายเสนทางการเดินทางขนสงผูโดยสารปริมาณมาก ใหมีความสะดวก
รวดเร็ว ลดปญหาการจราจรติดขัด ลดปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน นอกจากนี้ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งในเสนทางคมนาคมใหมแก   
ผูที่ใชบริการ เนื่องจากเปนเสนทางคมนาคมที่แยกจากการจราจรประเภทอื่น มีระยะเวลาในการใหบริการสม่ำเสมอ สามารถ
เดินทางถึงที่หมายไดในเวลาที่กำหนด และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รัฐบาลก็ไดมีการเปดใหบริการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอ
ขยายชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต จำนวน 7 สถาน ีประกอบดวย สถานีพหลโยธิน 59 (N18) สถานีสายหยุด (N19) สถานีสะพาน
ใหม (N20) สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (N21) สถานีพิพิธภัณฑกองทัพอากาศ (N22) สถานีแยก คปอ. (N23) และสถานี
คูคต (N24) เชื่อมโยงทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเปนรถไฟฟาสายแรกในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีอีกดวย อยางไรก็ตาม แมวาการเดินทางดวยรถไฟฟาจะมีขอดีหลายประการ แตเนื่องจากมีแนวเสนทางการวิ่งอยูกลาง
ถนน การเขา-ออกสถานีจะทำไดโดยอาศัยทางขึ้น-ลง ที่มีอยู 4 แหง ทำใหจำกัดความสามารถในการเขาถึงสถานีที่จะตองใชการ
เดินเทา และปญหาลักษณะทางกายภาพท่ีไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเทา เชน ทางเทาชำรุด มีสิ่งกีดขวางบนทางเทา 
(ปาย เสาไฟฟา ฯลฯ) ไมมีทางลาดสำหรับคนพิการ แสงสวาง ที่จอดรถสำหรับจอดแลวจร และจอดรับ -สง รวมถึงการเชื่อมตอ
บริการสาธารณะอื่น ๆ เปนตน ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว กรณีศึกษา สถานีคูคต 
จังหวัดปทุมธานี  โดยบทความวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อหาผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการเดินทาง ความตองการและอุปสรรคใด   
ที่มีผลตอความสามารถในการเขาใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต  โดยศึกษาลักษณะของประชากร พฤติกรรมการเดินทาง ความ
ตองการและอุปสรรค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหไดขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงการใช
บริการรถไฟฟาในอนาคต (อางอิงจากบทความ: โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต: residences.in.th) 
 

2.  แนวคิดงานวิจัย 
  งานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเดินทาง ความสามารถในการเขาถึง ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวดึงดูด
ใหเกิดการใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ โดยศึกษาจากผูที่ใชบริการสถานีคูคต  โดยตรง โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร ผลงานวิจัย ทบทวนแนวความคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง  ๆ  สำรวจภาคสนามและทำการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อที่จะไดทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนวามีอุปสรรคหรือความตองการใดบางในการเดินทางเขาสู
สถานี และจากการเดินทางในปจจุบันตองการจะใหมีการพัฒนาในทางดานใด เพื่อที่จะสนับสนุนใหเกิดการเดินทางเขาสู ระบบ
ขนสงมวลชนขนาดใหญไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต ในปจจุบันมีการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมเพิ่มขึ้น
หลายเสนทาง โดยสามารถสรุปประเด็นวิจัยที ่เกี ่ยวของ  4 ประเด็น ไดแก 1) พฤติกรรมการเดินทาง 2) แนวคิดเกี ่ยวกับ
ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) 3) ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 4) การบริหาร
จัดการเชื่อมตอระบบขนสง (Feeder)   
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3.  ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา: ในการศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา คือ สถานีรถไฟฟาคูคต จังหวัดปทุมธานี  
  ขอบเขตของเนื้อหา: การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางในการเขาถึงบริการรถไฟฟา มีขอบเขตของเนื้อหาการศึกษาอยู 5 
ประเด็น ไดแก 
  1. ศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเดินทางของผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได     
ที่อยูปจจุบัน ที่ทำงาน/ที่เรียน การครอบครองยานพาหนะ โอกาสในการใชบริการ และเหตุผลที่ใชบริการ วัตถุประสงคในการ
เดินทาง ชวงเวลาท่ีใชในการเดินทาง ระยะทาง ระยะเวลา และคาใชจาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 
  2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ศักยภาพและขอจำกัดของพื้นที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาสิ่ง
อำนวยความสะดวก และปญหา/อุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีคูคต ไดแก สภาพของทางเทา ปายสัญลักษณตาง  ๆ เสนทาง
เดินเทา ระบบขนสงสาธารณะอ่ืน ๆ โดยการเดินสำรวจ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  3. ศึกษาความคิดเห็นของผูใชในดานความตองการและปญหา/อุปสรรค ในการเดินทางมายังสถานีคูคต ไดแก ลักษณะ
พาหนะในการเขาถึงสถานี ลักษณะกายภาพในการเขาสูสถานี ลักษณะการเชื ่อมตอระบบขนสงสาธารณะ และลักษณะการ
ใหบริการของสถานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 
  4. ศึกษาความตองการการพัฒนาของผูมีโอกาสใชบริการ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงสถานีคูคต ในดานลักษณะ
การเขาถึงสถานี ดานลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ดานลักษณะการใหบริการของสถานี และดานเทคโนโลยีการ
ใหบริการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 
  5. การเสนอแนะแนวทางการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในอนาคต ที่ไดจากการ
สำรวจ และแบบสอบถาม รวมทั้งงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
  4.1  กำหนดรูปแบบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ  
    โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม สำรวจพฤติกรรมการเดินทาง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโครงการรถ
ฟาขนสงมวลชนสายสีเขียว และปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเขาถึง เพื่อนำมาวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรตาง  ๆ 
ผลที่ไดจะอธิบายพฤติกรรมของผูมาใชบริการ และเปนแนวทางในการสรางทางเลือกการเชื่อมตอระบบขนสง (Feeder) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเขาถึง 
  4.2  กำหนดพ้ืนที่ศึกษา  
    เลือกสถานีท่ีใชในการศึกษาเพียงสถานีเดียวคือสถานีคูคต จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหเหมาะสมกับระยะเวลา เนื่องจาก
เปนสถานีท่ีมีสถานท่ีสำคัญ มีความหลากหลายทางดานประชากร บริเวณโดยรอบมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีปริมาณการเดินทางสูง  
ลักษณะทางกายภาพโดยรอบสถานีสงเสริมใหประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการเดินทางจากพื้นที่ชาน
เมืองเขาสูพื้นที่ช้ันในกรุงเทพฯ และมีโครงขายถนนหลัก หรือถนนซอย สามารถเช่ือมตอบริการขนสงสาธารณะอื่น ๆ กำหนดพ้ืนที่
สำรวจขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีการปกครองท่ีเปนท่ีตั้งของสถานี  
 

 
 

รูปที่ 1 บริเวณพื้นท่ีศึกษาสถานีรถไฟฟาคูคต 
(ท่ีมา: google map) 
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  3.3   คำนวณประชากรและกลุมตัวอยาง  
    ประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้คำนวณจากประชากรในพื้นที่ศึกษา โดยใชขอมูลจากสำนักงานสถิติ
แหงชาติ ขอมูลสำมะโนประชากรป 2562 ในเขตเทศบาลคูคต ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟฟาคูคต  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 44 ,274 
คน และจากการคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane พบวาจำนวนแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% คือ 400 
ตัวอยาง และใชวิธีการเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการสุมตัวอยางการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ผังการใชประโยชนท่ีดินบริเวณพื้นที่ศึกษา อำเภอลำลูกกา 
(ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

 
  3.4  เก็บและรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Research)  
   โดยสำรวจทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาพรอมบันทึกภาพประกอบเกี่ยวกับสภาพทั่วไป สิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการสาธารณะตาง ๆ โดยรอบสถานีฯ ทำการแปลงขอมูลจากการสำรวจมาเปนเอกสารหรือแผนที่เพื่อประกอบการวิเคราะห 
และเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงในพ้ืนท่ี 5 โซน ตามสัดสวนท่ีคำนวณได 
  3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
   โดยใชการสัมภาษณแบบซึ่งหนา (Face to Face Interview)  และแบบตอบกลับทางไปรษณีย แบงขอมูลใน
แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1) ลักษณะประชากร 2) พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไป 3) ระดับความตองการและ
อุปสรรคในการเขาถึงสถานี 4)  ความตองการการพัฒนาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการเขาถึงสถานี  
  3.6  วิธีการวิเคราะหขอมูล  
   นำขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC (Statistical Package for 
Social Sciences / Personal Computer) ในการแปลความหมายของขอมูล 

 

4.  ผลการศึกษา 
  4.1 ลักษณะกายภาพ 
   บริเวณสถานีรถไฟฟาคูคต จากแผนผังการใชประโยชนที่ดิน สวนใหญเปนการใชประโยชนท่ีดินแบบผสมประเภทที่
อยู อาศัยหนาแนนปานกลาง รองลงมาเปนประเภทชุมชน กลาวคือ เปนที่ตั ้งของหมูบานจัดสรร ศูนยราชการ สถานีตำรวจ 
หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ เปนตน  ลักษณะของการใชประโยชนอาคารสวนใหญเปนที่อยูอาศัย และอาคารแบบผสม สำหรับ
โครงขายถนนท่ีเช่ือมตอมายังสถานี ไดแก ถนนลำลูกกา และถนนพหลโยธิน  
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รูปที่ 8 ถนนลำลูก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3312   
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา ติดกับสถานีรถไฟฟาคูคต 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

 
 

รูปที ่9 ถนนพหลโยธิน 54/2  
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษา ติดกับสถานีรถไฟฟาคูคต 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพและขอจำกัด ลักษณะทางกายภาพ เสนทางเดินเทา และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ ผูมีโอกาสใชระบบ
ขนสงมวลชนขนาดใหญ 
 

ลักษณะ ศักยภาพ ขอจำกัด 

1. กายภาพ บริเวณพื้นที่ทำการศึกษาอยูในระยะท่ีสามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบที่
หลากหลาย 

เสนทางเทาที่ใชเดินทางยังสถานีบางชวงยังไม
เรียบรอย และไมมีเสนทางจักรยาน ทำใหเกิด
อุปสรรคในการเขาถึง และไมไดอำนวยความ
สะดวกใหแดผูที่ใชจกัรยาน 

2. เสนทาง บริเวณพื้นที่ศึกษาท่ีมีทั้งถนนสายหลัก และถนน
สายรอง อกีทั้งยังมีเสนทางลัดเพื่อเชื่อมตอมายัง
สถานี  

บริเวณพื้นที่ศึกษาหากอยูในชั่วโมงเรงดวน 
การจราจรคอนขางติดขัด 

3. สิ่งอำนวยความสะดวก ชั้นลางมีทางขึ้นลง4 แหง มีทางเช่ือมตอลิฟต
สำหรับผูพิการทั้งสองฝงถนน ชั้นสองเปนชั้นออก
บัตรโดยสารลักษณะแบบเปดโลงและสามารถใช
เปนสะพานลอยคนขามบริเวณสถานีมีทางลาด
สำหรับคนพิการ ลิฟต โทรศัพทสาธารณะ บันได
เล่ือนและมีจุดจอดรถยนตรถจักรยานยนต และ
จักรยานไวรองรับผูมาใชบริการ  

จำนวนที่นั่งรอรถไฟฟามจีำนวนนอยมาก และ
บริเวณสถานีมีลิฟตและบันไดเลื่อนสำหรับ
อำนวยความสะดวกเพยีงฝงละ 1 ตัวเทานั้น ที่นั่ง
รอรถยังมีไมมากพอ สวนที่จอดรถยนต 
รถจักรยานยนต เปนแบบเสียคาบริการราย
ชั่วโมง ซ่ึงอาจจะทำใหคาใชจายในการเดินทาง
สูงขึ้น 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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        รูปที่ 10 ลักษณะทางกายภาพบริเวณพื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 

 
 

รูปที่ 11 เสนทางบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 

  
 

 รูปที่ 12 สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
  4.2 ลักษณะประชากรและพฤติกรรมของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  
   จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูที่เขามาใชบริการสถานีรถไฟฟาคูคต จำนวน 400 ชุด พบวาผูที่เขามาใช
บริการเปนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตพื้นท่ีติดตอโดยรอบ ประกอบดวย เขตเทศบาลนครรังสิต เขตดอนเมือง เขต
สายไหม เขตเทศบาลลำสามแกว  เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งผูวิจัยไดจำแนกผูตอบแบบสอบถามออกเปน 7 กลุม 
ดังนี้  
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   4.2.1 กลุมที่ 1 เขตเทศบาลเมืองคูคต มีประชากรทั้งหมด 165 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมี
จำนวนทั้งสิ้น 89 คน และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 76 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-30 ป คิดเปน 48.5% สวนใหญ มีการศึกษา
ในระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพคาขาย/รับจาง/ทำธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,000-20,000 บาทตอเดือน คิดเปน 59% 
การครอบครองยานพาหนะเปนรถยนต 70.4% ความถี่ท่ีใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนบอยครั้ง คิดเปน 40.3% เหตุผลที่ทำให
ใชบริการรถไฟฟา คือ สถานีใกลที่พักอาศัย ลักษณะพฤติกรรม พบวามีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไปทำงาน ชวงเวลาท่ีนิยมใชคือ 
ชวงเวลา 06.00-09.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายไดพอดี สวนใหญเดินทางดวย
มอเตอรไซครับจางและมอเตอรไซคสวนตัว สำหรับระยะทางในการเดินทางจากที่พักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยอยูที่   
3.1-6 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเฉลี่ยนอยกวา 20 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ย 31-60 บาท 
   4.2.2 กลุมที่ 2 เขตเทศบาลนครรังสิต มีประชากรทั้งหมด 45 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมีจำนวน
ทั้งสิ้น 25 คน และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-30 ป คิดเปน 82.2% สวนใหญมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี อาชีพคาขาย/รับจาง/ทำธุรกิจสวนตัว และ บริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูท่ี 10,000-20,000 บาทตอเดือน คิดเปน 41% 
การครอบครองยานพาหนะเปนรถยนต  65.3% ความถี่ท่ีใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคตเปนบอยครั้ง คิดเปน 43.2% เหตุผลที่ทำให
ใชบริการรถไฟฟา คือ ความรวดเร็วในการดินทาง ลักษณะพฤติกรรม พบวา มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไปทำงาน  ชวงเวลาท่ีนิยม
ใชคือ ชวงเวลา 09.00-12.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายไดพอดี สวนใหญเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัว และแทกซี่/ตุกตุก สำหรับระยะทางในการเดินทางจากที่พักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยมากกวา         
9 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ 21-40 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยมากกวา 90 บาท 
   4.2.3 กลุมที่ 3 เขตดอนเมือง มีประชากรทั้งหมด 11 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมีจำนวนทั้งสิ้น    
7 คน และเพศชาย มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 31-40 ป คิดเปน 72.7% สวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำ     
กวาปริญญาตรี อาชีพบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูที่ 20,001-30,000 บาทตอเดือน คิดเปน 36.4% การครอบครองยานพาหนะ     
เปนรถยนต 81.2% ความถี่ท่ีใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนบอยครั้ง คิดเปน 56.8% เหตุผลที่ทำใหใชบริการรถไฟฟา คือความ
รวดเร็วในการเดินทาง ลักษณะพฤติกรรม พบวามีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไปทำงาน ชวงเวลาที่นิยมใชคือชวงเวลา 0 6.00 - 
09.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายไดพอดี สวนใหญเดินทางดวยรถยนตสวนตัว 
มอเตอรไซคและ แทกซี่/ตุกตุก สวนตัว สำหรับระยะทางในการเดินทางจากท่ีพักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ มากกวา 
9 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเฉลี่ยนอยกวา 21-40 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยนอยกวา 31-60 บาท 
   4.2.4 กลุมที่ 4 เขตสายไหม มีประชากรทั้งหมด 125 คน ลักษณะของประชากร ลักษณะของประชากร พบวา เพศ
หญิงมีจำนวนทั้งสิ้น 59 คน และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 66 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-30 ป คิดเปน 78.4% สวนใหญมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,000-20,000 บาทตอเดือน คิดเปน 48% การครอบครอง
ยานพาหนะเปนรถยนต  48.7% ความถี่ที่ใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนบอยครั้ง คิดเปน 40.3% เหตุผลที่ทำใหใชบริกา ร
รถไฟฟา คือ สถานีสถานีใกลที่พักอาศัย ลักษณะพฤติกรรม พบวา มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไปทำงาน ชวงเวลาที่นิยมใชคือ 
ชวงเวลา 06.00-09.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ ตองอาศัยการเดินทางดวยวิธีอ่ืนประกอบ สวนใหญเดินทางดวย 
รถยนตและแทกซี่/ตุกตุก สำหรับระยะทางในการเดินทางจากที่พักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ 3.1-6 กิโลเมตร       
ใชระยะเวลาเฉลี่ยนอยกวา 20 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยอยูที่ 61-90 บาท 
   4.2.5 กลุมที่ 5 เขตเทศบาลลำสามแกว มีประชากรทั้งหมด 39 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมี
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-30 ป คิดเปน 79.8% สวนใหญมีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี อาชีพบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูท่ี 10,000-20,000 บาทตอเดือน คิดเปน 48% การครอบครองยานพาหนะ
เปนรถยนต  48.7% ความถี่ที่ใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนบอยครั้ง คิดเปน 40.3% เหตุผลที่ทำใหใชบริการรถไฟฟา คือ 
ความรวดเร็วในการเดินทาง ลักษณะพฤติกรรม พบวา มีวัตถุประสงคในการใชเพื ่อไปทำธุระ/ซื้อของ ชวงเวลาที่นิยมใชคือ 
ชวงเวลา 06.00-09.00 น.ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ ตองอาศัยการเดินทางดวยวิธีอื่นประกอบ สวนใหญเดินทางดวย 
รถยนตและแทกซี่/ตุกตุก สำหรับระยะทางในการเดินทางจากที่พักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ 6.1 -9 กิโลเมตร      
ใชระยะเวลาเฉลี่ยนอยกวา 20 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยอยูที่ 61-90 บาท 
   4.2.6 กลุมที่ 6 เขตอำเภอเมืองปทุมธานี มีประชากรทั้งหมด 9 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมี
จำนวนทั้งสิ้น 5 คน และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-30 ป คิดเปน 69.5% สวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพบริษัทเอกชนรายไดเฉลี ่ยอยูที ่ 20,001-30,000 บาทตอเดือน คิดเปน 59% การครอบครอง
ยานพาหนะเปนรถยนต  67.8% ความถี่ที่ใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนนาน ๆ ครั้ง คิดเปน 65.7% เหตุผลที่ทำใหใชบริการ
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รถไฟฟา คือ หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ลักษณะพฤติกรรม พบวา มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไปทำธุระ/ซื้อของ ชวงเวลาท่ีนิยมใช
คือ ชวงเวลา 09.00-12.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ สามารถดินทางไปถึงจุดหมายไดพอดี สวนใหญเดินทางดวย
รถยนตสวนตัว สำหรับระยะทางในการเดินทางจากที่พักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยมากกวา 9 กิโลเมตร ใชระยะเวลา
เฉลี่ยอยูที่ 41-60 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยมากกวา 90 บาท 
   4.2.7 กลุมที่ 7 พื้นที่อ่ืน ๆ มีประชากรท้ังหมด 6 คน ลักษณะของประชากร พบวา เพศหญิงมีจำนวนท้ังสิ้น 2 คน 
และเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 31-40 ป คิดเปน 82.3% สวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา
ตรี อาชีพคาขาย/รับจาง/ทำธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี ่ยอยูที ่ 20,001-30,000 บาทตอเดือน คิดเปน 59% การครอบครอง
ยานพาหนะเปนรถยนต  67.8% ความถี่ที่ใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคต เปนนาน ๆ ครั้ง คิดเปน 65.7% เหตุผลที่ทำใหใชบริการ
รถไฟฟา คือ ความรวดเร็วในการเดินทาง ลักษณะพฤติกรรม พบวา มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อไป และเที่ยว/พักผอน ชวงเวลาที่
นิยมใชคือ ชวงเวลา 09.00-12.00 น. ความสามารถในการไปถึงจุดหมาย คือ สามารถดินทางไปถึงจุดหมายไดพอดี สวนใหญ
เดินทางดวยรถยนตสวนตัว สำหรับระยะทางในการเดินทางจากท่ีพักมายังสถานีรถไฟฟามีระยะทางเฉลี่ยอยูท่ี 6.1-9 กิโลเมตร ใช
ระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ 21-40 นาที และมีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยมากกวา 90 บาท 
ตารางที่ 2  สรุปการวิเคราะหลักษณะประชากรของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมท่ี เขตพื้นท่ี 
  เพศ 

อายุเฉลี่ย 
 ระดับ

การศึกษา รอยละ อาชีพ  
รอยละ เหตุผล จำนวน 

 
รอยละ 

 ชาย รอยละ หญิง รอยละ รอยละ 

1 
เทศบาล
เมืองคูคต   

165 41.25 76 19 89 22.25 21-30 45.5 
ต่ำกวา

ปริญญาตรี 
48.5 

 

คาขาย/
รับจาง/ 
ทำธุรกิจ
สวนตัว 

42.5 
สถานีใกลที่
พักอาศัย 

2 
เทศบาล
นคร
รังสิต   

45 11.25 20 5 25 6.25 21-30 76.3 ปริญญาตรี 82.2 
 

คาขาย/
รับจาง/ 
ทำธุรกิจ
สวนตัว  

80 

ความ
ปลอดภัย
ในการ
เดินทาง  

3 ดอนเมือง 11 2.75 4 1 7 1.75 31-40 69.5 ปริญญาตรี 72.7 
 

บริษัทเอ
กชน 

76.5 

ความ
รวดเร็วใน

การ
เดินทาง 

4 สายไหม 
 

125 
31.25 59 14.75 66 16.5 21-30 76.8 ปริญญาตรี 78.4 

 
บริษัทเอ
กชน 

72.3 
สถานีใกลที่
พักอาศัย 

5 
เทศบาล 
ลำ

สามแกว 
39 9.75 24 6 15 3.75 21-30 79.8 ปริญญาตรี 85.6 

บริษัท 
เอกชน 

86.8 

ความ
รวดเร็วใน

การ
เดินทาง 

6 
อำเภอ
เมือง

ปทุมธานี 
9 2.25 4 1 5 1.25 21-30 69.5 ปริญญาตรี 77.8 

บริษัท 
เอกชน 

72.3 
หลีกเลี่ยง
การจราจร
ติดขัด 

7 อื่น ๆ 6 1.5 4 1 2 0.5 31-40 82.3 ปริญญาตรี 88.4 

คาขาย/
รับจาง/ 
ทำธุรกิจ
สวนตัว 

85.6 

ความ
รวดเร็วใน

การ
เดินทาง 

 รวม 400 100 191 47.75 209 52.25        
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ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหพฤติกรรมของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 
 

กลุมท่ี 
เขต
พื้นท่ี 

วัตถุ 
ประสงค 

รอย
ละ ชวงเวลา รอย

ละ พาหนะ รอย
ละ ระยะทาง รอย

ละ ระยะเวลา รอย
ละ คาใชจาย 

รอย
ละ 

1 
เทศบาล
เมือง
คูคต   

ทำงาน 75.2 06.00 - 09.00 น. 79.6 

มอเตอรไซค
รับจาง/

มอเตอรไซค
สวนตัว 

85.1 3.1-6 กม. 77.2 
นอยกวา  
20 นาที 79.6 31-60บาท 82.6 

2 
เทศบาล
นคร
รังสิต   

ทำงาน 85.6 09.00 - 12.00 น. 87.4 

รถยนต
สวนตัว และ
แทกซี่/ 
ตุกตุก 

80.5 
มากกวา  
9 กม. 

69.5 21-40 นาที 73.25 
มากกวา 
90 บาท 

84.6 

3 
ดอน
เมือง ทำงาน 88.5 06.00 - 09.00 น. 85 

มอเตอรไซค
สวนตัว และ
แทกซี่/ 
ตุกตุก 

81.40 
มากกวา  
9 กม. 

73.5 21-40 นาที 74.3 
61-90 
บาท 

76.52 

4 สายไหม ทำงาน 89.2 06.00 - 09.00 น. 87.5 
รถยนตและ
แทกซี่/ 
ตุกตุก 

91.5 3.1-6 กม. 90.1 
นอยกวา  
20 นาที 79.5 

61-90 
บาท 

82.45 

5 
เทศบาล 
ลำ

สามแกว 

ทำธุระ/
ซื้อของ 74.35 06.00 - 09.00 น. 70.2 

รถยนตและ
แทกซี่/ 
ตุกตุก 

89.6 6.1-9 กม. 72.5 
นอยกวา  
20 นาที 66.56 

61-90 
บาท 

63.5 

6 
อำเภอ
เมือง

ปทุมธานี 

ทำธุระ/
ซื้อของ 76.25 09.00 –12.00 น. 78.4 

รถยนต
สวนตัว 82.14 

มากกวา  
9 กม. 

84 41-60 นาที 72.87 
มากกวา 
90 บาท 

81.05 

7 อืน่ ๆ 
เที่ยว/
พักผอน 

68.4 09.00 –12.00 น. 65.5 
รถยนต
สวนตัว 74.6 6.1-9 กม. 72.11 21-40 นาที 65.36 

มากกวา 
90 บาท 

74.5 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  4.3 ระดับความตองการในการเดินทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟาคูคต 
   4.3.1 กลุมที ่1 เขตเทศบาลเมืองคูคต   
     1.  ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (ระดับมาก)  
     2.  ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 (ระดับมาก) ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอ่ืน เชน ท่ีนั่งพักกอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70    (ระดับมาก) 
     3.  ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 (ระดับมาก)  
     4.  ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 (ระดับมาก) ความตองการตอที่จอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟต บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (ระดับมาก) 
   4.3.2 กลุมที่ 2 เขตเทศบาลนครรังสิต   
     1.   ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (ระดับมาก)  



 

103 
 

     2. ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 (ระดับมาก) ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอื่น เชน ท่ีนั่งพักกอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90     (ระดับมาก) 
     3. ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (ระดับมาก) ความตองการตอที่จอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟต บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (ระดับมาก) 
   4.3.3 กลุมที่ 3 เขตดอนเมือง  
     1.  ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 (ระดับมาก)  
     2. ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ  และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 (ระดับมาก)  ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.01 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอื่น เชน ท่ีนั่งพัก กอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  (ระดับมาก) 
     3.  ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานี
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (ระดับมาก) ความตองการตอท่ีจอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟท บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (ระดับมาก) 
   4.3.4 กลุมที่ 4 เขตสายไหม  
     1.  ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 (ระดับมาก)  
     2. ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ  และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (ระดับมาก)  ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอื่น เชน ท่ีนั่งพัก กอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (ระดับมาก) 
     3. ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 (ระดับมาก) ความตองการตอท่ีจอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟท บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (ระดับมาก) 
   4.3.5 กลุมที่ 5 เขตเทศบาลลำสามแกว  
     1.   ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 (ระดับมาก) ความตองการตอ
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ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (ระดับมาก)  
     2. ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ  และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (ระดับมาก) ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.86 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอ่ืน เชน ท่ีนั่งพัก กอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (ระดับมาก) 
     3. ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (ระดับมาก) ความตองการตอที่จอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 6 (ระดับมาก) ความ
ตองการตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟท บันไดเลื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรบัผู
พิการบริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (ระดบัมาก) 
   4.3.6 กลุมที่ 6 เขตอำเภอเมืองปทุมธานี 
     1. ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (ระดับมาก)  
     2.  ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ  และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (ระดับมาก) ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอ่ืน เชน ท่ีนั่งพักกอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 (ระดับมาก) 
     3. ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (ระดับมาก) ความตองการตอที่จอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟท บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (ระดับมาก) 
   4.3.7 กลุมที่ 7 พื้นที่อ่ืน ๆ 
     1. ลักษณะพาหนะในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความรวดเร็วของพาหนะในการ
เชื่อมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (ระดับมาก) ความตองการตอประหยัดคาใชจายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (ระดับมาก) ความตองการตอ
ความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (ระดับมาก) ความตองการตอความตรงตอเวลาของพาหนะในการเช่ือมตอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 (ระดับมาก)  
     2. ลักษณะกายภาพในการเขาถึงสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความตองการตอทางเดินเทา
มาตรฐานเอื้อตอผูพิการ  และไมมีสิ่งกีดขวางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (ระดับมาก) ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ถูกตองชัดเจนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 (ระดับมาก) และความตองการตอสวนประกอบอ่ืน เชน ท่ีนั่งพักกอกน้ำดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 (ระดับมาก) 
     3. ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่จอดรถสำหรับจอด
แลวจรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (ระดับมาก) ความตองการตอระบบขนสงท่ีใชเขาสูสถานี เชน แท็กซี่ รถรับจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
(ระดับมาก) และความตองการตอจุดจอดรถสาธารณะอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 (ระดับมาก)  
     4. ลักษณะการใหบริการของสถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอความปลอดภัยในการเขาถึงสถานีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (ระดับมาก) ความตองการตอที่จอดรถจักรยาน/ทางจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (ระดับมาก) ความตองการ
ตอสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ลิฟท บันไดเลื่อนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 (ระดับมาก) และความตองการตอทางลาดสำหรับผูพิการ
บริเวณทางเทามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 (ระดับมาก) 
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ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะหความตองการของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ระดับความตองการในการเดินทางจากท่ี
พักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟาคูคต 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  4.4  ความตองการในการเดินทางจากสถานีเพ่ือไปยังรถไฟฟา  
   4.4.1 กลุมที่ 1 เขตเทศบาลเมืองคูคต  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอท่ีนั่งพักระหวางรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13  (ระดับมาก) ความ
ตองการตอสัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14  (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณ
สำหรับระบายอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (ระดับมาก) 
   4.4.2 กลุมที่ 2 เขตเทศบาลนครรังสิต ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอท่ีนั่งพักระหวางรอรถไฟฟา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 (ระดับมาก) ความ
ตองการตอสัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณ
สำหรับระบายอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (ระดับมาก) 
   4.4.3 กลุมที่ 3 เขตดอนเมือง ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.57 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอท่ีแสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (ระดับมาก) ความตองการตอ
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณสำหรับระบาย
อากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (ระดับมาก) 
   4.4.4 กลุมที่ 4 เขตสายไหม ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.15 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (ระดับมาก) ความตองการตอ
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณสำหรับระบาย
อากาศมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.74 (ระดับมาก)  
 
 

กลุมท่ี เขตพื้นท่ี ลักษณะพาหนะ รอยละ ลักษณะกายภาพ รอยละ ลักษณะการเช่ือมตอ
ระบบขนสงสาธารณะ รอยละ ลักษณะการใหบริการ

ของสถานี รอยละ 

1 
เทศบาล
เมืองคูคต   

ความตองการตอ
ประหยัดคาใชจาย 64.2 

ปายสัญลักษณตาง ๆ 
ที่ถูกตองชัดเจน 

72.6 
ที่จอดรถ 

สำหรับจอดแลวจร 77.2 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน  

98.6 

2 
เทศบาล
นครรังสิต   

ความตองการตอ
ประหยัดคาใชจาย 79.05 

ปายสัญลักษณตาง ๆ 
ที่ถูกตองชัดเจน 

68.8 

ความตองการตอ
ระบบขนสงที่ใชเขาสู
สถานี เชน แท็กซี่ รถ

รับจาง 

71.6 
ความตองการตอที่จอด
รถจักรยาน/ทางจักรยาน 

58.4 

3 ดอนเมือง 
ความรวดเร็วของ
พาหนะในการ
เชื่อมตอ 

82.10 
ความตองการตอ

สวนประกอบอ่ืน เชน 
ที่นั่งพักกอกน้ำด่ืม 

85.2 
ที่จอดรถ 

สำหรับจอดแลวจร 84.25 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน 

90.6 

4 สายไหม 
ความรวดเร็วของ
พาหนะในการ
เชื่อมตอ 

63.33 
ความตองการตอ

สวนประกอบอ่ืน เชน 
ที่นั่งพักกอกน้ำด่ืม 

61.4 

ความตองการตอ
ระบบขนสงที่ใชเขาสู
สถานี เชน แท็กซี่ รถ

รับจาง  

65.5 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน 

67.3 

5 
เทศบาล 
ลำสามแกว 

ความตองการตอ
ประหยัดคาใชจาย 76.2 

ความตองการตอ
สวนประกอบอ่ืน เชน 
ที่นั่งพักกอกน้ำด่ืม 

80.3 

ความตองการตอ
ระบบขนสงที่ใชเขาสู
สถานี เชน แท็กซี่ รถ

รับจาง 

84.12 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน 

75 

6 
อำเภอเมือง
ปทุมธานี 

 ความตองการตอ
ประหยัดคาใชจาย 67.55 

ปายสัญลักษณตาง ๆ 
ที่ถูกตองชัดเจน 

70.02 
ที่จอดรถ 

สำหรับจอดแลวจร 75.5 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน 

64 

7 อื่น ๆ 
ความตองการตอ
ความตรงตอเวลา
ของพาหนะ 

79.2 
ความตองการตอ

สวนประกอบอ่ืน เชน 
ที่นั่งพักกอกน้ำด่ืม 

79.41 
ที่จอดรถ 

สำหรับจอดแลวจร 85.1 
ความตองการตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก เชน 
ลิฟท บันไดเลื่อน 

72.5 
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   4.4.5 กลุมที่ 5 เขตเทศบาลลำสามแกว ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่นั ่งพักระหวางรอรถไฟฟามี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (ระดับมาก) 
ความตองการตอสัญลักษณสำหรับระบุพ้ืนท่ีในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณ
สำหรับระบายอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 (ระดับมาก) 
   4.4.6 กลุมที่ 6 อำเภอเมืองปทุมธานี ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่น่ังพักระหวางรอรถไฟฟา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.89 (ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (ระดับมาก) ความ
ตองการตอสัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณ
สำหรับระบายอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (ระดับมาก) 
   4.4.7 กลุมที่ 7 อื่น ๆ ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการตอที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 
(ระดับมาก) ความตองการตอหนาจอที่แสดงเวลาการมาถึงของรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 (ระดับมาก) ความตองการตอ
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการยืนรอรถไฟฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (ระดับมาก) และความตองการตออุปกรณสำหรับระบาย
อากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 (ระดับมาก) 
ตารางที่ 5 สรุปการวิเคราะหความตองการในการเดินทางของผูมีโอกาสใชจากสถานีไปยังรถไฟฟา 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
   4.5  ความคิดเห็นท่ีคิดวาเปนอุปสรรคในการเดินทางมาจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟาคูคต 
   4.5.1 กลุมที่ 1 เขตเทศบาลเมืองคูคต ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต     
มากท่ีสุด ไดแก การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว และความปลอดภัยในการเขาถึงสถานี  
   4.5.2 กลุมที่ 2 เขตเทศบาลนครรังสิต ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต      
มากท่ีสุด ไดแก คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน และสิ่งอำนวยความสะดวก 
   4.5.3 กลุมที่ 3 เขตดอนเมืองและเขตสายไหม ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟา
คูคต มากท่ีสุด ไดแก คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน และสิ่งอำนวยความสะดวก 
   4.5.4 กลุมที่ 4 เขตสายไหม ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต มากท่ีสุด ไดแก 
คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว การจราจรติดขัดในเวลาชั่วโมงเรงดวน และสิ่งอำนวยความสะดวก  
   4.5.5 กลุมที่ 5 เขตเทศบาลลำสามแกว ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต    
มากท่ีสุด ไดแก การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว และความปลอดภัยในการเขาถึงสถานี  
   4.5.6 กลุมที่ 6 อำเภอเมืองปทุมธานี ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต        
มากท่ีสุด ไดแกคาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว  การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน และความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอ  
   4.5.7 กลุมที่ 7 อื่น ๆ ผูตอบแบบสอบถามมีอุปสรรคในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต มากที่สุด ไดแก
คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว  การจราจรติดขัดในเวลาช่ัวโมงเรงดวน และความถี่ของพาหนะในการเช่ือมตอ  
 

กลุมท่ี เขตพ้ืนที่ รอยละ อันดับ 2 รอยละ อันดับ 3 รอยละ อันดับ 4 รอยละ 

1 
เทศบาลเมือง

คูคต 
85.2 

สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่
ในการยืนรอรถไฟฟา 79.5 

หนาจอแสดงเวลาการมาถึงของ
รถไฟฟา 74.9 อุปกรณสำหรับระบายอากาศ 70.5 

2 
เทศบาลนคร

รังสิต 
79.05 ที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟา 75.5 

สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการ
ยืนรอรถไฟฟา 64.2 อุปกรณสำหรับระบายอากาศ 61.1 

3 ดอนเมือง 82.10 
อุปกรณสำหรับระบาย

อากาศ 
80.14 

สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการ
ยืนรอรถไฟฟา 75.5 

หนาจอแสดงเวลาการมาถึง
ของรถไฟฟา 74.2 

4 สายไหม 77.33 
อุปกรณสำหรับระบาย

อากาศ 
74.5 

หนาจอแสดงเวลาการมาถึงของ
รถไฟฟา 72 

สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ใน
การยืนรอรถไฟฟา 

 

69.4 

5 
เทศบาลลำ
สามแกว 76.2 

อุปกรณสำหรับระบาย
อากาศ 

74.5 
หนาจอแสดงเวลาการมาถึงของ

รถไฟฟา 64.6 
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ใน

การยืนรอรถไฟฟา 59.6 

6 
อำเภอเมือง
ปทุมธานี 

87.55 ที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟา 79.4 
หนาจอแสดงเวลาการมาถึงของ

รถไฟฟา 78.05 
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ใน

การยืนรอรถไฟฟา 72.5 

7 อื่น ๆ 89.2 ที่นั่งพักระหวางรอรถไฟฟา 84.5 
สัญลักษณสำหรับระบุพื้นที่ในการ

ยืนรอรถไฟฟา 83.3 
หนาจอแสดงเวลาการมาถึง

ของรถไฟฟา 70.4 
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ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะหอุปสรรคในการเดินทางของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 
 

กลุมที่ เขตพื้นที่ อันดับ 1 รอยละ อันดับ 2 รอยละ อันดับ 3 รอยละ 

1 
เทศบาลเมือง

คูคต 
การจราจรติดขัดใน

เวลาเรงดวน 
75.6 

คาใชจายในการเดินทางแต
ละเที่ยว 74.5 

ความปลอดภยัในการ
เขาถึงสถาน ี

71.12 

2 
เทศบาลนคร

รังสิต 
คาใชจายในการ

เดินทางแตละเท่ียว 84.1 
การจราจรติดขัดในเวลา

เรงดวน 
83 สิ่งอำนวยความสะดวก 82.25 

3 ดอนเมือง คาใชจายในการ
เดินทางแตละเท่ียว 81.8 

การจราจรติดขัดในเวลา
เรงดวน 

80.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 79.05 

4 สายไหม 
การจราจรติดขัดใน

เวลาเรงดวน 
79.5 

คาใชจายในการเดินทางแต
ละเที่ยว 75.6 

ความปลอดภยัในการ
เขาถึงสถาน ี

74.2 

5 
เทศบาลลำ
สามแกว 

การจราจรติดขัดใน
เวลาเรงดวน 

89.3 
คาใชจายในการเดินทางแต

ละเที่ยว 84.45 
ความปลอดภยัในการ

เขาถึงสถาน ี
83 

6 
อำเภอเมือง
ปทุมธานี 

คาใชจายในการ
เดินทางแตละเท่ียว 85.4 

การจราจรติดขัดในเวลา
เรงดวน 

80.5 
ความปลอดภยัในการ

เขาถึงสถาน ี
75.6 

7 อื่น ๆ 
คาใชจายในการ

เดินทางแตละเท่ียว 79.6 
คาใชจายในการเดินทางแต

ละเที่ยว 70.3 
การจราจรติดขัดในเวลา

เรงดวน 
70.1 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  4.6 ความตองการใหมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาคูคต 
   4.6.1 กลุมที่ 1 เขตเทศบาลเมืองคูคต  ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ควรมีปาย
สัญลักษณที่ถูกตองชัดเจนลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทกุช้ัน   
ที่ตองการใชบริการ คือ ควรมีไฟสองสวาง ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสถานี และเทคโนโลยีการใหบริการ คือมี Application ชำระ
คาโดยสารผานโทรศัพทมือถือ และเขาออกสถานีดวยระบบสแกน QR code 
   4.6.2 กลุมที่ 2 เขตเทศบาลนครรังสิต ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ควรบริการ
รถชัตเติลบัส รับ-สง ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุกช้ันที่ตองการ
ใชบริการ ลักษณะการใหบริการของสถานี คือ ควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก และรถเข็นบริเวณสถานี และ
เทคโนโลยีการใหบริการ คือ มี Application ชำระคาโดยสารผานโทรศัพทมือถือ และเขาออกสถานีดวยระบบสแกน QR code  
   4.6.3 กลุมที่ 3 เขตดอนเมืองและเขตสายไหม ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ควร
บริการรถชัตเติลบัส รับ-สง ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุกชั้นท่ี
ตองการใชบริการ ลักษณะการใหบริการของสถานี คือ ควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ที่น่ังพัก และรถเข็นบริเวณสถานี 
และเทคโนโลยีการใหบริการ คือ มี ระบบไรสัมผัสสำหรับปุมตาง ๆ ที่เก่ียวกับการใหบริการรถไฟฟา 
   4.6.4 กลุมที่ 4 เขตสายไหม ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ควรบริการรถชัตเติล
บัส รับ-สง ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุกช้ันที่ตองการใชบริการ 
ลักษณะการใหบริการของสถานี คือ ควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก และรถเข็นบริเวณสถานี และเทคโนโลยีการ
ใหบริการ คือ มี ระบบไรสัมผัสสำหรับปุมตาง ๆ ที่เก่ียวกับการใหบริการรถไฟฟา  
   4.6.5 กลุมที่ 5 เขตลำสามแกว ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ปรับปรุงชองทาง
เดินเทา และทางจักรยาน ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดรับ-สง สำหรับรถสาธารณะอื่น ๆ บริเวณสถานี 
ลักษณะการใหบริการของสถานี คือ ควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก และรถเข็นบริเวณสถานี และเทคโนโลยีการ
ใหบริการ คือ ม ีระบบไรสัมผัสสำหรับปุมตาง ๆ ที่เก่ียวกับการใหบริการรถไฟฟา 
   4.6.6 กลุมที่ 6 อำเภอเมืองปทุมธานี ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ปรับปรุง
ชองทางเดินเทา และทางจักรยาน ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุก
ชั้นที่ตองการใชบริการ ลักษณะการใหบริการของสถานี คือ ควรมีพื ้นที่สำหรับจอดรถ และ เทคโนโลยีการใหบริการ คือมี 
Application ชำระคาโดยสารผานโทรศัพทมือถือ และเขาออกสถานีดวยระบบสแกน QR code 
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   4.6.7 กลุมที่ 7 อื่น ๆ ผูตอบแบบสอบถามอยากใหพัฒนาลักษณะการเขาถึงสถานี คือ ควรบริการรถชัตเติลบัส รับ-
สง ลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ คือ มีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุกช้ันท่ีตองการใชบริการ ลักษณะ
การใหบริการของสถานี คือ ควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก และรถเข็นบริเวณสถานี และ เทคโนโลยีการ
ใหบริการ คือ มี ระบบไรสัมผัสสำหรับปุมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการรถไฟฟา 
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะหความตองการใหมีการพัฒนาของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชน ขนาดใหญ 
 

กลุมท่ี เขตพ้ืนที ่ ลักษณะการ
เขาถึงสถาน ี รอยละ ลักษณะการเช่ือมตอ

ระบบขนสงสาธารณะ รอยละ ลักษณะการ
ใหบริการของสถาน ี

รอยละ เทคโนโลยีการใหบริการ รอยละ 

1 
เทศบาล
เมืองคูคต 

ควรมีปาย
สัญลักษณที่
ถูกตองชัดเจน 

77.6 

มีจุดจอดพาหนะรับ-สง 
บริเวณประตูเขาออก
ทุกชัน้ทีต่องการใช

บริการ 

73.45 
ควรมีไฟสองสวาง
ติดตั้งกลองวงจรปด

บริเวณสถาน ี
78.56 

มี Application ชำระคา
โดยสารผาน

โทรศัพทมือถอื และเขา
ออกสถานีดวยระบบ
สแกน QR code 

69.36 

2 
เทศบาล
นครรังสิต 

ควรบริการ
รถชัตเติลบัส รับ-

สง 
75.2 

มีจุดจอดพาหนะรับ-สง 
บริเวณประตูเขาออก
ทุกชัน้ทีต่องการใช

บริการ 

85.2 

ควรเพ่ิมอุปกรณ
อำนวยความสะดวก 
เชน ที่นั่งพกั และ
รถเข็นบรเิวณสถาน ี

84.7 

มี application ชำระคา
โดยสารผาน

โทรศัพทมือถอื และเขา
ออกสถานีดวยระบบ
สแกน QR code 

 

75.2 

3 
 
 
  

ดอนเมือง 
ควรบริการ
รถชัตเติลบัส    

รับ-สง 
81.4 

มีจุดจอดพาหนะรับ-สง 
บริเวณประตูเขาออก
ทุกชัน้ทีต่องการใช

บริการ 

79.08 

ควรเพ่ิมอุปกรณ
อำนวยความสะดวก 
เชน ที่นั่งพกั และ
รถเข็นบรเิวณสถาน ี

74.2 

ระบบไรสัมผัสสำหรับปุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการรถไฟฟา 

 

73.5 

4 สายไหม 

ปรับปรุงชองทาง
เดินเทา และทาง
จักรยาน ลักษณะ
การเชื่อมตอระบบ
ขนสงสาธารณะ 

85.02 
จุดจอดรับ-สง สำหรับ
รถสาธารณะอื่น ๆ   

บริเวรสถาน ี
84.3 

ควรเพ่ิมอุปกรณ
อำนวยความสะดวก 
เชน ที่นั่งพกั และ
รถเข็นบรเิวณสถาน ี

80.56 

ระบบไรสัมผัสสำหรับปุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการรถไฟฟา 

 

84.6 

5 
เทศบาล
ลำ

สามแกว 

ปรับปรุงชองทาง
เดินเทา และทาง

จักรยาน 
76.6 

มีจุดจอดพาหนะรับ-สง 
บริเวณประตูเขาออก
ทุกชัน้ทีต่องการใช

บริการ 

65.5 
ควรมีพืน้ที่สำหรับ

จอดรถ 
74.1 

มี application ชำระคา
โดยสารผาน

โทรศัพทมือถอื และเขา
ออกสถานีดวยระบบ
สแกน QR code 

85.6 

6 
อำเภอ
เมือง

ปทุมธาน ี

ควรเพ่ิมอุปกรณ
อำนวยความ

สะดวก เชน ทีน่ั่ง
พัก และรถเข็น
บริเวณสถาน ี

88.14 
จุดจอดรับ-สง สำหรับ
รถสาธารณะอื่น ๆ   

บริเวรสถาน ี
82.6 

ปรับปรุงชองทางเดิน
เทา และทางจกัรยาน 

79.2 

มี application ชำระคา
โดยสารผาน

โทรศัพทมือถอื และเขา
ออกสถานีดวยระบบ
สแกน QR code  

84.5 

7 อื่น ๆ 

ควรเพ่ิมอุปกรณ
อำนวยความ

สะดวก เชน ทีน่ั่ง
พัก และรถเข็น
บริเวณสถาน ี

85.11 
จุดจอดรับ-สง สำหรับ
รถสาธารณะอื่น ๆ   

บริเวรสถาน ี
86.4 

ปรับปรุงชองทางเดิน
เทา และทางจกัรยาน 

72.3 

ระบบไรสัมผัสสำหรับปุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการรถไฟฟา 

 

75.1 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

5.  สรุปและขอเสนอแนะ 
  5.1 ลักษณะของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 
        ผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในบริเวณพื้นท่ีศึกษา สวนใหญเปนวัยทำงานและวัยเรียน การครอบครอง
ยานพาหนะสวนใหญเปนรถยนต ซึ่งรอยละ 90 มีความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาสถานีคูคตอยูบอยครั้ง 
  5.2 พฤติกรรมการเดินทางของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  
        ผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อไปทำธุระ/ซื้อของ  และทำงาน
ชวงเวลาท่ีใช 06.00-09.00 น. พาหนะท่ีใชสวนใหญเปนรถยนต กับ มอเตอรไซคสวนตัว 
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  5.3 เหตุผลและความตองการของผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  
       ผูมีโอกาสใชระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในบริเวณพื้นท่ีศึกษา มีความตองการพาหนะท่ีมีความรวดเร็วและตรงตอ
เวลา ใหควรบริการรถชัตเติลบัส รับ-สง รวมทั้งมีจุดจอดพาหนะรับ-สง บริเวณประตูเขาออกทุกช้ันที่ตองการใชบริการสำหรับ
บริการจากสถานีมีความตองการควรเพิ่มอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ที่น่ังพัก และรถเข็นบริเวณสถานี  ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการใหพัฒนาดานอุปกรณอำนวยความสะดวก เชน ที่น่ังพัก และรถเข็นบริเวณสถานี สวนทางดานเทคโนโลยีการใหบริการ คือ 
ควรมี Application ชำระคาโดยสารผานโทรศัพทมือถือ และเขาออกสถานีดวยระบบสแกน QR code 
 5.4 เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
        ควรศึกษาถึงนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวชล และ
แกปญหาเรื่องความสามารถในการลดการใชรถยนต เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเรงดวน  และควรปรับลด
คาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียว เนื่องจากมีราคาในการเดินทางตอครั้งคอนขางสูง 
 

เอกสารอางอิง 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย. {online}:  
 https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/bangkok-and- vicinities/greenline/  
ชลนาถ แสงเปลง. 2559. พฤตกิรรมการเดินทางในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ กรณีศึกษา: สถานี 

ศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง.  

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี. 2563. แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561-2565. พิมพครั้งท่ี 1. ปทุมธานี.  
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550.  

ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร  
และสมุทรปราการ. 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับชุมชนผูมีรายไดนอย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย 

A Study of the Development of Small Public Spaces for Low-Income 
Communities in Bangkok: The Case Study of Khlong Toei Community 

 
วราพร  วงษสุวรรณ1   อาทิตย  ทิพยพิชัย2 

 
บทคัดยอ 
 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนเมืองใหไดตามมาตรฐานเปนหนึ่งในแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อสนับสนุนใหมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความตองการของชุมชนผูมีรายไดนอยใน
เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้ไดศึกษาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพื้นที่ในเขตชุมชน
คลองเตยและนำเสนอแนวทางการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก โดยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
นำเสนอผลลัพธแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห ผลการศึกษาพบวารูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กในชุมชนผูมี
รายไดนอยจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรที่หลากหลายจากหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน โดย
แตละหนวยงานมีความสามารถที่หลากหลายแตกตางกันไปทั้งดานวิชาการ การจัดหางบประมาณ การมีสวนรวม การออกแบบ 
และการสื่อสารมวลชน ซึ่งองคความรูที่แตกตางกันนี้เปนสวนสำคัญในการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกชุมชนในดานสังคม 
เศรษฐกิจ กายภาพและสิ่งแวดลอม จนกลายเปนรูปแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนผูมีรายได
นอยไดอยางแทจริง 
 
คำสำคัญ: การยกระดับคุณภาพชีวิต  การมีสวนรวมของประชาชน  พื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก  ชุมชนผูมีรายไดนอย 
 

Abstract 
 Increasing green spaces in urban communities to meet the standards is one of the ways to improve 
the quality of life in Bangkok. To support the development of public spaces that are effective and suitable for 
the needs of low-income communities in Bangkok, this study analyzes the physical, economic, social, and 
cultural characteristics of the Khlong Toei community area and proposes a guideline for participation in the 
development of small public spaces. The relevant literature was reviewed and presented the results in 
descriptive analysis. The results of the study found that the model for the development of small public spaces 
in low-income communities opens up opportunities for people and various organizations from various agencies 
to take part in the operation. Each agency has a wide variety of abilities covering academic, budgeting, public 
engagement, design, and mass communication. This different formation of knowledge is essential to improving 
the quality of life of the community in the social, economic, physical, and environmental aspects. This has 
become a form of public space development that can truly respond to the needs of low-income communities. 
 
Keywords: Quality of Life, People Participation, Pocket Park, Low-income Communities 
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1. บทนำ 
  กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงที่เปนศูนยกลางการบริหารปกครองและศูนยกลางความเจริญทุกดานทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การคาและบริการ การทองเที่ยว ศูนยกลางทางการเงิน การคมนาคมขนสง และเปนแหลงงานท่ี สำคัญ รวมทั้งมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางสังคมและมีสาธารณูปโภคครบสมบูรณ ดวยความเปนศูนยกลางดังกลาวทำใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่
มีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว ดึงดูดผูคนจำนวนมากอพยพยายถ่ินฐานเขามาในพ้ืนท่ีท้ังกลุมนักลงทุนและกลุมผูใชแรงงาน 
ทำใหเกิดตั้งถ่ินฐานและท่ีอยูอาศัยหลากหลายรูปแบบกระจายทั่วพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอยางรวดเร็ว การเติบโตที่รวดเร็วทำใหเกิด
ปญหาดานสังคม พื้นที่บางสวนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูไมเหมาะสม กลุมคนสวนใหญของผูรายไดนอย อาศัยอยูในพื้นที่ที่มี
ความเปราะบางหรือคุณภาพชีวิตที่ไมดี ยากที่จะเขาถึงการบริการสาธารณะ เกิดขอจำกัดของกลุมคนมีรายไดนอยที่ไมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะหรือท่ีสิ่งที่ควรจะได โดยกลุมคนเหลานี้จะตั้งถิ่นฐานอยูในชุมชนท่ีมีลักษณะเปนชุมชนแออัด 
 จากสถิติชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2561:3-12) พบวามีชุมชนแออัดประมาณ 662 ชุมชน รอยละ 72 ของประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดมีรายไดนอยไมสามารถเขาบริการสาธารณะได จากขอมูลของสำนั กงานเขตคลองเตยพบวา ชุมชน
คลองเตยเปนหนึ่งในชุมชนที่มีความเฉพาะทางกายภาพที่เห็นไดชัดในลักษณะที่เปนชุมชนแออัด คือ ชุมชนจะประกอบไปดวย
อาคารอยูอาศัยท่ีเสื่อมโทรม สรางติดกันอยางหนาแนนแออัด ทางเทาในชุมชนมีลักษณะที่แคบ ไมมีทอระบายน้ำ ระบบไฟฟาและ
ประปาถูกตอเชื่อมแบบไมไดมาตรฐาน มีพื้นที่สวนสีเขียวและพื้นที่สวนกลางที่มีอยูอยางจำกัด ไมเพียงพอสำหรับคนในชุมชน 
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมเหมาะสมของคนในชุมชนคลองเตย ที่ผานมามีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตางเขาไปชวยเหลือ โดยเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบของโครงการพื้นที่สาธารณะ แตดวยปญหาที่สะสมมา
นานรวมถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญของชุมชนทำใหความชวยเหลือดังกลาวไมทั่วถึง บางครั้งก็เปนเพียงโครงการชั่วคราวหรือบาง
โครงการก็ไมประสบผลสำเร็จในระยะยาว สงผลใหชุมชนคลองเตยมีคุณภาพชีวิ ตและสภาพแวดลอมที่ไดรับการพัฒนาเพียง
บางสวนเทานั้น  
 จากขอมูลที่กลาวมาขางตนบทความฉบับนี้ จึงมุงเนนการศึกษาสถานการณพื้นที่สาธารณะในชุมชนคลองเตยและการ
เสนอแนะขอคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการอยางไรใหโครงการเกี ่ยวกับพื้นที่สาธารณะของชุมชนให ประสบ
ความสำเร็จในระยะยาว ตลอดจนนำเสนอกรณีศึกษาของแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะที่เหมาะสมกับชุมชนแออัดที่สอดคลอง
กับความตองการ โดยใหประชาชนทั้งในและนอกชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย ในดานการลดพื้นท่ีเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนแออัดใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะเชิงสรางสรรค 
สรางภาพจำแกบุคคลภายนอกชุมชนในทิศทางบวกของชุมชน และกระบวนการที่ไดจากพื้นที่ศึกษาสามารถนำไปใชกับชุมชนผูมี
รายไดนอยในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ไดในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพื้นที่ในชุมชนคลองเตย 
  2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวทางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะสำหรับชุมชนผูมีรายได 
   นอย 
 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยจะศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะสำหรับชุมชนแออัด ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 
ในพื้นที่ศึกษาชุมชนคลองเตย โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณเดี่ยว และการสังเกตสภาพพ้ืนที่จริง ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ่งผลจากการวิเคราะหอยูในรูปแบบการบรรยาย และพรอมเสนอแนะแนวทางตาง ๆ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
พื้นที่สวนหยอมขนาดเล็กสำหรับชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.1  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
   แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ 
  3.2  กลุมตัวอยางท่ีใชการศึกษาวิจัย  
   ผูวิจัยคัดเลือกตัวแทนดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random) คือ ประชาชนในชุมชน หนวยงานดาน
วิชาการ หนวยงานเอกชน หนวยงานทองถ่ิน สื่อมวลชน 
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  3.3  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
  จากรูปที่ 1 กรอบแนวความคิด ผูวิจัยแบงเนื ้อหาออกเปน 3 สวนหลัก คือ สวนที่ 1 ลักษณะชุมชนผูมีรายไดนอย 
ประกอบดวยลักษณะสังคม ลักษณะเศรษฐกิจ ลักษณะกายภาพ สวนท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจ ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม สวนท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ประชาชน
ในพื้นที ่หนวยงานดานวิชาการ หนวยงานเอกชน หนวยงานทองถิ่น สื่อมวลชน โดยเน้ือของสวนท่ี 1 ลักษณะชุมชนผูมีรายไดนอย 
และสวนท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต จะเปนการหาพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับชุมชนผูมีรายไดนอย เมื่อไดเนื้อหาสวนน้ีจะนำ
เนื้อหาสวนท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดเล็ก และนำไปวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะขนาดเล็กสำหรับชุมชนผูมีรายไดนอย  
  3.4  การทบทวนวรรณกรรมวิจารณ 
   3.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต จากการศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิต พบวาคุณภาพชีวิตที่ดี
ตั้งอยูบนปจจัยพื้นฐาน 3 ดาน คือ สังคม เศรษฐกิจ กายภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันและถูกเชื่อมโยงกับการ
ดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย ทั้งนี้การยกระดับคุณภาพชีวิตถูกบรรจุในแผนพัฒนาของแตละเมือง เนื่องจากยังมีกลุมคนจำนวน
หนึ่งมีคุณภาพในการดำรงชีวิตไมเหมาะสม กรุงเทพมหานครมีเปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตลงในแผนพัฒนาดวยกา ร
ยกระดับใหเปนมหานครสีเขียวท่ีมีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกท่ีในรูปแบบที่แตกตางกัน ทั้งสวนสาธารณะ สวนหยอม และกิจกรรม
นันทนาการ เมืองหลวงในทุกประเทศมุ งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  เพราะปญหาดานมลพิษ          
ทางอากาศเนื ่องมาจากขาดแหลงดูดซับมลพิษที ่เปนพื ้นที ่ส ีเขียวที ่ไมเพียงพอและกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพตามมา                   
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเปาหมายในการเพิ่มปริมาณพ้ืนที่สีเขียวดังตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 แสดงตัวช้ีวัดและเปาหมายในการเพ่ิมปริมาณพื้นที่สเีขียวของเมืองกรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัด 5 ปแรก 
(2556-2560) 

ระยะ 10 ป 
(2561-2565) 

ระยะ 15 ป 
(2566-2570) 

ระยะ 20 ป 
(2571-2575) 

1. รอยละของพ้ืนที่สีเขียวตอพื้นที่ทั้งหมด ไมนอยกวา 
รอยละ 13 

ไมนอยกวา 
รอยละ 19 

ไมนอยกวา 
รอยละ 23 

ไมนอยกวา 
รอยละ 28 

2. รอยละของประชาชนที่เขาถึงพื้นที่สาธารณะหลัก
ในระยะไมเกิน 5 กิโลเมตร3 

ไมนอยกวา 
รอยละ 25 

ไมนอยกวา 
รอยละ 45 

ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

ไมนอยกวา 
รอยละ 100 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
     
3ที่มา: แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-2575) 
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 เพื่อใหเปาหมายเปนไปตามแผนการดำเนินงานดังตารางที่ 1 จึงมีกลยุทธในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว คือ 1) คุมครอง
และอนุรักษพื้นที่สีเขียว3 เพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของเมือง โดยใชตัวชี้วัดรอยละพ้ืนท่ีสีเขียวที่ไดรับการคุมครอง และอนุรักษเพื่อ
รักษาสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองตอพื้นที ่กรุงเทพมหานคร  2) เพิ ่มปริมาณและประสิทธิภาพของพื ้นที ่ส ีเขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกรุงเทพฯ โดยใชตัวช้ีวัดจากจำนวนพ้ืนที่ท่ีจะนำไปพัฒนาเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอมไดในแตละป สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอม ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับ
ประโยชนท่ีไดรับ และการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป 
(2556-2575: 179) กลาววา กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในทุกดาน ประกอบกับจำนวนประชากรท่ี
เขามาอยูอาศัยเพิ่มขึ้น สงผลตอปญหาการใชทรัพยากรและปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นสงผล
โดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังดานสุขภาพรางกายและจิตใจ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบพ้ืนท่ีสีเขียวจะชวยดูดซับ
มลพิษใหกับผูอาศัย จึงเปนอีกแนวทางสำคัญในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในป พ.ศ. 2560 
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว 6.99 ตารางเมตรตอประชากร 1 คนหากเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน พื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชากร ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) กำหนดไวท่ี 9 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน นั้นบงช้ี ใหเห็นวา กรุงเทพมหานคร
มีสัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรต่ำกวาคามาตรฐานการเปนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร  
 จากขอมูลของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร พบวา เขตที่มีพื้นที่สีเขียว เกินเกณฑของ
องคการอนามัยโลกมีเพยีง 5 เขต จากท้ังสิ้น 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตประเวศ เขตหลักสี่ เขตปทุมวัน เขตทววัีฒนา
และเขตจตุจักร และขอมูลแสดงเขตที่มีความจำเปนเรงดวนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จะเห็นไดวาพื้นที่เขตชั้นในเปนพื้นที่สีแดง
ตองการมีพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมอยางเรงดวน ทั้งนี้เปนเพราะประชากรสวนใหญอาศัยอยูบริเวณเขตช้ันในเปนจำนวนมาก หนึ่งใน
นั้นคือเขตคลองเตยซึ่งมีพื้นที่สวนสาธารณะไมเพียงพอและเขาถึงไดยากเพราะมีจำนวนท่ีอยูอาศัยหนาแนน 
   3.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัดและผูมีรายไดนอย ชุมชนแออัดสวนใหญเกิดขึ้นในเมืองใหญหรือเมืองเกิดการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม แตกตางจากชนบทที่มีชุมชนแออัดนอยมากหรือแทบไมมีเลย กรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดเยอะ
ที่สุดในประเทศไทย กลุมประชากรสวนใหญในชุมชนแออัดจะเปนผูที่อพยพมาจากตางจังหวัด หนีความจนเขามาทำงาน เกิดการ
รวมกลุมกันลงหลักปกฐานสรางที่อยูอาศัยดวยโครงสรางแบบชั่วคราว โดยขาดการวางแผนและไมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
ที่ดิน สงผลใหเกิดปญหาหลายดานตางตามมาภายหลัง ทั้งเรื่องดานคุณภาพชีวิตที่ไมเหมาะสม ดานประชากรที่มีความหนาแนน 
แตดวยประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเปนผูที่มีรายไดนอยและสวนใหญประกอบอาชีพใชแรงงานไมมีสวัสดิการที่มั่นคงจึงยากที่จะ
ยายรกรากออกจากท่ีอยูเดิม 
     คำนิยาม "ชุมชนผูมีรายไดนอย" ของการเคหะแหงชาติ (กคช.) หมายถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะ ดังนี ้
     1. ชุมชนแออัด หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีสวนใหญมีที่อยูอาศัยอยางหนาแนน ไรระเบียบและชำรุดทรุด 
โทรม ประชาชนอยูกันอยางแออัดหรือที่อาศัยอยูรวมกันโดยมีความสัมพันธทางสังคม ซึ่งมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสมอันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูอยูอาศัยและมีปญหาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 
     2. ชุมชนเมือง หมายถงึ ชุมชนในเขตเมืองบริเวณพื้นท่ีที่มีสภาพแออัดและหรือเสื่อมโทรมเปนชุมชนที่มีการ
อยูอาศัยคอนขางหนาแนนลักษณะการอยูอาศัยสวนใหญมักเปนบานและที่ดินของตนเองหรือบานของตนเองบนที่ดินเชา  สภาพ
ทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภคคอนขางดี ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพท่ีเปนทางการ 
      3. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนบริเวณชานเมือง ชุมชนท่ีขาดการจัดระเบียบทางกายภาพเปนชุมชนที่มี
การตั้งบานเรือนกระจายตามที่ทำกินเปนกลุมๆ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพตอเนื่องที่สัมพันธกับ
เกษตรกรรม สภาพบานเรือนคอนขางทรุดโทรม แตยังไมหนาแนนขรดระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
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รูปที ่2 แสดงสถิติชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2562 
ที่มา: สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (2562) 

 
 จากขอมูลสถิติขางตนแสดงใหเห็นวา จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 662 ชุมชน ลดลง
จาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 668 ชุมชน เมื ่อพิจารณาในชวง 7 ปที ่ผานมา (พ.ศ. 2555-2561) พบวา จำนวนชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานคร มีแนวโนมลดลง อันเนื่องมากกจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-พ.ศ.2575) ที่วาดวย
ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 7 มิติ ที่ตองการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครกาวขึ้นเปนมหานครแหงเอเชีย  หากพิจารณารายไดของ
ครัวเรือนของชุมชนผูมีรายไดนอยในแตละภูมภิาค พบวา ครัวเรือนของชุมชนผูมีรายไดนอยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่
มีรายไดมากกวา 23,000 บาทตอเดือน จะมีสัดสวนมากกวาภูมิภาคอื่นดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 

รูปที ่3 แสดงสัดสวนรายไดตอครวัเรือนของผูมีรายไดนอย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ฝายวิชาการพัฒนาท่ีอยู การเคหะแหงชาติ (2560) 
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   3.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ พื้นท่ีสาธารณะไดถูกนิยามและใหความหมายไวหลายอยางแตกตางกันไป
ตามยุคสมัยตั้งแตในอดีตถึงปจจุบนั ในยุคสมัยกรีกและโรมันพื้นทีส่าธารณะถูกแสดงออกมาในรูปแบบ จัตุรัส ลานกวาง (Zucker, 
1959) ซึ่งจะตั้งอยูเปนศูนยกลางของเมือง สถานท่ีดังกลาวประชาชนท่ัวไปจะออกมาใชชีวิตสาธารณะและพูดคยุแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเร่ืองของการเมืองและความเทาเทียมของสังคมจนนำไปสูการปฏิบัติทางภาครัฐ จะเห็นไดวาพื้นท่ีสาธารณะในยุคสมัยนี้
เปนสวนสำคัญหนึ่งของเมืองที่เช่ือมความสมัพันธระหวางคนกับความเปนประชาธิปไตย 
  ในปจจุบันพื้นที่สาธารณะไดถูกปรับเปลี่ยนเขากับความตองการของผูอยูอาศัยในสังคมเมืองปจจุบันมากข้ึน 
พื้นที ่สาธารณะในเมืองถูกออกแบบเพื่อลดบรรยากาศที่วุ นวายจากการดำเนินชีวิตประจำวันของผูในเมือง ประเภทของ
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบงออกตามเกณฑของสำนักสวัสดิการสังคม (สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, 2560) 
เปน 7 ประเภท โดยแบงตามลักษณะของพ้ืนที่ วัตถุประสงคของการใชประโยชนดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงประเภทสวนสาธารณะและลักษณะ 
 

ประเภท จำนวน (แหง) ลักษณะของสวน 
1. สวนหยอมขนาดเล็ก 257 มีขนาดพื้นที่ไมเกิน 2 ไร  

รัศมีบริการ เปนวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร 
2. สวนหมูบาน สวนละแวกบาน 59 มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 2 ไร แตไมเกิน 25 ไร 

รัศมีบริการมีวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร 
3. สวนชุมชน 19 มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 25 ไร แตไมเกิน 125 ไร 

รัศมีบริการเปนวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร 
4. สวนสาธารณะระดับกลาง สวนระดับเขต
หรือยาน 

5 ขนาดพื้นที่ตั้งแต 125 ไรขึ้นไป แตไมเกิน 500 ไร 
รัศมีบริการเปนวงรอบมากกวา 8 กิโลเมตร ขึ้นไป 

5. สวนสาธารณะขนาดใหญ หรือ
สวนสาธารณะระดับเมือง 

1 ขนาดพื้นที่มากกวา 500 ไร ขึ้นไป 
รัศมีบริการเปนวงรอบท้ังเมืองและพื้นที่ใกลเคียง 

6. สวนถนน 202 ความกวางของพื้นที่ไมนอยกวา 5 เมตร ความยาวไมจำกัด 3 ประเภท 
ไดแก สวนไหล สวนเกาะกลาง สวนทางแยก 

7. สวนเฉพาะทาง 79 ไมจำกัดขนาด 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองสวนสาธารณะ (2560) 
 
   3.4.4  แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดเล็ก พื้นท่ีสาธารณะขนาดเล็กเกิดขึ้นครั้งแรกในรูปแบบสวนหยอม
ขนาดเล็ก (Pocket Park) ตั้งอยูกลางเมืองแมนฮัตตัน มีชื่อวา สวนพาเลย (Paley Park) ผูออกแบบ Zion Breen มีแนวความคิด
อยากสรางหลุมหลบภยั หลีกเลี่ยงความวุนวายการจราจรและชีวิตประจำวันของคนในเมือง โดยสวนพาเลยตั้งอยูทามกลางตึกสูง
เปรียบเสมือนโอเอซิสของคนเมืองหลวง และเปนจุดเร่ิมตนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวอีก 104 แหง ในนิวยอรก โดยสวนหยอมขนาด
เล็กจะตั้งอยูชวงระหวางตึกหนึ่งบล็อก หัวมุมถนน เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดดวยการเดนิเทาในระยะเวลาเพียง 5-10 
นาที 
    การเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดเล็กในปจจุบันถูกดัดแปลงใหเขากับสถานการณของเมืองแตละเมือง ทำใหเกิด
พื้นที่สาธารณะที่มีความเฉพาะเขากับบริบทโดยรอบ จากหนังสือ Pocket Park ของ Iwashita (1988) กลาววาประเทศญี่ปุนเปน
ประเทศหนึ่งที่มีพ้ืนท่ีสาธารณะที่มีความหลากหลาย เชน สนามเด็กเลนสำหรับเด็กท่ีตั้งอยูในชุมชน บางแหงเปนหองน้ำสาธารณะท่ี
มีที่นั่งพักคอยหรือถูกทำเปนเปนบอน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับชุมชนที่ทำอาชีพประมงเปนหลัก แตอยางไรก็ตามพื้นที่เหลานี้มักถูก
จำกัดความวาเปนสวนหยอมขนาดเล็ก ลักษณะดานในของพื้นที่วางจะถูกเติมเต็มดวยตนไมขนาดเล็กหรือใหญ เพื่อเปนการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวภายในเมืองที่เต็มไปดวยตึกและตนไมมีประโยชนที่ชวยดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรที่หนาแนน ใน
ประเทศไทยพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กยังอยูในรูปแบบสวนหยอมขนาดเล็กบางแหงมีที่นั่งพักหรือบางแหงเปนเพียงแคสวนที่ตั้งอยู
มุมถนนธรรมดา ยังไมไดมีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่รอบขาง 
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รูปที ่4 แสดงสวนสาธารณะขนาดเล็กในประเทศญ่ีปุน 
ที่มา: https://www.arch2o.com คนหาเมื่อ 10 กุมพาพันธ พ.ศ. 2564 

 
   3.4.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนหลายกลุมท้ังในและนอกชุมชนไดเขามาจับ
มือกันรวมกันกระทำบางอยาง การรวมตัวของกลุมประชาชนแตละกลุมจะมีบทบาท หนาที่ ความสามารถที่แตกตางกัน สามารถ
เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (ไพรัตน เตชะรินทร , 2560) ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการพัฒนาที่กำหนดไว โดยกลุมคนที่เขามาจะอยูในรูปแบบของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน หนวยงานรัฐ หนวยเอกชน 
หนวยงานการ อาสาสมัคร ตัวแทนชุมชน สื่อมวลชน เปนตน  
  3.5 พ้ืนที่ศึกษา 
   จากขอมูลของสำนักงานเขตคลองเตย พบวาชุมชนคลองเตย มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร มีประชากรประมาณ 85,000-
100,000 คน หรือจำนวนครัวเรือนประมาณ 13,000 ครอบครัว ชุมชนคลองเตยประกอบไปดวย 26 ชุมชนรวมกัน แบงประเภท
ชุมชนเปน 3 ประเภท คือ ชุมชนแออัด 18 ชุมชน เคหะชุมชน 6 ชุมชน ชุมชนเมือง 2 ชุมชน จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยทำการลง
พื้นที่สำรวจอยางเร็ว (Rapid Survey) พบวาชุมชนแตละประเภทในคลองเตยจะมีลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจนแตกตางกันตาม คำนิยาม
ของ "ชุมชนผูมีรายไดนอย" ของการเคหะแหงชาติ (กคช.) ในหัวขอท่ี 3.4.2 
   ผูวิจัยเลือกชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 เปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากไดรับการเสนอแนะจากเจาหนาที่เขตคลองเตยใน
ดานขอมูลความพรอมของขอมูลทั้งดานเอกสาร ดานกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะและการใหความรวมมือของตัวแทนชุมชนในการ
เขาพื้นที่ จากขอมูลสำนักงานคลองเตย (2560)4 พบวา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 จัดอยูในประเภทแออัด ที่ตั้ง ซอยดำรงลัทธิ
พิพัฒน ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย พื้นที่ 65,600 ตารางเมตร ประชากรชาย 3,205 คน ประชากรหญิง 3,921 คน รวม 7,126 
คน จำนวนครัวเรือนประมาณ 1,800 ครัวเรือน ที่อยูอาศัย 1,279 หลัง กรรมการชุมชน 25 คน จำนวนคนตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 4 
คน/ครัวเรือน บนพ้ืนท่ีบานเฉลี่ย 37 ตารางเมตร เห็นไดวามีความแออัดมาก พื้นที่สาธารณะในชุมชนคลองเตยมีลักษณะเปนพื้นที่
นันทนาการ ปจจุบันในชุมชนคลองเตยมีพื้นท่ีสาธารณะทั้ง 5 แหง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเปนกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก เด็กโตและ
วัยรุน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจะเปนลักษณะสรางสรางพัฒนาการทางรางกายและความรู จึงเรียกไดวาเปนจุดรวมตัวของเด็กทุก
ชวงวัยในเวลาวางหลังจากการเรียนหรือในวันหยุด 
 
 
 
 
 
       
4ที่มา: สำนักงานเขตคลองเตย http://www.bangkok.go.th/khlongtoei/page/sub/47/ชุมชนคลองเตย 
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รูปที ่5 แสดงพื้นสาธารณะในชุมชนคลองเตย  
ที่มา: https://www.thirdworldtoday.com คนหาเมื่อ 10 กุมพาพันธ พ.ศ.2564 

 

 

รูปที ่6 แสดงขอบชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 และตำแหนงพ้ืนท่ีเวนวาง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Earth (2564) 

 
  จากรูปที่ 6 จะเห็นตำแหนงพ้ืนที่เวนวางขนาดเล็กในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน 2 ไร มลีักษณะ
กระจายอยูทั่วชุมชน อยูในระยะการเดินเทาสามารถเขาถึงโดยไมตองขามถนน อยูระหวางอาคารบานเรือน และเหมาะสมในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนที่สาธารณะขนาดเล็กหรือสวนหยอมขนาดเล็กในชุมชนแออัด 
  3.6 ผูมีสวนไดสวนเสีย 
   การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเปนกระบวนการซึ่งสรางบริบทของการปฏิสัมพันธแบบการเคารพซึ่งกันและกัน  
เพื่อสรางความไววางใจบนพื้นฐานของการมีสวนรวม (Andriof and Waddock, 2002) สอดคลองกับนโยบายปจจุบันที่ยืนยันวา
พื้นที่สาธารณะจะประสบความสำเร็จไดไมไดขึ้นอยูแนวคิดในการออกแบบ หลักที่สำคัญคือการเติมเต็มสวนที่ขาดและดูแลจาก
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานอื ่น ๆ ผู ม ีสวนไดส วนเสีย (Mehaffy et al., 2019) Manetti (2011) ที ่ใหความหมายวาเปน
กระบวนการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียรวมกันจัดการการแบงปนขอมูล มีการสนทนาและสรางรูปแบบของความรับผิดชอบรวมกัน 
ดงันั้นในการศึกษาผูวิจัยจะนำประเด็นของผูมีสวนไดสวนเสีย มาวิเคราะหดานศักยภาพและหนาท่ีสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียใน
ประเด็นการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณขนาดเล็กใหเกิดข้ึนจริง รวมท้ังกระบวนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียและสรางความ
ไววางใจการเคารพซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสรางรูปแบบของความรับผิดชอบรวมกัน 
 

 
 

สนามตัวรูปตัวแอล พ.ศ.2559 สนามตัวรูปตัวแอล พ.ศ.2564 โครงการชานสวาง พ.ศ.2564 

โครงการชานสวาง พ.ศ.2555 
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4.  ผลการศึกษา 
  4.1  ผลการวิเคราะหลักษณะชุมชนผูมีรายไดนอย 
   4.1.1  ลักษณะทางกายภาพของชุมชน จากขอมูลการสำรวจภาคสนาม เดือนสิงหาคม พ .ศ. 2563 และการ
วิเคราะหฐานขอมูลของสำนักงานเขตคลองเตย พ.ศ. 2560 พบวาลักษณะบานเรือนของชุมชนคอนขางเสื่อมโทรม บานสวนใหญ
เปนประเภทบานแถวมี 2-3 ชั้น บานหนึ่งหลังอยูกันเปนครอบครัวใหญหรืออยูรวมกันหลายครอบครัวเปนเครือญาติ วัสดุที่ใชใน
การสรางสวนใหญจะเปนไมและปูน ไมมีพื้นที่บริเวณของตัวบานและไมมีรั้วรอบขอบชิด ทางเดินหนาบานมีความกวางไมเกิน 1.20 
เมตร พื้นที่สวนกลางในชุมชนมีสนามฟุตบอลสำหรับเด็ก ซึ่งปจจุบันไมสามารถใชงานไดตามปกติเนื่องจากพื้นสนามฟุตบอลทรุด
และคนในชุมชนไมมีทุนทรัพย ความรูที่จะสามารถแกไขปรับปรุงได 
   4.1.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน จากขอมูลการสำรวจภาคสนาม เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 พบวาสวนใหญ
ของคนในชุมชนจะประกอบอาชีพคาขายและรับจางทั่วไป รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยอยูที ่ 15,000 บาท ตอเดือน และคนใน
ครอบครัวมักมีอาชีพเสริม เชน การเก็บของเกาหรือขยะขาย เปนตน 
   4.1.3  ลักษณะทางสังคมของชุมชน จากขอมูลการสำรวจภาคสนาม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วัยของประชากรจะ
อยูในชวงวัยผูสูงอายุและวัยเด็ก ผูสูงอายุในชุมชนมีบางสวนที่อาศัยอยูกับครอบครัวท่ีมีลูกหลานคอยดูแล บางคนอยูเพียงลำพัง
หรืออยูกับสามีภรรยา และมีผูสูงอายุบางคนท่ีเปนผูปวยติดเตียงไมสามารถชวยเหลอืตัวเองได จะไดรับการชวยเหลือดูแลจากคนใน
ชุมชน กิจวัตรประจำวันของวัยชรามักจะออกมาน่ังหนาบานดูผูคนผานไปมา สวนวัยเด็กในชุมชนจะมีทั้งเด็กเล็กและเด็กวัยรุน เด็ก
เล็กจะอยูในความดูแลของผูใหญออกมาเดินเลนในบางชวงเวลา สวนวัยรุนภายในชุมชนมักจะรวมตัวกันอยูตามจุดตาง ๆ ภายใน
ชุมชนเพ่ือทำกิจกรรมบางอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 7 แสดงลักษณะชุมชน 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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   4.2 2  ผลการวิเคราะหแนวทางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนผูมีรายไดนอย 
      จากกรณีศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดเลก็ในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ในชวงเดือนสิงหาคม-เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานท่ีผานกระบวนการมีสวนรวมดังแสดงในรูปที่ 8 และบทบาทหนาท่ีของ
ผูมีสวนไดสวนเสียดังแสดงในตารางที่ 3 
 

 
รูปที่ 8 แสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

  ขั้นตอนที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ขั้นตอนนี้เปนการเขาไปสำรวจชุมชน โดยมีหนวยงานดานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ อาจอยูในรูปแบบอาสาสมัครหรือจิตอาสา โดยมีหนวยงานทองถิ่นเปนผูประสานงานระหวางขุมชนเพื่อให
อาสาสมัครเขาไปทำงานไดงายขึ้น ขั้นตอนน้ีตองใชเวลาในการสำรวจเพราะพื้นท่ีน้ันอาจมีขนาดใหญหรือการไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่อาจตองใชเวลาในการทำความคุยเคยหรือการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลความตองการของคนในชุมชนอยาง
แทจริง ท้ังนี้ขอมูลที่ไดอาจอยูในรูปแบบของแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณหรือผลการเขารวมสนทนากลุม 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม ขัน้ตอนน้ีเปนการนำขอมูลที่ไดจากข้ันตอนท่ี 1 มารวมกันวิเคราะหหาขอทาง
แกปญหาของพื้นที่และหาแนวทางสงเสริมศักยภาพของพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยอาสาสมัคร
จะนำขอมูลที่รวมกันวิเคราะหกลับไปสอบถามประชาชนอีกครั ้ง ซึ่งเปนตรวจสอบความเขาใจและใหความรูความเขาใจแก
ประชาชน ขั้นตอนน้ีอาจตองทำซ้ำอีก 2-3 ครั้ง ข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดมา 
 ขั้นตอนที่ 3 การรวมพิจารณา เมื่อไดขอมูลครบถวน หนวยงานออกแบบจะทำการวิเคราะหขอมูลนี้อีกครั้งเพื่อกำหนด
แนวคิดในการออกแบบใหเปนรูปราง รวมถึงนำเสนอตอหนวยงานเอกชนที่ผูสนับสนุนดานงบประมาณและองคความรูแขนงอื่น 
รูปแบบของงานอาจอยูในรูปภาพสามมิติหรือโมเดลแบบจำลองขึ้น เพื่อนำไปเขารวมการพิจารณากับประชาชนเพื่อเลือกรูปแบบที่
พึงพอใจมากท่ีสุด 
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 ขั ้นตอนที ่ 4 การดำเนินงานกอสราง นำแบบที่ไดมาพัฒนาในรูปแบบจำลองจริงอีกครั ้ง และคำนวณคาใชจ าย
งบประมาณในการกอสราง ขั้นตอนนี้ผูออกแบบจะตองพิจารณาเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ดูแลรักษางาย อาจหารือ
รวมกับหนวยงานเอกชนที่มีความสนใจสนับสนุนคาใชจาย เมื่อกอสรางแลวเสร็จทำการส งตอมอบใหกับชุมชนและนำเสนอตอ
สื่อมวลชนเพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 
 

ตารางที่ 3 แสดงบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนไดสวนเสียในการมสีวนรวมตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนผูมีรายไดนอย 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทหนาที ่
ประชาชนในพื้นที ่ - ประชาชนในพื้นที่จะมีสวนเกี่ยวของโดยตรงเนื่องจากเปนบุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่ จะทราบถึงลักษณะทาง

กายภาพ สิ่งแวดลอม ขอดีขอเสียภายพื้นที่อยูอาศัย และรูความตองการที่แทจริงซึ่งเปนตัวชี้นำแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ 

- ประชาชนในพื้นที่จะมีตัวแทนของชุมชนซึ่งถูกคัดเลือกมาแลวจากการเลือกตั้ง กลุมผูแทนชุมชนจะเปน
ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่จะรับสารแลวนำไปเผยแพรใหกับประชาชนในพื้นที่คนอื่นรับทราบและเขาใจ 
ในทางกลับกันกลุมตัวแทนก็เปนตัวกลางในการเรียกรองหรือบอกความตองของประชาชนในพื้นที่เชนกัน 
ทั้งนี้ขอจำกัดของประชาชนในพื้นที่คือเรื่องงบประมาณและความรูความเขาใจที่ยังไมเพียงพอ 

หนวยงานดานวิชาการ - หนวยงานดานวิชาการหรือหนวยงานการศึกษาประกอบดวยนักวิชาการที่มีความรูความสามารถที่จะถายทอด
ความรูที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมแบบพหุภาคี รูปแบบของแผนนโยบายใหเกิดความเขาใจในภาพกวางและ
เชิงลึก 

- สามารถสนับสนุนดานขอมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะหตาง ๆ ใหแกชุมชนได 
หนวยงานเอกชน - หนวยงานเอกหรือหนวยงานอิสระหรือองคกรพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถถายทอด

ความรูเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะและการมีสวนรวม ตลอดจนสามารถดึงงบประมาณจากหนวยงานเอกชนหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ไมใชภาครัฐ เขามาชวยเหลือในการดำเนินโครงการ 

หนวยงานทองถิ่น - หนวยงานภาครัฐ โดยเจาหนาที่รัฐจะทำหนาที่ปฏิบัติงานรวมและชวยสนับสนุน ชี้นำใหหนวยอื่น ๆ เขามา
ชวยพัฒนาชุมชน ซึ่งสำนักงานเขตมีขอจำกัดของกำลังคน งบประมาณ ความรูทางวิชาการ ที่อาจทำใหการ
ปฏิบัติงานลาชาไมครอบคลุม ไมทันเหตุการณ แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากโครงสรางการบริหารจัดการทองถิ่น 
มีตัวแทนชุมชนซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการบอกความตองการของชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนปญหาและนำ
ความตองการของชุมชน เขาสู การปรึกษาหารือเพื ่อขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนที ่เหมาะสมได  
นอกจากนั้นหนวยงานทองถิ ่นอาจตองเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาหลังจากที่มีการสงมอบพื้นที่
สาธารณะใหกับชุมชน 

สื่อมวลชน - เปนตัวกลางที ่สามารถกระจายขาวสารใหแกสาธารณะไดรับทราบใหมากขึ ้นทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศ โดยจะนำเสนอเหตุการณ ขอเท็จจริง ความเคลื่อนไหวของโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสูการ
พัฒนาในชุมชนผูมีรายไดนอยอ่ืน ๆ ตอไป 

- ชี้นำปญหาในชุมชน ใหสังคมไดรับรู เพื่อเปดชองทางใหหนวยงานตาง ๆ เขามาดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนในดานตาง ๆ ตอไป 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

5.  การอภิปรายผล สรุปและขอเสนอแนะ 
  การศึกษานี้เปนแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดเล็กสำหรับชุมชนผูมีรายไดนอย ซึ่งไดมีเนื้อหาดวยกัน 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน พบวาดวยลักษณะทางพื้นที่ของชุมชนไมเหมาะสมกับการมีพื้นท่ี
สาธารณะขนาดใหญ ควรเปนพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กที่กระจายอยูตามจุดตาง ๆ ของชุมชน อาจมีหลายกิจกรรมที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละจุด เชน พื้นที่เก็บขยะสำหรับชุมชน พื้นท่ีออกกำลังกลางแจง พื้นที่ปลูกพืชสวนครัว หรือหากพื้นที่บริเวณน้ันอาจมี
ขนาดเพียงพอที่สามารถใชเปนจุดรวมพลเล็ก ๆ ของชุมชนได เนื้อหาสวนที่ 2 ศึกษาหากระบวนการมีสวนรวมที่เหมาะสม โดย
ผูวิจัยไดรูปแบบความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับชุมชนในการกำกับดูแลหาแนวทางที่จะเกิดประสิทธิภาพกับชุมชนมาก
ที่สุด ซึ่งจากการศึกษาพบวารูปแบบความรวมมือกันของหนวยงานที่หลากหลายตาง ๆ ที่มีความสามารถเฉพาะดานหรือ
ความสามารถท่ีสงเสริมหนวยงานอ่ืนไดเปนกุญแจความสำเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตชุมชนผูมีรายไดนอย  
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  ขอเสนอแนะ 

  1. หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดทำแผนลำดับความสำคัญของประเด็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  เชน    
การพัฒนาทักษะความเปนผูนำของตัวแทนชุมชน การกระจายขาวสารประชาสัมพันธใหเกิดความรูความเขาใจภายในชุมชน      
การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อการผลักดันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

  2. สงเสริมคนในชุมชนมีโอกาสไดพัฒนาองคความรูผานกระบวนการทำวิจัยในชุมชนรวมกับเครือขายสถาบันการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณรวมกันอยางตอเนื่อง 
  3. สนับสนุนคนรุนใหมเกดิการเรียนรูและทักษะเก่ียวกับการจดัการบริหารดานการพัฒนาพ้ืนที่อยางย่ังยืนที่สามารถ    
ทำใหชุมชนตอยอดจากของเดิมทีม่ี เชน การทำธนาคารขยะชุมชนเพ่ือนำรายไดมาบริหารจัดการพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม เปนตน 
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รูปแบบการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยในงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน 
และที่กอสรางในประเทศไทยในชวงยุค ค.ศ.1970-1989: 

Spatial Organizations Characteristics of Japanese Architectural Design in 
Thailand During the 1970s-1989s 

 
ณัฐพร  เชียงสาย1  พิยะรัตน  นันทะ2 

 
บทคัดยอ  
 งานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุนและกอสรางอยูในประเทศไทยมีไมนอยกวา 50 โครงการ  ซึ่งกระจายตัว
อยูในกรุงเทพมหานครและศูนยกลางภูมิภาคที่สำคัญตาง ๆ ของประเทศไทย  โครงการกอสรางอาคารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันไดรับทุน
ความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนโดยผาน Japan International Cooperation Agency (JICA)  สวนใหญเปนอาคารที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา  ซึ่งสถาปตยกรรมเหลานี้มีความนาสนใจในแงของทั้งการออกแบบระบบอาคาร  แนวคิดในการออกแบบ และในแง
สุนทรียมิติ  แตเปนท่ีนาเสียดายวายังไมไดมีการศึกษาเก็บขอมูลเก่ียวกับอาคารเหลานี้ไวอยางเปนระบบ บทความน้ีมีวัตถุประสงค
หลักในศึกษาและวิเคราะหลักษณะการจัดกลุมของพ้ืนท่ีใชสอยในงานสถาปตยกรรมท่ีออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน และกอสรางใน
บริบทของประเทศไทยระหวางป ค.ศ. 1970-1989  ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาแบบพหุกรณี (Multiple-case Design) 
ซึ่งอาศัยขอมูลภาคเอกสารของ JICA และแบบพิมพเขียว จากนั้นลงสำรวจภาคสนาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับอาคาร และ
วิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเปนอาคารเพื่อการศึกษาลกัษณะใกลเคียงกัน 3 อาคาร ไดแก 1) อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ  3) อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี โดยทำการวิเคราะหจากผังพื้นอาคาร เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่ใชสอย
ตาง ๆ แสดงออกมาดวยแผนภูมิภาพแสดงความสัมพันธของพื้นที่ (Spatial Diagram) เปนเครื่องมือท่ีใชอธิบายความเช่ือมตอ และ
ความลึกของพ้ืนที่ ลำดับความสัมพันธการสญัจร และการเขาถึงพื้นท่ีใชสอยตาง ๆ ของอาคาร ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นรูปแบบรวม
ในการออกแบบอาคารกรณีศึกษาทั้ง 3 แหง  ไดแก ก) ความสมมาตร (Symmetrical) ของรูปแบบผังพื้น (Floor Plan) ข) ระบบ
โมดูลาร (Modular System) ในการออกแบบผังพื้น และรูปดาน ค) ผังบริเวณมีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่ทางเดิน 
(Corridor) การออกแบบใหมีลานเปดโลง (Courtyard) ดานใน และ ง) จากกระบวนการวิเคราะหผังความสัมพันธพื้นที่ใชสอย 
(Spatial Diagram) พบวาพ้ืนท่ีสวนสำนักงานสามารถเขาถึงไดงายและเกาะกลุมกันอยูในลำดับการเขาถึงพื้นท่ี 1-3 ระดับ สะทอน
ความรับผิดชอบตอองคกร และความเปนอันหนึ ่งอันเดียวกัน และวัฒนธรรมการทำงานแบบรวมแรงรวมใจ (Collective 
Oriented) ขององคกรแบบญี่ปุน ซึ่งแตกตางจากระบบการทำงานที่เนนความเปนปจเจก (Individual Oriented) ที่พบเห็นได
ทั่วไปในประเทศตะวันตก และประเทศไทย 
 
คำสำคัญ:  สถาปตยกรรม ญี่ปุน  JICA  พื้นที่ใชสอย ความสัมพันธ 
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Abstract 
 There are more than 50 buildings designed by Japanese architects throughout Bangkok and various 
major regional centers of Thailand. These projects, mostly educational facilities, were funded by the Japanese 
government through the Japan International Cooperation Agency (JICA) from the early 1960s to the late 1980s. 
Unfortunately, not many systematic studies have been done on these mentioned architectural works. Though 
they are fascinating in terms of building system design, aesthetic dimension, as well as cultural influence on 
the architectural design. Thus, the main objective of this article is to study and analyze the classification of 
spatial organizations of 3  architectural projects designed and constructed in Thailand by Japanese architects 
between 1 9 7 0  and 1989 .  This qualitative research and multiple-case design relied on archival data and 
blueprints obtained from the JICA documentary sector, field survey of the actual architectural settings, 
interviews of facilities administrators of three case studies namely, 1 )  Research Center and Academic Services 
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 
Province, 2) Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Building, King Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang, Bangkok, and 3 )  Environmental Research and Training Center, Pathum Thani Province. Research 
method are analyzing from the building floor plan, comparing the proportions of the difference area is show 
with a spatial diagram. The results indicated common patterns of the three educational & research facilities as 
follows: a) the symmetrical design of the floor plan, b) the application of modular system in floor plan and 
elevation design, c) the clear boundaries between the outside-inside space that created by the corridor along 
the open courtyard of the building complex, and, d) main office spaces, including top executives, were easily 
accessible at level 1-3 of the spatial diagram analysis.  This reflected collective-oriented Japanese ideology of 
the efficient and transparent institution where officers would be placed in an approachable and visible space, 
which was contrast to the spatial design found in the western countries and Thailand. 
 
Keywords: Architecture, Japan, JICA, Function Area, Relation 
 

1.  บทนำ  
  ค.ศ. 1960 (หรือราว พ.ศ. 2503) เปนชวงเวลาท่ีกระแสงานออกแบบและวัฒนธรรมแบบ “โมเดิรนนิสต” (Modernism) 
ถูกนำมาใชในการออกแบบอาคารตาง ๆ ไมนอยในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ตองการสื่อ
แนวคิดความเปดกวางขององคความรูสูมวลชน นับเปนชวงเวลาแหงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่ผูคนใหความสนใจกับ
การศกึษา เหตุผล ศิลปะ และความเปนสากล  
  ในชวงเวลาเดียวกันนั ้นเองรัฐบาลไทยไดใหความสำคัญกับพัฒนาการเรียนรู ในระดับอุดมศึกษาอยางจริงจัง                
เพื่อสรางบุคคลากรที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 2514 เปนตนมา รัฐบาลญ่ีปุนโดยผาน Japan 
International Cooperation Agency (JICA)  ได ให ความชวยเหลือแกประเทศไทย ในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม             
และวัฒนธรรมในรูปแบบของการใหเปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรเทคนิควิทยา สิ่งกอสรางทางวิศวกรรม และสถาปตยกรรม    
จำนวนไมนอยกวา 50 โครงการ กระจายอยูในกรุงเทพมหานคร และศูนยกลางภูมิภาคที่สำคัญตาง ๆ ของประเทศไทย (อนุวิทย 
เจริญศุภกุล, 2531)  
  โครงการกอสรางอาคารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผาน JICA เหลานี้ไดถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิกชาวญี่ปุน ซึ่งไดชื่อวาเปน
กลุ มนักออกแบบที ่มีแนวคิดในการออกแบบที ่นาสนใจ มีความภาคภูมิในอัตลักษณ วัฒนธรรมประจำชาติของตน ดังนั้น
สถาปตยกรรมเหลานี้มีความนาสนใจในแงของทั้งการออกแบบระบบอาคาร  แนวคิดในการออกแบบ และในแงสุนทรียมิติแตเปน   
ที่นาเสียดายวายังไมไดมีการศึกษาเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาคารเหลานี้ไวอยางเปนระบบ   
  บทความนี้จึงมุงศึกษาเชิงปริทรรศน เพื่อศึกษาแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุนในการออกแบบอาคารเหลานี้  
โดยผูวิจัยสนใจวิเคราะหพื้นท่ีใชสอยในงานสถาปตยกรรมท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีปุน และกอสรางในบริบทของประเทศไทย 
จากกรณีศึกษา 3 โครงการ ที่ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุน และการออกแบบจากรัฐบาลญี่ปุ น และมีบริษัทสถาปนิกและ
วิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) เปนผู ทำการศึกษาเบื ้องตนและออกแบบ กรณีศึกษา 3 แหงนี ้ประกอบดวย           
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1) อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 2) อาคารเรียนรวมสมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และ 3) อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีมีคำถามหลักในการศึกษาวาลักษณะรูปแบบพื้นที่ใชสอยของ
อาคารกรณีศึกษาที่ออกแบบโดยสถาปนิกญ่ีปุนและกอสรางในประเทศไทยนั้นมีรูปแบบรวม (Common Pattern) หรือไม และ
หากมีรูปแบบรวม จะมีลักษณะเปนอยางไร 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะหลักษณะการจัดกลุมของพ้ืนท่ีใชสอยในงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน และ
กอสรางในบริบทของประเทศไทยระหวางป ค.ศ. 1970-1989 
  2.2  เพื่อศึกษารวบรวมงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน และกอสรางในบริบทของประเทศไทยระหวางป 
ค.ศ. 1970-1989 
 

3.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  งานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน และกอสรางในบริบทของประเทศไทยนั้นมีจำนวนไมนอยกวา 50 
โครงการกระจายอยูในกรุงเทพมหานคร และศูนยกลางภูมิภาคที่สำคัญตาง ๆ ของประเทศไทย (อนุวิทย เจริญศุภกุล, 2531)       
ซึ่งเทาท่ีผูวิจัยไดทำการหาขอมูลเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมดังกลาวนั้น สวนใหญอยูในชวงระหวางป ค.ศ. 1970-1989 ทั้งหมด 12 
โครงการ ไดแก  
  1. โรงอาหารกลางน้ำ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการโรงเรียนตนแบบภายใตโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2508-2513 กอสรางในป ค.ศ. 1970 ออกแบบ
โดยบริษัทสถาปนิกจุนโซ ซาคาคุระ  
  2. หอประชุมใหญ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอสรางใน      
ป ค.ศ. 1975 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer)  
  3. หอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1978 ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  4. ศูนยปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กอสรางในป ค.ศ. 1979 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  5. ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1980 ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  6. สถาบันพัฒนาผูประกอบการคายุคใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1982 ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  7. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล จังหวัดชลบุรี กอสรางในป ค.ศ. 1983 ออกแบบโดยบริษัท Nikken Sekkei 
  8. อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1984 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  9. อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1985 ออกแบบโดย
บริษัท Kisho Kurokawa Architect & Associates และบริษัท Shimizu Construction Company 
  10.  ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1985 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและ
วิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  11.  อาคารผนวกศูนยศึกษาประวัติศาสตร และหมูบานญี่ปุ น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอสรางในป ค.ศ. 1987 
ออกแบบโดยบริษัท Nikken Sekkei 
  12.  ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1989 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและ
วิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
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รูปที่ 1 งานสถาปตยกรรมออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุน และกอสรางในบริบทของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1970-1989 
ที่มา: ผูวิจัย (2562) 

 
  จากการสืบคนขอมูลภาคเอกสารทั้ง 12 โครงการแลว ผูวิจัยไดทำการลงสำรวจภาคสนามจำนวน 6 โครงการ ไดแก  
  1. หอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1978 ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  2. ศูนยปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กอสรางในป ค.ศ. 1979 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  3. ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1980 ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  4. อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กอสรางในป ค.ศ. 1984 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  5. อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1985 ออกแบบ      
โดยบริษัท Kisho Kurokawa Architect & Associates และบริษัท Shimizu Construction Company 
  6. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี กอสรางในป ค.ศ. 1989 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและ
วิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
   จากการสำรวจภาคสนามประกอบกับการศึกษาผังพื้นของอาคารในโครงการนั้น ๆ ในเบื้องตน พบลักษณะพื้นที่การ
ใชสอยท่ีเหมือนกันบางสวน ไดแก ทางเดินเช่ือมอาคาร (Corridor) และพื้นท่ีเปดโลงภายในโครงการ (Courtyard) ซึ่งองคประกอบ
เหลานี้มีความนาสนใจในแงของการออกแบบวางผังอาคาร 
   การจัดกลุมผังพื้น (Spatial Organization) ในงานสถาปตยกรรมนั้นเปรียบไดดังเชนภาพสะทอนความคิดและ
รูปแบบทางสังคมอันเปนนามธรรม  ที่ถูกแปรเปลี่ยนใหเกิดเปนกายภาพของการวางตำแหนงปริภู มิ (Space) และเสนทางสัญจร 
(Circulation) ที่ผูคนในสังคมน้ันใชในการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 1996)  ในทำนองเดียวกัน  
การวิเคราะหผังพ้ืนยังเปนวิธีท่ีสามารถใชศึกษาแนวคิดการออกแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานของอิทธิพลทางสังคมท่ีสงผลตอทีม่า
ทางความคิด  และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธทางสังคมของผูออกแบบ หรือพัฒนาการในงานออกแบบของสถาปนิก (Bafna, 2008)  
   แมวาการศึกษาการจัดกลุมพื้นท่ีโดยทั่วไปท่ีเปนการศึกษาดานสถาปตยกรรมหรือดานผังเมือง จะศึกษารวมกับปจจัย
อื่น ๆ เชน ปจจัยดานความหนาแนน หรือดานการตัดสินในเขาใชพื้นท่ี เพื่อหาคาสหสัมพันธและนำไปประยุกตใชแกปญหา อยางไร
ก็ตามพบวาการวิเคราะหผังพื้นสามารถนำมาใชในการทำความเขาใจลักษณะทางสังคม ในเชิงมานุษยวิทยาเพื่อเปนเครื่องมือใน
การอานความสัมพันธของพื้นที่และทางสัญจรในสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรม หรือเมอืง ในมิติที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธ  เชน  
ลำดับชั้นทางสังคม  บทบาทของบุคคลในการควบคุมการเขาถึงพื้นท่ี  หรือจากรองรอยการจัดกลุมผังพื้นในการตัง้ถ่ินฐานบานเรอืน  
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แมในกรณีที่ชุมชนเหลานั้นไมมีผูอยูอาศัยแลวก็ตาม  จึงเปนท่ีนาสนใจถึงความเปนไปไดในการนำการวิเคราะหการจัดผงัพื้นมาใชใน
การอานและทำความเขาใจงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุนและกอสรางในประเทศไทย 
   จากการทำวรรณกรรมปริทรรศน  พบวางานวิจัยในประเด็นนี้ยังมีอยูอยางจำกัด  แมจะมีโครงการเหลานี้กระจายตัว
อยูราว 50 แหงทั่วประเทศไทย  เบื ้องตนพบบทความวิชาการในเชิงการประเมินดานสุนทรียภาพและประสิทธิภาพการวาง
โปรแกรมของอาคาร (อนุวิทย เจริญศุภกุล, 2531)  และการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับ เอกลักษณทางวัฒนธรรม เทคนิคพิเศษและ
รายละเอียดของอาคาร (แวววิเชียร อภิชาตวรพันธุ, 2559) ในการศึกษาท่ีมาแนวการออกแบบอาคาร “ตนแบบ” ดวยกระบวนการ 
Prefabrication และ Standardization ภายใตโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2508-2513 และบทความโดย วรกันต 
เพียรโรจน และคณะ (2562) ในการศึกษาคุณคาความสำคัญและลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของอาคารหอประชุมใหญ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุน และไดรับการออกแบบ
โดยมีบริษัทสถาปนิกคูเม อารคิเท็ค เอ็นจิเนียร ในชวงป ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)  
   การศึกษาสถาปตยกรรมออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุนและกอสรางในประเทศไทยท่ีพบมักใหความสำคัญกับผลงานของ
สถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงเปนรายบุคคล  เชน จุนโซ ซาคาคุระ (Junzo Sakakura) ที่ปรับใชแนวทางการออกแบบของ เลอ คอรบูซิเอร 
(Le Corbusier) พัฒนาเปนเอกลักษณแนวทางของตัวเองในการออกแบบสถาปตยกรรมทั้งในประเทศญี่ปุน  และในผลงาน
โครงการโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคตนแบบในประเทศไทย  มีการวิเคราะหคุณคาศิลปะสถาปตยกรรมของอาคารในโครงการนี้  
ในแงสถาปตยกรรมโครงสรางเปนขอมูลในการศึกษาดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษตอไปในอนาคต (แวววิเชียร 
อภิชาตวรพันธุ, 2559) หรือคุณคาในแงของงานอกกแบบสถาปตยกรรมเขตรอนในกรณีศึกษาเปรียบเทียบอาคารโรงเรียนตนแบบ  
ที่กอสรางอยูในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับโรงเรียนที่จุนโซ ซาคาคุระ ออกแบบ และสรางขึ้นใน
ชวงเวลาใกลเคียงกัน ในเมืองโอซากา (Osaka) ประเทศญี่ปุน (Sawaki, 2019; Sawaki et al, 2019)  นอกจากน้ียงัพบวามีผลงาน
ของสถาปนิก คิโซ คุโรคาวะ (Kiso Kurokawa) ผูออกแบบอาคารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จังหวัด
ปทุมธานี ที่ไดรับการกลาวถึงในแงของเอกลักษณอาคารและการประยุกตแนวคิดรูปแบบประเพณีของสถาปตยกรรมญ่ีปุนมาใชใน
การออกแบบอาคารรวมสมัยในประเทศไทย แตยังไมมีการศึกษาอยางเปนทางการ 
 

4.  วิธีการวิจัย  
  การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริทรรศน  มีจุดมุงหมายในการศึกษาเชิงลึกเพื่อศึกษาแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก
ญี่ปุนในการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยภายในโครงการที่เปนกรณีศึกษา  โดยอาศัยกระบวนทัศนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการศึกษาแบบ
พหุกรณี (Multiple-case Design) อาศัยการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิจากการวัดและสำรวจอาคาร การสัมภาษณผูบริหารอาคาร  
และขอมลูทุติยภูมิจากเอกสารของ JICA  พิมพเขียวแบบกอสรางอาคารกรณีศึกษา 
  4.1 การเลือกกรณีศึกษา 
   จากการสืบคนเอกสารเบื้องตนเกี่ยวกับอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุนและกอสรางในประเทศไทย พบวา
โครงการสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1970-1989 (หรือประมาณ พ.ศ. 2513-2532) (รูปที่ 1) ดังนั้น อาคารกรณีศึกษา
จะตองเปนอาคารที่สรางข้ึนในชวง 2 ทศวรรษดังกลาว กอสรางในชวงยุคสถาปตยกรรมแบบโมเดิรนออกแบบโดยทีมสถาปนิกชาว
ญี่ปุน บริษัทสถาปนิกและวิศวกรรม คูเม (Kume Architect-Engineer) 
  4.2  การลงสำรวจภาคสนาม  
   การลงสำรวจภาคสนาม วันท่ี 9 และวันท่ี 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเก็บขอมูลในดานกายภาพของอาคาร 
ดวยการถายภาพเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะหกับขอมมูลภาคเอกสาร 
  4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณผูใหขอมูล อุปกรณที่ใชในการวิจัย ไดแก กลองถายภาพ 
อุปกรณสำหรับวัดระยะพ้ืนท่ี และสมุดบันทึก 
  4.4  การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลจากการสำรวจจดบันทึก 
ถายภาพสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของอาคาร การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกั บอาคาร
กรณีศึกษาท้ัง 3 อาคาร ผูวิจัยนำขอมูลมาสรุปเปนประเด็น ไดแก ประวัติความเปนมาของอาคารเบ้ืองตน ความสัมพันธของพื้นที่ใช
สอยในงานสถาปตยกรรม การวิเคราะหนี้จะวิเคราะหจากผังพื้นอาคารโดยเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่ใชสอย   ตาง ๆ แสดง
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ออกมาดวยแผนภูมิภาพแสดงความสัมพันธของพื้นท่ี (Spatial Diagram) เปนเครื่องมือท่ีใชอธิบายความเช่ือมตอ และความลึกของ
พื้นที่ ลำดับความสัมพันธการสัญจร และการเขาถึงพื้นท่ีใชสอยตาง ๆ ของอาคาร 
   ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนำไปวิเคราะห โดยอาศัยการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาคารกรณีศึกษาท้ัง 3 อาคาร ดวยหลากหลายวิธีการ ทั้งการศึกษาจากเอกสารของ JICA การสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต และสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับอาคารกรณีศึกษา เชนผูบริหารอาคาร  ผูบริหารหนวยงาน  หรือผูมีสวน
เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร 
 

5.  ผลการศึกษา 
 การวิเคราะหนี้จะวิเคราะหจากผังพื้นอาคารโดยเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่ใชสอยตาง ๆ แสดงออกมาดวยแผน        
ภูมิภาพ และใชแผนภาพเช่ือมโยงความสัมพันธของพื้นท่ี (Spatial Diagram) ของอาคารกรณีศึกษาดังตอไปนี้ 
  5.1 อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง (Central Laboratory and Greenhouse Complex) 
    สถานท่ีตั้ง : อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  ปท่ีสราง : ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) 
    ผูออกแบบ : บริษัทสถาปนิกและวิศวกรรมคูเม (Kume Architects-Engineers) 
  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดรับการกอตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาความพรอมทางดาน
การวิจัย การบริการ และการเผยแพรวิชาการแกชุมชน รัฐบาลไทยมีความเห็นชอบใหมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดำเนินการ เพื่อ
ขอรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน ซึ่งไดใหความชวยเหลือในรูปใหเปลาแกมหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2521 เพื่อ
กอสรางศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ณ วิทยาเขตแหงนี้ 
 
 

  
 

รูปที่ 2 ภาพสเก็ตซอาคาร (ภาพซาย) อาคารปจจุบัน (ภาพขวา) ของอาคารศูนยปฏิบตัิการวิจยัและเรอืนปลูกพืชทดลอง 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency (1979) 

 
  จากการศึกษาผังพ้ืนอาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีขอคนพบ ดังนี้  
  จำนวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด 9,738 ตร.ม. มีการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยอยางชัดเจน ประกอบดวย 3 กลุมพื้นที่
การใชงาน ไดแก 1) กลุมพ้ืนที่อาคารสวนสำนักงาน (Administrative Office) 2) กลุมพื้นท่ีอาคารสวนวิจัยทดลอง (Laboratory) 
และ 3) กลุมพื้นที่สวนสนับสนุนบุคลากร และนักวิจัย (รูปท่ี 4) 
  ผังอาคารมีลักษณะสมมาตร (Symmetrical) ผังอาคาร มีแกนอาคาร (Axis) ที่ชัดเจน คือทางเขาหลักดานหนาตรง
เขามายังลานเปดโลงที่อยูดานใน (รูปที่ 4) 
  แนวคิดในการวางผังใชระบบโมดูลาร (Modular System) ซึ่งอาคารนี้มีขนาดชวงเสาอาคารอยูที่ 3.50 x 7.00 
เมตร การจัดเรียงที่เปนระบบซ้ำ ๆ กัน สงผลใหรูปดานของอาคารดูมั่นคง และมีความเปนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 รูปดานอาคารศูนยปฏบิัตกิารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency (1979) 

 
  ผังบริเวณมีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากพื้นที่ทางเดิน (Corridor) การออกแบบใหมีลานเปดโลง (Courtyard)      
ดานใน และพื้นที่ที่เปนสวนติดตอกันของการสัญจร หรือเปนจุดรวมของพื้นที่ระหวางการเชื่อมตอ (Junction Space) มีนอย     
ทำใหงายตอการคนหาเสนทาง (Wayfinding) ของผูใชอาคาร (รูปที่ 4) 
 
 

                                             
 
  
รูปที่ 4  พื้นช้ันท่ี 1 และ2 (ภาพซาย) และสดัสวนพ้ืนท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) เปรียบเทียบกับตัวพ้ืนท่ีลานเปดโลง 

(Courtyard) และพ้ืนที่ทางเดิน (Corridor) (ภาพขวา) ของอาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (1979) 

 
 
 
 
 
 
 

          

พนืทฐีานอาคาร (Footprint Building)  

พนืทลีานเปิดโล่ง (Courtyard)  

พนืททีางเดนิ (Corridor)  

 

กลุ่มพนืทอีาคารส่วนสํานักงาน 

กลุ่มพนืทหีอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร 
กลุ่มพนืทหีอ้งสมุดและเกบ็งานวจิยั 
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รูปที่ 5 ผังแสดงความสัมพันธของพื้นท่ีอาคารศูนยปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 

    จากผังแสดงความสัมพันธของพ้ืนท่ีของอาคารอาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ระดับการเขาถึง
พื้นที่สวนสำนักงานสามารถเขาถึงไดในระดับที่ 2 สะทอนความรับผิดชอบตอองคกร และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสวน
ของพื้นที่หองปฏิบัติการ สามารถเขาถึงไดในระดับที่ 3 เนื่องจากเปนอาคารชั้นเดียวและสามารถเขาถึงไดทุกสวนพื้นที่การใชงาน
ดวยทางเชื่อม (Corridor) (1C) มีแคสวนพื้นที่สำนักงานดานหนาที่เปนอาคาร 2 ชั้นเทานั้น ซึ่งลำดับการเขาถึงที่อยูลึกที่สุดอยู
ระดับที่ 4 และ 5 คือ พื้นที่ของหองประชุม (หมายเลข 9) และหองสมุดและหองสำหรบัเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย (หมายเลข 13 
และ14) จากผังสะทอนใหเห็นวาการเขาถึงสำนักงานเพื่อติดตอประสานงานสามารถเขาถึงไดงาย และสวนท่ีสำคัญท่ีสุดขององคกร
คือผลงานวจิัยจึงอาจถูกจัดใหอยูในพ้ืนท่ีการเขาถึงที่ลึกท่ีสุด 
  5.2  อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง       
(The Lecture Room Building King Mongkut’s Institute of Technology in The Kingdom of Thailand) 
    สถานท่ีตั้ง : เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
  ปท่ีสราง : ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) 
    ผูออกแบบ : บริษัทสถาปนิกและวิศวกรรมคูเม (Kume Architects-Engineers) 
  ดวยการดำเนินการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังท่ีผานมาประสบความสำเร็จดี
ยิ่ง ในชวงเวลานั้น เพื่อใหสถาบันฯ สามารถขยายการรับนักศึกษาในสาขาตาง ๆ ที่เปดสอนเพิ่มมากขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัย และ
กรมวิเทศสหการ จึงไดขอความชวยเหลือแบบเงินให เปลาจากรัฐบาลญี่ปุ น โดยผานองคการ JICA (Japan International 
Cooperation Agency) เพื่อกอสรางอาคารเรียน และจัดหาอุปกรณการศึกษาตาง ๆ เพิ่มเติมใหแกสถาบันฯ 
 
 

   
 
 

รูปที่ 6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ที่มา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (1986) 

 

Hall Office Laboratory Storage/Lavatory Machine room Stair Corridor Courtyard Support 
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  จากการศึกษาผังพื้นอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีขอคนพบ ดังนี้  
  จำนวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด 17,040 ตร.ม. มีการจัดกลุมพื้นที่ใชสอยอยางชัดเจน ประกอบดวย 3 กลุมพื้นท่ี
การใชงาน ไดแก 1) กลุมพื้นที่อาคารสวนสำนักงาน (Administrative Office) 2) กลุมพื้นที่อาคารสวนหองเรียน หองปฏิบัติการ 
(Laboratory) และ 3) กลุมพ้ืนที่อาคารสวนสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร (รูปที่ 8) 
  ผังอาคารมีลักษณะสมมาตร (Symmetrical) มีแกนอาคาร (Axis) ที่ชัดเจน คือทางเขาหลักรองดานทิศใตตรงเขา
มายังโถงใหญที่เช่ือมระหวางสองอาคาร (รูปที่ 8) 
  แนวคิดในการวางผังใชระบบโมดูลาร (Modular System) ซึ่งอาคารนี้มีขนาดชวงเสาอาคารอยูที่ 4.00 x 4.00 
เมตร การจัดเรียงที่เปนระบบซ้ำ ๆ กัน สงผลใหรูปดานของอาคารดูมั่นคง และมีความเปนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (รูปที่ 7) 

 
 

รูปที่ 7 รูปดานอาคารเรยีนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency (1984) 

 
  ผังบริเวณมีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากพื้นที่ทางเดิน (Corridor) การออกแบบใหมีลานเปดโลง (Courtyard)      
ดานใน และพื้นที่ที่เปนสวนติดตอกันของการสัญจร หรือเปนจุดรวมของพื้นที่ระหวางการเชื่อมตอ (Junction Space) มีนอย     
ทำใหงายตอการคนหาเสนทาง (Wayfinding) ของผูใชอาคาร (รูปที่ 8-9) 
 

      
 

               
 

รูปที่ 8 แสดงผังพ้ืนอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ช้ันท่ี 1 (ภาพซายบน) ช้ันท่ี 2 (ภาพขวาบน) ท่ี 3 (ภาพซายลาง) ช้ันท่ี 4 (ภาพขวาลาง) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (1984) 

กลุ่มพนืทอีาคารส่วนสํานักงาน 

กลุ่มพนืทหีอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร 
กลุ่มพนืทโีรงอาหารและสนับสนุนกจิกรรม 
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รูปที่ 9 สัดสวนพ้ืนท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) เปรียบเทียบกับตัวพ้ืนท่ีลานเปดโลง (Courtyard) และพื้นที่ทางเดิน 
(Corridor) ของอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (1984) 
 

 

 

รูปที่ 10 ผังแสดงความสัมพันธของพื้นที่อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 

    จากผังแสดงความสัมพันธของพื้นที่ของอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ระดับการเขาถึงพื้นที่สวนสำนักงาน หองเรียน หองปฏิบัติการบางสวน สามารถเขาถึงไดในลำดับตน อยู
ระดับที่ 2 และ3 การที่สำนักงานจัดอยูในระดับการเขาถึงงายนั้น สะทอนความรับผิดชอบตอองคกร และความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน สวนพื้นที่โรงอาหาร และทำกิจกรรมของนักศึกษา อยูในระดับที่ 4-7 จะมีบางสวนของสำนักงานที่ลำดับการเขาถึงอยู
ระดับที่ 5-6 ซึ่งพ้ืนท่ีสวนน้ีคือ หองทำงานของอธิการบดี และรองอธิการ (ในเวลาน้ัน)  สวนพ้ืนท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการท้ังหมด 
การเขาถึงอยูระดับที่ 2-5 จะเห็นไดวาการใหความสำคัญกับพื้นที่หองเรียน หองปฏิบัติการจะจัดอยูในสวนท่ีคอนขางลึกเพราะเปน
พื้นที่ท่ีตองใชความเงียบสงบ และทำใหเกิดสมาธิในการใชงานพ้ืนท่ีนั้น 
 
 
 
 

Hall Office Classroom & Laboratory Storage/Lavatory Machine room Stair Corridor Courtyard Support 

พนืทฐีานอาคาร (Footprint Building)  

พนืทลีานเปิดโล่ง (Courtyard)  

พนืททีางเดนิ (Corridor)  
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  5.3  อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม (The Environmental Research and Training Center) 
    สถานท่ีตั้ง : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  ปท่ีสราง : ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) 
    ผูออกแบบ : บริษัทสถาปนิกและวิศวกรรมคูเม (Kume Architects-Engineers) 
    ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งอยู ภายใต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดลอม กอตั้งโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ น โดยมีจุดมุ งหมาย           
เพื่อสงเสริมสนับสนุนและดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปองกันและควบคุมมลพิษ รวมทั้งการอนุรักษและ     
จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนประเทศสูการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
 

   
 

รูปที่ 11 อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
ที่มา: ผูวิจัย (2562) 

 
    จากการศึกษาผังพื ้นอาคารศูนยวิจ ัยและฝกอบรมดานสิ ่งแวดลอม (The Environmental Research and 
Training Center) มีขอคนพบ ดังนี้ 
    จำนวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด 8,156 ตร.ม. มีการจัดกลุมพื้นท่ีใชสอยอยางชัดเจน ประกอบดวย 4 กลุมพื้นที่ใช
งาน ไดแก 1) กลุมพื้นที่สวนสำนักงาน (Adminstrative) 2) กลุมพื้นที่ฝกวิจัย (Training) 3) กลุมพื้นที่วิจัย และตรวจสอบ 
(Research and Monitoring) และ 4) กลุมอาคารหอพัก (Domitory) (รูปที่ 13-14) 
    ผังอาคารมีลักษณะสมมาตร (Symmetrical) มีแกนอาคาร (Axis) ที่ชัดเจน คือทางเขาหลักดานหนาตรงเขามายัง
โถงขนาดใหญดานในอาคาร และทะลุไปยังลานเปดโลงที่อยูดานในสุดกอนถึงอาคารสวนหอพัก (รูปที่ 13-14) 
  แนวคิดในการวางผังใชระบบโมดูลาร (Modular System) ซึ่งอาคารนี้มีขนาดชวงเสาอาคารอยูที่ 6.00 x 6.00 
เมตร การจัดเรียงท่ีเปนระบบซ้ำ ๆ กัน สงผลใหรูปดานของอาคารดูมั่นคง และมีความเปนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (รูปที่ 12) 
 
 

 
 

รูปที่ 12 รูปดานอาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency (1989) 
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  ผังบริเวณมีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากพื้นที่ทางเดิน (Corridor) การออกแบบใหมีลานเปดโลง (Courtyard)     
ดานใน และพื้นที่ที่เปนสวนติดตอกันของการสัญจร หรือเปนจุดรวมของพื้นที่ระหวางการเชื่อมตอ (Junction Space) มีนอย       
ทำใหงายตอการคนหาเสนทาง (Wayfinding) ของผูใชอาคาร (รูปที่ 13-14) 
 
 

   
 

รูปที่ 13 แสดงผังพ้ืนอาคารศูนยวจิัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ช้ันท่ี 1 (ภาพซาย) ช้ันท่ี 2 (ภาพขวา) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (1989) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 14 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 3 (ภาพซาย) และสัดสวนพ้ืนท่ีฐานอาคาร (Footprint Building) เปรียบเทียบกับตัวพื้นท่ีลานเปดโลง 
(Courtyard) และพื้นที่ทางเดิน (Corridor) (ภาพขวา) ของอาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (1989) 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพนืทอีาคารส่วนสํานักงาน 

กลุ่มอาคารวจิยัและตรวจสอบ (Research & Monitoring) 

กลุ่มอาคารฝึกวจิยั (Training)                                            

กลุ่มพนืทโีรงอาหารและสนับสนุนกจิกรรม 

พนืทฐีานอาคาร (Footprint Building)  

พนืทลีานเปิดโล่ง (Courtyard)  

พนืททีางเดนิ (Corridor)  
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รูปท ี  ผงัแสดงความสมัพนัธข์องพืนทีของอาคารศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิงแวดลอ้ม 

ที่มา:  ผูวิจยั (2564) 
 
 

   จากผังแสดงความสัมพันธของพื้นที่ของอาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ระดับการเขาถึงพื้นที่สวน
สำนักงาน และหองปฏิบัติการบางสวน สามารถเขาถึงไดในลำดับตน อยูระดับที่ 3 สะทอนความรับผิดชอบตอองคกร และความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนพื้นที่หองปฏิบัติการทั้งหมด การเขาถึงอยูระดับที่ 5-6 และพื้นที่อาคารหอพักการเขาถึงพื้นที่สวนท่ี
เปนโรงอาหารจะอยูในระดับที่ 4 แตสวนท่ีเปนหองพักซึ่งมีความเปนสวนตัวจะอยูในระดับการเขาถึงที่ลึกมากกวา อยูในระดับที่ 6 
จะเห็นไดวาอาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมน้ี ใหความสำคัญกับพื้นที่หองปฏิบัติการ และอาคารหอพัก มีการจัดพื้นที่
การใชงานใหอยูในสวนที่ลึกที่สุดเพราะเปนพื้นที่ที่ตองการความเปนสวนตัวสำหรับอาคารหอพัก และตองการความเงียบสงบ 
สำหรับอาคารหองปฏิบัติการ สนับสนุนใหผูใชอาคารมีสมาธิในการทำงาน 
 
 

Hall Office Laboratory Storage/Lavatory Machine room Stair Corridor Courtyard Support 
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6.   สรุปและอภิปรายผล  
  จากการวิเคราะหผังอาคารของกรณีศึกษาทั้ง 3 อาคารซึ่งเปนอาคารดานการศึกษาและวิจัย  เปนอาคารที่ออกแบบโดย
บริษัทสถาปนิกและวิศวกรรมคูเม ในระยะป ค.ศ. 1970-1989 (พ.ศ. 2513-2532) หรือชวงเวลาหางกันเกือบสองทศวรรษ        
การวิเคราะหชี้ใหเห็นวาทั้ง 3 โครงการน้ีมีรูปแบบหลักรวมกันคือ 1) การวางผังดวยระบบโมดูลาร (Modular System) แมวา
ขนาดที่ใชเปนพื้นฐานของโมดูล (Module) อาจจะมีขนาดที่แตกตางกันไป ซึ่งการใชระบบโมดูลารจะชวยลดความซับซอนของ
โครงสรางอาคาร ชวยประหยัดเวลาของระบบการกอสรางอาคาร นอกจากการใชระบบโมดูลารในการออกแบบผังอาคาร ยังพบวา
มีการใชในการออกแบบรูปดาน  สงผลใหเกิดการจัดเรียงที่เปนระบบซ้ำ ๆ กัน ชวยใหรูปดานของอาคารดูมั่นคง และมีความเปน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  ลักษณะรวมอยางที่ 2) ที่พบคือความสมมาตร (Symmetrical) ของการวางผังและลักษณะรวมอยางที่ 3) คือ ผังบริเวณ
มีขอบเขตที่ชัดเจน  ซึ่งเกิดจากพื้นที่ทางเดิน (Corridor) การออกแบบใหมีลานเปดโลง (Courtyard) ดานในแสดงถึงการให
ความสำคัญพื้นที่ปดลอมภายใน (Internal Focus) มากกวาภายนอก (External Focus) เปนการออกแบบพื้นที่ที่สอดคลองกับ
อาคารสำหรับใชประโยชนเพื่อการศึกษา เนื่องจากตองการความสงบ และมีสมาธิ ทำเกิดประสิทธิภาพตอผูใชอาคารเปนอยางดี 
  ลักษณะรวมที่ 4) พบวาพื้นที่สวนสำนักงานสามารถของอาคารเหลานี้ เขาถึงไดงายและเกาะกลุมกันอยูในลำดับการ
เขาถึงพื้นที่ 1-3 ระดับ จากกระบวนการวิเคราะหผังความสัมพันธพื ้นที่ใชสอย (Spatial Diagram) ชี้ใหเห็นวาอาคารศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองเปนอาคาร 2 ช้ัน มีระดับความลึกของการเขาถึงพื้นที่นอยกวา อาคารเรียนรวมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่มีขนาดความสูง 5 ชั้น และอาคารศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมที่มีขนาดความสูง 3 ชั้น แตสิ่งที่เหมือนกันคือ สวนสำนักงานอยู ในลำดับพื้นที่ที่สามารถเขาถึง ไดงาย  
สะทอนความเปดเผย โปรงใส ที่เจาหนาที่บริหาร โดยเฉพาะผูทำหนาที่ใหบริการจะตองเขาถึงและพบไดงายซึ่งมีลักษณะแตกตาง
กับการวางตำแหนงของพื้นที่สำนักงานเจาหนาที่บริหารระดับสูงในประเทศตะวันตกหรือประเทศไทยที่พบท่ั วไป  ที่มักจะใหวาง
ตำแหนงสำนักงานอยูสูงหรือเขาถึงไดยากตามลำดับความสำคัญของตำแหนงผูบริหารน้ัน 
 

7.   ขอจำกัด และแนวทางในการวิจัยข้ันตอไป 
  7.1  ขอจำกัดในการวิจัย 
    เนื ่องจากการวิจัยนี้ดวยการใชกรณีศึกษาแบบพหุกรณี (Multi-Case Design) และเลือกโครงการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน (Lateral Replication) เพื่อศึกษาวาอาคารที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกและวิศวกรรมคูเม ในระยะ พ.ศ. 2513-
2532 นั้นจะมีรูปแบบรวมกันหรือไม และหากมี รูปแบบเหลานั้นจะเปนอยางไร อยางไรก็ตามแมการศึกษานี้จะพบรูปแบบรวมกัน
ในอาคารกรณีศึกษาท้ัง 3 แหง ผูวิจัยก็ยังไมสามารถสรุปไดวารูปแบบน้ีเปนรูปแบบเฉพาะตัวของแนวคิดการออกแบบของสถาปนิก
ญี่ปุนในภาพรวม ของชวงเวลาดังกลาว และในการศึกษานี้ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาผังพื้นและความสัมพันธของการจัดกลุมพื้นที่  
มิไดรวมการศึกษาขนาดของพื้นที่  หรือมิติดานอ่ืน ๆ ที่เปนองคประกอบของการออกแบบสถาปตยกรรม 
  7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    งานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุนและกอสรางในประเทศไทยนั้นมีความนาสนใจ   ทั้งในแงของ
ปรัชญาแนวคิดการออกแบบ  แงของสุนทรียภาพ  รวมไปถึงการจัดการระบบเทคโนโลยทีางอาคารเพื่อรองรับการใชงานในเขตรอน  
และการประยุกตเอาความรูดานการออกแบบสถาปตยกรรมในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนเขตอบอุนมาใชแกปญหาในประเทศไทยซ่ึงเปน
เขตรอน  ในการศึกษาขั้นตอไป  จึงควรมีการศึกษาอาคารอื่น ๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุนและกอสรางในไทย  ในเรื่องของ
แนวคิดในการออกแบบอาคารในประเด็นอื่น ๆ เชน การเลือกใชวัสดุ หรือการออกแบบรายละเอียด อาคาร (Detail Design)        
ที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยซึ่งอยูในเขตรอน  หรือตอยอดจากการศึกษาน้ี  โดยเปรียบเทียบกับอาคารลักษณะเดียวกันที่
สรางในประเทศญ่ีปุน  หรือเปรียบเทียบกับอาคารลักษณะเดียวกันท่ีถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไทย เพื่อใหเปนกรณีศึกษาแบบ 
Theoretical Replication 
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A Study of Way-finding According to Universal Design Concept: Case Study of 
Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

 
ณัฏฐนิช  จารุมศัย1    อันธิกา  สวัสดิ์ศรี2 

 
บทคัดยอ 
  ปจจุบันระบบคนหาทาง (Way-Finding) มีความสำคัญอยางย่ิงในสภาพแวดลอมท่ีสรางข้ึนอยางซับซอน การศึกษาครั้งนี้ 
ตองการศึกษาระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สจล. โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูใชงานระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สจล. 2) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบระบบคนหาทางท่ีสอดคลองกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบระบบคนหาทาง กรณีศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
  การออกแบบระบบคนหาทางควรคำนึงถึงคนทุกกลุม ดังนั้นเพื่อเปนการหาแนวทางในการแกไขปญหาระบบคนหาทาง
ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. จึงใชแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Steinfeld and Maisel, 2012, ยอหนาท่ี 2) เขามา
ประกอบการแกไขปญหา เพื่อใหการแกไขปญหาระบบคนหาทางสามารถตอบสนองพฤติกรรมและความตองการของผูใชงาน     
ทุกกลุม ไดแก นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก และคนพิการ 3 ประเภท 
  วิจัยนีเ้ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการนำประสบการณของผูใชงานจริง (User Experience) มาเปนสวน
รวมในการพัฒนาระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ผลจากการศึกษา พบวา ผูเขารวมวิจัย 5 กลุม พบปญหา
ในการเขาใชพื้นที่คลายคลึงกัน แตกลุมผูใชรถเข็นวีลแชรและกลุมคนตาบอด-คนสายตาเลือนราง กลาววาควรปรับปรุงการเขาถึง
อาคารและควรใชสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมากกวาการพัฒนาระบบคนหาทาง  เชน ทางลาด และผูเขารวมวิจัย 6 
กลุม พูดถึงปญหาของระบบปายสัญลักษณ ซึ่งตางจากกลุมคนตาบอด-คนสายตาเลือนรางที่ใชระบบนำทางเปนสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นแทน เชน เบรลลบล็อก ลูกระนาด และสะพาน 
 
คำสำคัญ: ระบบคนหาทาง  ปายสัญลักษณ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  การออกแบบเพ่ือทุกคน 
 

Abstract 
  Nowadays, Way-finding is the most important system in highly complex environments. The purpose of 
the research is to study Way-finding of Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL.). This study aims to 1) Study the behaviour and requirements of the Way-finding system of 
users in the Faculty of Architecture, KMITL. 2) Study the guideline concept of Way-finding for universal design. 
3) Suggest the suitable guideline concept of Way-finding for the Faculty of Architecture, KMITL. 
 The design of the Way-finding system should be considered in all groups of users. Accordingly, to find 
the suitable concept of Way-finding of the faculty of Architecture, KMITL. This research uses the concept of 
universal design concept (Steinfeld and Maisel, 2012, para. 2). The concept affects the behaviour and demand 
of all groups of users, students, including internal users, outsiders and 3 groups of persons with disability. 
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  This study is qualitative research by taking the experiences of research participants. It leads to the 
benefit for the development of a Way-finding system in the faculty, KMITL. Moreover, the result of the study 
of Way-finding for universal design concept, a case study of the Faculty of Architecture, KMITL., found that five 
groups of research participants have similar problems in the Way-finding system of the faculty. However, 
wheelchair users and people with visual disabilities suggest that the faculty should improve access and use of 
facilities for the disabled person rather than develop a Way-finding system. Moreover, the result shows that 6 
groups of research participants mention the problem of the signal system except for people with visual 
disabilities who solely use other facilities such as Braille blocks, speed bump, and bridge. 
 
Keyword: Way-finding, Signage, Physical Environment, Universal Design 
 

1.  บทนำ 
  เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมมีความซับซอนมากขึ้น ผูคนจึงจำเปนตองมีแผนที่หรือสัญลักษณเพื่อชวยนำ
ทางไปยังจุดหมายปลายทาง ในสภาพแวดลอมที่มีความเครียดสูงเหลานี้ ระบบคนหาทางที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหเกิดความรูสึก
ปลอดภัย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยผังพื้น (Floor-Plan Configuration) และปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวย
หาทาง (Signage/Way-finding Aids) จากทฤษฎีของ Weisman (จรัญญา พหลเทพ, 2560, หนา 81) เปนปจจัยดานสภาพ 
แวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลอยางมากในการคนหาเปาหมาย จึงเปนปจจัยหลักท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  
  ปจจุบันคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. พบปญหาในการเขาถึงอาคารตาง ๆ ซึ่งเกิดจากปายสัญลักษณหรือเครื่องมือ
ชวยหาทางทีม่ีจำนวนไมเพียงพอ ทำใหผูเขาใชงานเกิดความสับสนและไมตอบสนองตอผูใชงาน โดยเฉพาะคนพิการ เชน นักศึกษา
ที่ใชรถเข็นวีลแชร นวลนอย บุญวงษ และนันทนี เนียมทรัพย (2543, หนา 19) กลาววา ลักษณะความพิการท่ีมีผลตอการออกแบบ
อาคารสาธารณะโดยตรงมี 3 ประเภท ไดแก คนพิการประเภทรางกายและการเคลื่อนไหว ความพิการดานการไดยินหรือการสื่อ
ความหมาย และความพิการดานการมองเห็น อีกทั้งผลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ ป 2539 พบวา เมื่อรวมคนพิการ
ทั้ง 3 ประเภทเขาดวยกัน จะมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 73.2 ของคนพิการทั้งหมด ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สจล. ใหเอื้ออำนวยตอการเขาถึงของคนพิการ 3 ประเภท และจำเปนตองนำแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 
Design) มาเปนแนวทางในการออกแบบระบบคนหาทางในการวิจัยครั้งนี้ดวย 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูใชงานระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
  2.  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบระบบคนหาทางทีส่อดคลองกับหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 
  3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบระบบคนหาทาง กรณีศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
 

3.  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  3.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลกระทบตอการคนหาเปาหมาย 
   จรัญญา พหลเทพ (2560, หนา 81) กลาวถึงทฤษฎีของ Weisman วาปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มี
ผลกระทบตอการคนหาเปาหมายมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก 1) ผังพื้น (Floor-Plan Configuration) 2) ระดับการมองเห็นเปาหมาย 
(Visual Access) 3) ปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง (Signage/Way-finding Aids) 4) ความแตกตางกันของที่วาง (Space 
Differentiation) 
  3.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment)  
   สิ่งที่มนุษยเรียนรูและจดจำไดจากสภาพแวดลอมกายภาพ มักมีความสัมพันธตอกันเปนระบบ เรียกวา ระบบมโน
ทัศน (Conceptual System) ที่เกิดขึ้นภายในจิตแทนสิ่งที่ปรากฏภายนอก เนื่องจากระบบมโนทัศนในจิตของมนุษยมีความ
ซับซอน จึงกลาวถึงแนวทางการศึกษาระบบมโนทัศนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมกายภาพ แลววิเคราะหสวนสำคัญของโครงสรางของ
ระบบมโนทัศนออกเปน 3 ประการ ดังน้ี 1) จินตภาพ ไดแก สวนที่รับรูไดทางจิตจากสภาพแวดลอมกายภาพที่รับรูผานทาง
ทัศนาการ 2) ระยะทางและขอบเขต ไดแก ความสัมพันธของตำแหนงองคประกอบที่เกิดเปนจินตภาพ โดยเนนความสำคัญที่
ระยะทางและขอบเขต 3) ความหมาย ไดแก สวนที่ชวยใหเกิดความเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏในจินตภาพนั้นคืออะไร หน าที่ใชสอย
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อยางไร และกอใหเกิดความรูสึกหรือทัศนคติประการใด ความหมายในที่นี่ จึงรวมทั้งความหมายทางหนาที่ใชสอยและความหมาย
ทางอารมณ ซึ่งระยะทางหรือขอบเขตและความหมายตางแอบแฝงอยูในจินตภาพ สวนสำคัญ 3 ประการนี้จึงมีความสัมพันธตอกัน
อาจทำใหเกิดระบบมโนทัศนที่ชัดเจนขึ้นได (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวงกิจ และศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2556, หนา 92)  
   ในการศึกษาของ Kevin Lynch สวนประกอบท่ีสำคัญในระบบมโนทัศนของเมือง เรียกรวมกันวา จินตภาพ (Image) 
นั้น มีอยู 3 ประการ ไดแก 1) เอกลักษณ (Identity) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนเมือง และตางมีเอกภาพ 2) โครงสราง 
(Instruction) หมายถึง ความสัมพันธทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ ที่มีตอกัน 3) ความหมาย (Meaning) มีความสำคัญตอการเกิด
ความเขาใจความหมายของสิ่งตาง ๆ อาจเปนความหมายทางดานการใชสอย หรืออาจเปนความหมายทางอารมณ (วิมลสิทธิ์       
หรยางกูร และคณะ, 2556, หนา 94) 
   วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ (2556,หนา 94-96) กลาวถึงทฤษฎีของ Kevin Lynch วา Kevin Lynch ไดเนน
ความสำคัญของการจัดระเบียบในสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เพื ่อใหเกิดความเขาใจและสามารถทำใหเกิดจินตภาพได  
(Imageability) สิ่งที่กอใหเกิดจินตภาพไดชัดเจนตองมีคุณสมบัติดานเอกลักษณและโครงสรางเปนสำคัญ โดยจินตภาพของเมือง     
ม ีองค ประกอบหล ัก  5 ประเภท คือ 1) เส นทาง (Paths) 2) เส นขอบ (Edges) 3) ย าน (Districts) 4) ชุมทาง (Nodes)                  
5) ภูมิสัญลักษณ (Landmark) ซึ่งองคประกอบหลัก 5 ประเภทนี้ ไดกลายเปนสวนสำคัญในการศึกษารูปทรงของเมือง เปนสิ่งที่
ตองพิจารณาถึงในการวางผังเมือง และมีอิทธิพลอยางมากตอการศึกษาจิตภาพของเมืองตอมาภายหลัง 
  3.3 ระบบคนหาทาง (Way-Finding) 
   Way-finding คือ การรับรูของมนุษยและความคุนเคยในสภาพแวดลอมที่ถูกสรางขึ้น (Built Environment) ซึ่งสิ่ง
สำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบนำทางมี 7 ขอ ดังน้ี 1) ระบบสิ่งช้ีนำ (Visual Guidance System) ใชระบบสิ่งนำทางดวยการ
มองเห็น เชน สี ปาย เพื่อทำใหแนใจวาผูใชงานจะสามารถใชพื้นที่ภายในเหลานั้นได  2) องคประกอบของสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมภายใน (Architecture Element and Interior)  เชน การใชกระเบื้องปูพื้น การเปลี่ยนสีผนังเพื่อชวยในการคนหา
เสนทาง และการสรางความแตกตางของพื้นที่ โดยการสลับองคประกอบบางอยาง เชน การเลือกใชสีหรือการวาง Counter/ที่นั่ง
พักคอย ก็จะชวยใหผูหาทางคาดเดาพ้ืนที่ได 3) ควรติดตั้งสัญลักษณบอกทางไวในบริเวณที่ผูใชงานตัดสินใจได เชน ทางเขา ลอ็บ-บี้ 
ลิฟท Corridor, Intersection Corridor และอื่น ๆ 4) เลือกสัญลักษณการมองเห็นที่เหมาะสมตอคนกลุมใหญ เชน เด็ก คนแก 
และคนที่มีปญหาดานสายตา (ตรงกับแนวความคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)) 5) กราฟกที่ใชตองสื่อสารได 
(Legibility) มุงตรงไปท่ีจุดตองการและมองเห็นไดในระยะทางที่เปนเหตุเปนผล 6) กราฟกดีไซนตองออกแบบและติดเอาไวในที่ ๆ 
สม่ำเสมอตลอดทาง (ใหเราคิดถึงปายบอกทางของระบบการจราจรในถนน ปายบอกทางบน Supper Hi Way บอกทิศทางที่
ชัดเจน บอกเปนระยะ ๆ)  7) ใหหลีกเลี่ยงการใชระบบการมองท่ีมากจนเกินไป ใหพิจารณาเฉพาะเจาะจงและใหแสดงขอมูลที่เปน
สวนสำคัญเทานั้น และไมควรติดตั้งปายกอนหนาตำแหนงที่ผูหาเสนทางจะทำการตัดดสินใจเลือกเสนทางมากเกินไป เพราะถาปาย
อยูในตำแหนงกอนหนามากเกินไป หรือเต็มไปดวยปายบอกทางจำนวนมาก จะทำใหไมนาสนใจอานและไรความหมาย (จรัญญา 
พหลเทพ, 2560, หนา 81-82)  
   ความแตกตางในกลยุทธการคนหาเสนทางของเพศหญิงและชาย -เมื่อพูดถึงการหาเสนทางและการนำทางผูชาย
มักจะพึ่งพาการนำทางดวยแผนที่มากกวาผูหญิง ขึ้นอยูกับความสามารถเชิงพื้นที่ดวย ซึ่งมักชวยใหผูชายการสรางแบบจำลองใน
รูปแบบแนวคิดของสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นเปนรูปแบบสามมิติภายในหัว ในทางกลับกันผูหญิงมีแนวโนมที่จะพึ่งพาตัวชี้นำจาก
สภาพแวดลอมท่ีสรางขึ้นทันที เชน สถานท่ีสำคัญหรือขอมูลที่มอบใหกับพวกเขาเกี่ยวกับเสนทางที่จะใช ซึ่งหมายความวาผูหญิงมี
แนวโนมที่จะพึ่งพาสถานที่สำคัญหรือสถานที่ที่คุนเคยบนเสนทางที่นั้น ๆ เพื่อหาเสนทางของพวกเขา จากการศึกษาพบวาผูหญิ ง
สามารถจดจำสถานที่สำคัญในสภาพแวดลอมของพวกเขาไดดีกวาผูชาย เพื่อความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ ่งขึ ้นเกี่ยวกับระบบนำทาง         
(Liz Kelly, 2012, ยอหนาท่ี 3) 
   ความแตกตางในระดับความเชื่อมั่นระหวางเพศ-เมื่อพูดถึงการรับรูทิศทาง จากการศึกษาเห็นถึงความแตกตาง      
ในระดับความมั่นใจระหวางเพศ โดยระดับความมั่นใจนั้นมีความสัมพันธโดยตรงเกี่ยวกับปญหาความกังวลในการหาเสนทาง         
ที่ซับซอน โดยรวมแลว ผูชายจะมีความมั่นใจในการรับรู หาเสนทางมากกวาผู หญิง ซึ่งเปนสวนสำคัญเมื่อตองเดิ นทางใน
สภาพแวดลอมใหมสำหรับพวกเขา (Liz Kelly, 2012, ยอหนาท่ี 4) 
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  3.5 ปายสัญลักษณ (Signage)  
   ปายสัญลักษณ (Signage) เปนสวนหนึ่งของระบบนำทาง (Way-Finding System) หรือระบบภาพชี้ทาง (Graphic 
Directional System) เพื่อทำใหมวลชนสามารถเดินทางไปสูสถานที่ตาง ๆ ตามตองการ ในการจัดทำเครื่องมือ เพื่อไปสูจุดหมาย
ไดนั้น นักออกแบบกราฟกเพื่อสภาพแวดลอมไดจำกัดความหมายไดแคบลง โดยสรางเคร่ืองมือเพื่อบอกทิศทาง ระบุสถานที่ และ
บอกคำสั่ง ซึ่งเปนการใหขอมูลอยางมีระเบียบและเปนรูปธรรม และคำนึงถึงการใชงานอยางมีมาตรฐาน เรียกวา ระบบปาย
สัญลักษณ (Signage System) ระบบปายสัญลักษณที่ดีจะตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม เพื่อทำใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงาน 
(อธิวัฒน จุลมัจฉา, 2547, หนา 10) 
   หนาที่หลักของปายสัญลักษณแบงตามประโยชนใชสอยออกเปน 4 ชนิด ดังนี้ 1) บอกทิศทาง (Directional) คือ 
ปายประเภทพื้นฐาน ไดแก ปายแผนที่ไปจนถึงปายชี้ทาง  2) ระบุชื่อ สถานท่ี หรือสิ่งของ (Identifying) คือ ปายบอกชื่อ และ
ตำแหนงของสถานท่ีหรือสิ่งของ ไดแก ปายช่ือเมือง ปายช่ือหอง จนถึงปายเครื่องดับเพลิง 3) ขอมูลขาวสาร (Informational) คือ 
ปายเพื่อบอกขอมูลขาวสารถึงการใหรายละเอียด ถือเปนสวนตกแตงของสถานที่ ไดแก ปายบอกขอมูลของนิทรรศการและปา ย
ประกาศ 4) ควบคุมหรือบังคับ (Restrictive or Prohibitive) คือ ปายเพื่อบอกขอจำกัด ขอหาม ไดแก กฎขอบังคับ ปายหามสูบ
บุหรี่ จนถึงปายเขตหวงหาม (สมพล กอบสุขนิรันดร, 2558, หนา 19) 
  3.6 แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
   ศูนย IDeA ทีม่หาวิทยาลัย Buffalo ไดใชหลักการออกแบบสากล 7 ประการ มาขยายเปนหลักการออกแบบเพ่ือทุก
คนเปน 8 ประการ เพื่อมุงเนนการมีสวนรวมทางสังคม สุขภาพ และยอมรับบทบาทของบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิต 
โดยหลักการการออกแบบเพื่อทุกคนประกอบดวยหลัก 8 ประการ ดังนี้ 1) ทุกคนใชไดอยางเทาเทียมกัน (Equitable Use)         
2)  มีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนการใชได (Flexible Use) 3) ใชงานงาย (Simple and Intuitive Use) 4) การสื่อความหมายเปนที่
เขาใจงาย (Perceptible Information) 5) การออกแบบที่เผื่อการใชงานที่ผิดพลาดได (Tolerance for Error) 6) ใชแรงนอย 
(Low Physical Effort) 7) มีขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเขาถึงและใชงาน (Size and Space for Approach and Use)    
8) ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriateness) (Steinfeld and Maisel, 2012, ยอหนาท่ี 2) 
  3.7 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
   จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา วรรณกรรมของไทย เชน หัวขอวิจัย “การออกแบบเรขศิลปปายประชาสัมพันธ
เชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาโครงการริมน้ำยานนาวา” โดยทนงจิต อิ่มสำอาง และเอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธุยา (2562) จะใหความ
สนใจในการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับปายสัญลักษณที่เปนสวนหนึ่งของระบบการคนหาทางมากกวาระบบการคนหาทางโดยตรง
และ “แนวทางการออกแบบการจัดผังพื้นสำหรับนิทรรศการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาเปาหมาย ในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ” โดย ดร.ชุมพร มูรพันธุ (2556) ที่ศึกษาในเรื่องของการจัดผังพื้นเปนหลัก ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ระบบการคนหาทางที่สอดคลองกับหลักการออกแบบ เพื่อทุกคนจะถูกพบในวรรณกรรมตางประเทศมากกวาวรรณกรรมไทย      
เชน หวัขอวิจัย “Gender Differences in Wayfinding Strategies and Anxiety About Wayfinding: A Cross-Cultural  
Comparison” โดย Carol A. Lawton and Janos Kallai (2002) และหัวขอวิจัย “Gender and Age Differences in Using 
Indoor Maps for Wayfinding in Real Environments” โ ด ย  Chengshun Wang, Yufen Chen, Shulei Zheng and Hua 
Liao (2019) ที่ศึกษาในเรื่องของเพศและอายุที่มี ผลกระทบตอความสามารถในการหาเสนทาง นอกจากนี้งานวิจัย “Wayfinding 
in University Settings: A Case Study of the Wayfinding Design Process at Carleton University” โ ด ย  Kehinde 
Oyelola (2014) เปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยช้ินนี้มากท่ีสุด การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและใชวิธีการรวบรวมขอมลู
ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาจะสำรวจแนวทางในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโดยการตรวจสอบและวิเคราะหมุมมอง
ความแตกตางของผูใชงานจริง โดยมีมหาวิทยาลัยคารลตันในออตตาวาเปนสถานที่สำหรับการสำรวจ ซึ่งสถานที่นี่ประกอบดวย
โครงสรางเชิงพ้ืนที่ท่ีซับซอน ผูใชปลายทางท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปาหมายเชิงกลยุทธในการเปนสถาบันที่เขาถึง
ไดและครอบคลุม   
   ดังนั้นปจจัยผังพื้นและปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทางจากทฤษฎีของ Weisman (จรัญญา พหลเทพ, 
2560, หนา 81) จึงเปนปจจัยที่นาศึกษา Kevin Lynch กลาววาสภาพแวดลอมท่ีมีการจัดระเบียบที่ดี ทำใหเกิดจินตภาพไดชัดเจน 
งานวิจัยช้ินนีจ้ึงนำองคประกอบหลัก 5 ประเภทของจินตภาพเมืองโดย Kevin Lynch (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2556, หนา 
94-96) มาประกอบการวิเคราะหปจจัยผังพื้น และใชหลักการแบงประเภทปายสัญลักษณตามประโยชนใชสอย 4 ชนิด (สมพล 
กอบสุขนิรันดร, 2558, หนา 19) ประกอบการวิเคราะหปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง  
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4.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยเปนการศึกษาระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการ
ออกแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการลงสำรวจและสังเกตพฤติกรรมและ
ความตองการของผูใชงานระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. และเก็บขอมูลการสนทนากลุม (Focused-
Group Discussion) จากผูเขารวมวิจัยหรือจากประสบการณของผูใชงานจริง (User Experience) มาวิเคราะหและประมวลผล 
เพ่ือนำไปสูแนวทางในการออกแบบ 
  4.1  พ้ืนที่ในการศึกษา 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ บริเวณโดยรอบ 
  4.2  กลุมผูใหขอมูลสำคัญ 
   การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการแจกแบบสัมภาษณปลายเปด จำนวน 31 คน 
ไดแก บุคคลภายนอก จำนวน 8 คน นักศึกษา จำนวน 19 คน และ บุคลากรภายใน จำนวน 4 คน และกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสนทนากลุมจากผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 28 คน ไดแก บุคคลภายนอก จำนวน 17 คน นักศึกษา จำนวน 7 คน และ 
บุคลากรภายใน จำนวน 4 คน โดยกลุมผูใหขอมูลแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
   1.  บุคคลภายนอก เปนผูเขาใชระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. หลัก ที่เขามาใชงานครั้งแรก 
ไดแก บุคคลเดินเทา บุคคลใชยานพาหนะ และกลุมคนพิการ 3 ประเภท คือ คนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ประกอบดวย ผูใชรถเข็นวีลแชร คนตาบอด-คนสายตาเลือนราง 
และคนหูหนวก  
   2.  นักศึกษา-บุคลากรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เปนผูเขาใชระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สจล. ไดแก นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว ไดแก นักศึกษาผูใชรถเข็นวีลแชร    
1 คน 
  4.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   1.  เครื่องมือบันทึกการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมของผูใชงาน 
    - อุปกรณที่ใชในการสำรวจ ไดแก กลอง GoPro กลองถายรูป และสมุดจดบันทึก 
    - อุปกรณที่ใชในการแสดงบทบาทสมมุติ ไดแก รถเข็นวีลแชร แวนมัว แวนดำสนิท ไมเทาขาว และเครื่องมือ 
     อุดหู 
  2.   แบบสัมภาษณปลายเปด (Open-Ended Interviews) โดยใชการสัมภาษณผานทางออนไลน 
  3.  แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus-Group Interviews) โดยอุปกรณเพิ่มเติม คือ เครื่องบันทึกเสียง 
 4.4 วิธีเก็บขอมูล  
    1.  สำรวจพื้นที่เบื้องตนพรอมถายภาพลักษณะทางกายภาพในสวนตาง ๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
เพื่อการศึกษาอยางละเอียดและมีแบบแผน ผูวิจัยสำรวจเบื้องตน ใชเวลา 2 วันคือ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (วันละ 3 ช่ัวโมง) 
     2. แจกแบบสัมภาษณปลายเปดผานทางออนไลนใหนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ถึงปญหาการ
เขาใชงานระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ในครั้งแรก และพฤติกรรมผูใชงาน เพื่อนำรองหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการสนทนากลุม ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563 มีผูตอบกลับมาจำนวน 31 คน ไดแก นักศึกษา 
19 คน บุคลากรภายใน 4 คน บุคคลภายนอก 8 คน 
   3. สำรวจพื้นที่โดยผูวิจัยใชบทบาทสมมติเปนกลุมผู เขารวมวิจัย 7 กลุม ไดแก นักศึกษา, บุคลากรภายใน, 
บุคคลภายนอกเดินเทา บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ และกลุมคนพิการ 3 ประเภท ไดแก ผูใชรถเข็นวีลแชร คนตาบอด-คน
สายตาเลือนราง และคนหูหนวก พรอมเครื่องมือบันทึกการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมของผูใชงาน เพื่อทำ
ความเขาใจกับปญหาที่พบและเลือกเสนทางที่สะดวกท่ีสุดใหกับกลุมผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 7 กลุม ที่จะลงพื้นที่สำรวจจริงในข้ันตอน
ตอไป โดยการจดบันทึกจากการลงพื้นที่ใชบทบาทสมมุติเปนกลุมผูเขารวมวิจัย ใชเวลา 1 วัน คือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00-16.00 น. เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 
    4. สังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมวิจัยที่เขาใชงานระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. พรอม
เครื่องมือบันทึกการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมของผูใชงาน  และสนทนากลุมกับผูเขารวมวิจัย พรอมแบบ
บันทึกการสนทนากลุม เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกกับผูใชงานจริง สะทอนปญหาและความตองการที่มีความแตกตางระหวางผูเขารวม
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วิจัย 7 กลุม ซึ่งมจีำนวนทั้งหมด 28 คน ไดแก นักศึกษา 7 คน บุคลากรภายใน  4 คน บุคคลภายนอกเดินเทา 3 คน บุคคลภายนอก
ใชยานพาหนะ 3 คน และกลุมคนพิการ 3 ประเภท ไดแก ผูใชรถเข็นวีลแชร 5 คน คนตาบอด-คนสายตาเลือนราง 3 คน และคนหู
หนวก 3 คน ใชเวลา 7 วัน คือ ในวันท่ี 26-28 ตุลาคม 2563 และ 6, 16, 18, 25 พฤศจิกายน 2563 
 

5.  ผลการวิจัย 
  5.1 ขอมูลจากผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
   ผูวิจัยสำรวจพื้นที่เบื้องตนพรอมถายภาพลักษณะทางกายภาพในสวนตาง ๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
และนำปจจัยผังพื้นและปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง ที่มีผลตอการคนหาเปาหมาย มาประกอบการวิเคราะหระบบ
คนหาทาง ตามตารางที ่1 ดังน้ี  
 

ตารางที ่1 แสดงขอมูลจากการลงสำรวจพ้ืนท่ี โดยการวิเคราะหปจจัยผังพื้นและปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง 
 

ขอมูลจากการสำรวจ ภาพจากการสำรวจ 
1. ปจจัยผังพ้ืน ไดแก 
1.1 เสนทาง (Path) 
1) เสนทางคนเดิน และในบางทางแยกมีขนาดเล็กและแคบ 
2) เสนทางคนเดินพื้นขรุขระ พื้นตางระดับ อาจสะดุดลม 
3) เสนทางคนเดินมีสิ่งกีดขวางเปนระยะ ตนไมบังทางสัญจร 
4) เสนทางคนเดินไมปลอดภัย เปล่ียว เพราะชวงเย็นไมมีคนใชงาน 
5) ไมทราบวาถนนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เปนระบบ 
   One-way หรือ Two-way เพราะไมมีลูกศรหรือสัญลักษณบอก 
   ทางบนพื้นถนน ทำใหตัดสินใจไดยาก 
6) เสนทางสัญจรยังไมครอบคลุมเรื่องการออกแบบเพื่อทุกคน  

 

           

ภาพประกอบขอที่ 1          ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3 

           

ภาพประกอบขอที่ 4          ภาพประกอบขอที่ 5          ภาพประกอบขอที่ 6 

1.2 เสนขอบ (Edges) 
1) แบงเสนกั้นทางเทาและถนนไดชัดเจน แตไมแบงเลนถนน 
    เขา-ออกรถยนตภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
2) เสนขอบมีสภาพเกาและทรุดโทรม 
3) เสนขอบขาดหาย ไมเชื่อมกัน 
4) เสนขอบยังไมครอบคลุมเรื่องการออกแบบเพื่อทุกคน 

 

           

ภาพประกอบขอที่ 1          ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3 

1.3 โซน (Zone) 
1)  ไมมีการแบงโซนท่ีชัดเจน เกิดจากการสรางอาคารขึ้นใหมเรื่อย ๆ 
    โดยไมคำนึงถึงการใชงาน แตหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
    มีการปรับเปล่ียนและมีการแบงโซนชัดเจน แตพออยูในเสนทาง 
    กลับไมรูวาอยูโซนไหน 
2) โซนหรือเอกลักษณของการใชงานในแตละตัวอาคารไมปรากฏให 
    เห็นอยางชัดเจน ไมทราบอาคารนี้ใชทำอะไร 
3) ไมสามารถเห็นสถานที่ขางหนาในระยะไกลได 
4) มีการปรับโซนจอดรถที่เปนระเบียบมากข้ึน แตมอเตอรไซคจอดกัน 
    ไมเปนระเบียบ นอกจากน้ีที่จอดสำหรับคนพิการมีนอยมาก 

 

 
ภาพประกอบขอที่ 1 

           

ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3          ภาพประกอบขอที่ 4 

1.4 ชุมทาง (Nodes) 
1) บริเวณทางแยกถนนภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล.  
   วุนวาย และอันตรายสำหรับผูเขาใชงาน โดยเฉพาะผูพิการ 3 
   ประเภท เพราะไมมีกระจกมองทางโคง สัญญาณไฟเตือน และไมมี 
   ทางมาลายเพียงพอ 
2) บริเวณทางแยกคนเดินภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ไม 
    มีปายบอกทางเพียงพอ ทำใหไมสะดวกตอการเขาใชงานพื้นที่ 
3) บริเวณทางแยกยังไมครอบคลุมในเร่ืองการออกแบบเพื่อทุกคน 

 

           

ภาพประกอบขอที่ 1          ภาพประกอบขอที่ 1          ภาพประกอบขอที่ 2 

           

ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3          ภาพประกอบขอที่ 3 
 
 



 

144 
 

 

ตารางที ่1 (ตอ) แสดงขอมูลจากการลงสำรวจพ้ืนท่ี โดยการวิเคราะหปจจัยผังพื้นและปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง 
 

ขอมูลจากการสำรวจ ภาพจากการสำรวจ 

1.5 ภูมิสัญลักษณ (Landmark) 
1) ไมพบสิ่งที่เปนผลงานทางสถาปตยมากเทาที่คิด นอกจากน้ีบาง 
    ประติมากรรมมีลักษณะเกาและทรุดโทรม 
2) ทัศนวิสัยของอาคารภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ไมดี 
    และมีเสนทางที่เขาถึงยาก เชน ตนไมบังตัวตึก มองจากท่ีไกลไม 
    เห็น 
3) มีภูมิสัญลักษณ (Landmark) ชัดเจน เชน ตึกจานบิน เปนตน 

 

           

ภาพประกอบขอที่ 1          ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3 

2. ปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง ไดแก ปายบอกทาง 
   ปายเฉพาะจุด ปายขาวสาร และปายควบคุมหรือบังคับ 
1) ปายทุกประเภทไมเพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะตามทางแยก 
2) ทัศนวิสัยของปายทุกประเภทไมดี และวางตำแหนงที่ไมเหมาะสม  
3) ปายบอกทางมีสภาพทรุดโทรมและขาดการออกแบบ ขอมูลบน 
   แผนปายไมชัดเจน ไมสามารถบอกไดวาตัวเองอยูในตำแหนงไหน 
   ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. และมีแตเสนทางเดินรถ แต 
   ไมพบเสนทางสำหรับคนเดิน ทำใหตองใชเวลาทำความเขาใจนาน 
4) ปายบอกทางบางปายมีขนาดเล็กและขาดการออกแบบ หลังจาก 
   วันที่ 1 พ.ย. 63 ไดมีการออกแบบ ปรับเปล่ียนและเพิ่มปริมาณปาย 
   ในแตละทางแยก ใหสวยงามมีอัตลักษณ, ระบุตำแหนงหรือสถานที่ 
   ชัดเจน แตวัสดุ (เหล็ก) ที่เลือกใชแสดงขอมูลผังคณะไมเหมาะสม 
   ตัวอักษรมีขนาดเล็กและขอมูลติดกันมากเกินไป 
5) ปายเฉพาะจุดบอกช่ืออาคารชัดเจน แตมีขนาดเล็กและไมโดดเดน 

 

         
                    ภาพประกอบขอที่ 1                              ภาพประกอบขอที่ 2 

           

ภาพประกอบขอที่ 2          ภาพประกอบขอที่ 3             ภาพประกอบขอที่ 3 

              

ภาพประกอบขอที่ 4           ภาพประกอบขอที่ 4              ภาพประกอบขอที่ 5 

 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  จากขอมูลการลงสำรวจขางตนพบวา ปจจัยผังพื้นของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. มีลักษณะอาคารกระจายตัวและ
การวางผังพื้นอาคารแนวราบ ทำใหเห็นถึงปญหาสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ัง 5 ประเภท ไดแก เสนทาง เสนขอบ ยานหรือโซน 
ชุมทาง และภูมิสัญลักษณ ที่เปนอุปสรรคในการคนหาเปาหมาย โดยเฉพาะปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทางที่มีจำนวน
ปายสัญลักษณไมเพียงพอตอการใชงาน นอกจากนี้ระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ยังไมครอบคลุมถึงเรื่อง
หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 
  5.2  ขอมูลจากผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยใชบทบาทสมมติ 
   ผูวิจัยสำรวจพื้นที่โดยใชบทบาทสมมติเปนกลุมผูเขารวมวิจัย 7 กลุม เพื่อทำความเขาใจกับปญหาที่พบและเลือก
เสนทางที่สะดวกที่สุดใหกับกลุมผูเขารวมวิจัย โดยการเลือกเสนทางนั้น มาจากการสัมภาษณปลายเปดกับนักศึกษาและบุคลากร
ภายในทำใหทราบวา พื้นที่ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ที่มีการเขาใชงานบอยคือ อาคารเรียนรวม โรงอาหาร บริเวณใต
ตึก 4 ช้ัน และตึกคณบดี ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกสถานท่ีหลักเปนหองสมุด ที่ตั้งอยูบริเวณช้ัน 1 ของอาคารเรียนรวมและจุดหมาย
ของแตละกลุมจะเปนสถานท่ีที่ผูเขารวมวิจัยไปเปนครั้งแรก โดยเสนทางที่ใชจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 2 ดังนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการสำรวจพ้ืนท่ีโดยใชบทบาทสมมติเปนกลุมผูเขารวมวิจัย 7 กลุม 
 
กลุม ประเภท จุดเริ่ม จุดหมาย ระยะทางทีใ่กลที่สุด 

(เมตร) 
เวลาเดินตามเสนทาง 

(นาที) 
1 นักศึกษา หองสมุด อาคารปฏิบัตกิารดานการออกแบบ

และวิจยัสถาปตยกรรมภายใน 
230 3 

2 บุคลากรภายใน หองสมุด อาคารปฏิบัตกิารนิเทศศิลป 1 265 3 
3 บุคคลภายนอกเดินเทา หนาคณะ หองสมุด 355 4 
4 บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ หนาคณะ หองสมุด 600 

(หนาคณะถึง 
จุดจอดรถ) 

150 
(จุดจอดรถถึง
หองสมุด) 

2.00 
(หนาคณะถึง 
จุดจอดรถ) 

2.20 
(จุดจอดรถ
ถึง หองสมุด) 

5 ผูใชรถเข็นวีลแชร อาคารกลางน้ำ หองสมุด 220 5.00 
6 คนตาบอด-คนสายตาเลือนราง อาคารกลางน้ำ หองสมุด 220 10.00 
7 คนหูหนวก อาคารกลางน้ำ หองสมุด 220 2.40 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 

  5.3  ขอมูลผลจากการสังเกตพฤติกรรมจากกลุมผูเขารวมวิจัย 
   ผู วิจัยลงสำรวจพื ้นที ่โดยสังเกตพฤติกรรมของผู เขารวมวิจัยที ่เข ามาใชงานระบบการคนหาทางของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สจล. 7 กลุม ตามเสนทางที่กำหนดไวจากข้ันตอนการใชบทบาทสมมติเปนกลุมผูเขารวมวิจัย พบวากลุมผูใช
รถเข็นวีลแชรจำนวน 3 คน จาก 5 คน และกลุมคนตาบอด-คนสายตาเลอืนราง จำนวนท้ังหมด 3 คน ไมสามารถลงพ้ืนท่ีสำรวจเอง
ได จึงมีผูวิจัยลงพื้นที่นำทางให เพราะสภาพแวดลอมภายในคณะดังกลาว ไมอำนวยความสะดวกในการคนหาเสนทาง กลาวโดย
สรุปคาเฉลี่ยระยะเวลาในการลงสำรวจพ้ืนท่ีจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมวิจัยท่ีเขามาใชงานระบบการคนหาทางของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สจล. จำนวน 22 คน จาก 28 คน ที่ลงพ้ืนท่ีหาอาคารท่ีกำหนดใหและไมมีผูวิจัยนำทาง คือ เพศหญิง 11 คน 
ใชเวลาเฉลี่ย 5.45 นาที และเพศชาย 11 คน ใชเวลาเฉลี่ย 5.22 นาที นอกจากน้ีผูเขารวมวิจัยมีพฤติกรรมในการถามทางนักศึกษา
และบุคลากรภายในจำนวน 14 คน จาก 22 คน เปนเพศหญิง 8 คน และเพศชาย 6 คน ทำใหทราบวาเพศชายมีความมั่นใจในการ
หาเสนทางมากกวาเพศหญิง แตเนื่องจากผูเขารวมวิจัยมีจำนวนไมมากเทาที่ควร จึงไมสามารถคำนวนคาเฉลี่ยของเวลาไดอยาง
แมนยำได โดยผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมวิจัยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยเวลาที่กลุมผูเขารวมวิจัย 6 กลุม ท่ีลงพื้นท่ีคนหาอาคาร 
 

 
กลุม 

 
ประเภท 

ระยะเวลาท่ีผูวิจยั
สำรวจเบื้องตน 

เพศหญิง เพศชาย 
จำนวน 
(คน) 

คาเฉล่ียเวลา 
(นาที) 

จำนวน 
(คน) 

คาเฉล่ียเวลา 
(นาที) 

1 นักศึกษา 3.00 4 6.16 3 4.28 
2 บุคลากรภายใน 3.00 2 3.13 2 3.35 
3 บุคคลภายนอกเดินเทา 4.00 1 4.30 2 5.5 
4 บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ 4.20 1 9.00 2 8.8 
5 ผูใชรถเข็นวีลแชร 5.00 1 4.00 1 3.30 
6 คนหูหนวก 2.40 2 7.10 1 7.00 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 

  5.4  ขอมูลผลจากการสนทนากลุมกับผูเขารวมวิจัย  
   หลังจากสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมวิจัยทั้ง 7 กลุม ผูวิจัยไดนำปจจัยผังพื้นและปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือ
ชวยหาทาง ที่มีผลตอการคนหาเปาหมาย มาเปนหัวขอในการสนทนากลุมกับผูเขารวมวิจัย 7 กลุม ถึงปญหาและแนวทางในการ
แกไขระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ตามตารางที่ 4 ดังนี ้
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ตารางที่ 4 (ตอ) แสดงขอมูลการสนทนากลุมกับกลุมผูเขารวมวิจัย 7 กลุม  
 

กลุมผูวิจัย ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะจากผูเขารวมวิจยั 
กลุมท่ี 1-7 1. ปจจัยผังพื้น 

1.1 เสนทาง (Path) 
- เสนทางคนเดินขาดหาย 
- เสนทางคนเดินมีหลากหลาย/ไมเชื่อมกัน 

- ออกแบบเสนทางเทาใหเขาถึงงายและมากข้ึน ในรูปแบบของสัญลักษณ 
  หรือสีที่สอดคลองกับความเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยทำ 
  เสนทางสัญจรทางเทายาว ๆ ไปถึงจุดหมายปลายทาง ออกแบบเสนทางสี 
  ตามทางเดิน ทำรูปรอยเทาบนพื้น/คลื่นซัด/การตูนบอกทาง หรือแปะ 
  สติ๊กเกอรรูปรอบเทาลงบนพื้น 

กลุมท่ี 
3, 5, 7 

- เสนทางคนเดินเปล่ียวและไมปลอดภัยในตอนเย็น - ติดไฟตามทางเดินเหมือนที่สนามบิน เพิ่มความปลอดภัยในตอนเย็น 

 
กลุมที่ 4 - ไมมีชื่อถนนหรือชื่อซอย - ทำปายชื่อถนนหรือชื่อซอย บริเวณดานหนาทางเขา-ออกแตละซอย 
กลุมที่ 4 - ไมทราบวาถนนเปนระบบ One-way หรือ Two-way 

เพราะไมมีสัญญาลักษณบอกทางบนพื้นถนน 
- ควรสรางระบบเสนทางเดินรถเปน One-way 
- ทำลูกศรบนพื้นถนน เพิ่มความเขาใจและปลอดภัยใหกับผูขับขี่ 

กลุมท่ี 1-7 - เสนทางยังไมครอบคลุมการออกแบบเพื่อทุกคน - ออกแบบเสนทางสัญจรใหมีระบบและชัดเจน โดยการแบงเปนเสนทาง 
  หลักและเสนทางรอง 
- สรางเสนทางเบรลลบล็อกสำหรับคนตาบอดใหถูกวิธี และคนตาบอด 
  สามารถทราบสถานที่จากการนับลูกระนาดบนพื้น นับสะพานที่ขาม 
- ออกแบบลวดลายและสีพื้นใหเหมาะกับคนสายตาเลือนราง 

กลุมท่ี 1-3 
กลุมท่ี 5-7 

- เสนทางคนเดินพื้นขรุขระและพื้นตางระดับ 
 

- เปลี่ยนวัสดุทางเทาใหเหมือนกัน เพื่อใหเสนทางมีความเชื่อมตอ โดยวัสดุ 
  ปูนดีกวาโลหะ เพราะโลหะลื่นกวา 

กลุมท่ี 
3, 5, 7 

- เสนทางคนเดินและในบางทางแยกขนาดเล็กและแคบ - ควรปรับพื้นทางเดินใหกวางมากข้ึน (ลดพื้นที่ถนน เพิ่มทางเทา) 

กลุมท่ี 1-2 
กลุมท่ี 5-6 

- เสนทางคนเดินรอน ไมมีที่บังฝน 
- เสนทางคนเดินมีสิ่งกีดขวาง 

- สรางหลังคา เพื่อทำใหมองเห็นเสนทางคนเดินจากระยะไกลและสามารถ 
  กันแดด-ฝนได 

กลุมที่ 5 - เสนทางไมเอื้ออำนวยตอการเขาใชสถานที่ตาง ๆ - สรางเสนทาง ทางลาด และที่จอดรถใหกับผูใชรถเข็นวีลแชร นอกจากน้ี 
  ทางลาดสำหรับผูใชรถเข็นวีลแชรที่ควรปรับปรุงคือ ตึกบูรณาการ อาคาร 
  กลางน้ำ และโรงอาหาร 

กลุมท่ี 1-4 
กลุมที่ 7 

1.2 เสนขอบ (Edges) 
- แบงเสนกั้นทางเทาและทางถนนไดชัดเจน แต 
  ผูเขารวมวิจัยไมสนใจ 
- เสนขอบขาดหายและทรุดโทรม 
 

- แบงเสนขอบทางเดินเทาและทางรถยนต โดยการทาสีใหมองเห็นงายข้ึน 
  (เสนขาว-แดง/เหลือง) หรือปลูกตนไมกั้นแตละพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย 
- ออกแบบเสนกั้นใหสอดคลองกับความปลอดภัย โดยการเพิ่มความสูงของ 
  ขอบทางเดินใหคนตาบอดสามารถแตะถึงได  เพิ่มรั้วกั้นในบริเวณอันตราย 
  ใหชัดเจน (บริเวณบอปลาหนาตึกคณบดี) และติดต้ังเสากันมอเตอรไซค 
  ขึ้นมาทางเทา (ลานหนาอาคารเรียนรวม) 

กลุมท่ี 5-7 - เสนขอบกั้นยังไมครอบคลุมการออกแบบเพื่อทุกคน - สรางราวกันใหคนพิการและผูสูงอายุ 
- ออกแบบราวกั้นสำหรับคนตาบอด โดยใชอักษรเบรลลบอกทางบนราวจับ 

กลุมท่ี 1-7 1.3 โซน (Zone) 
- โซนหรือเอกลักษณของการใชงานในแตละตัวอาคาร 
  ไมปรากฎ 

- สรางปายหรือสัญลักษณที่คนภายนอกสามารถเขาใจไดดวยโดยการทำสี 
  อาคารใหตรงกับปายแผนที่หรือทำปายบอกทางแบงโซนเปนทิศ เหนือ-ใต 
  ปกซาย-ขวา แบงออกเปน 2 โซน คือ A และ B 

กลุมท่ี 
4, 5, 7 

- ไมสามารถเห็นสถานที่ขางหนาในระยะไกลได - ควรทำปายโซนใหญ ๆ เพื่อใหสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล 

กลุมที่ 5 - โซนจอดรถสำหรับคนพิการมีจำนวนนอย - เพิ่มโซนที่จอดรถสำหรับผูใชรถเข็นวีลแชร 
กลุมท่ี 1-5 
กลุมที่ 7 

- ไมมีการแบงโซนท่ีชัดเจน เกิดจากการสรางอาคารข้ึน 
  ใหมเร่ือย ๆ โดยไม คำนึงถึงการใชงาน ทำใหใชเวลา 
  ในการหาเสนทางนาน 

- แบงโซนเปนสัญลักษณตาง ๆ หรือแบงอาคารเปนสี โดยปลูกดอกไมเปน 
  หลากหลายสีหรือออกแบบปายใหสวางและมีสีสันอยางเหมาะสม 
- สรางขอบเขต/บรรยากาศใหโซน โดยตั้งตู ATM บริเวณศูนยการคา 
- ออกแบบสภาพแวดลอมใหคนตาบอดเขาใจและสามารถสื่อสารกันได โดย 
  การสรางลูกระนาดบนพื้น สะพานที่ขามบริเวณโซนตาง ๆ 

กลุมท่ี 3-6 1.4 ชุมทาง (Nodes) 
- เสนทางถนนไมปลอดภัย 
- บริเวณทางแยกวุนวาย และอันตรายสำหรับผูใชงาน 

- เพิ่มปายเตือนในบริเวณอันตรายใหชัดเจน เชน บริเวณบอปลาท่ีไมมีรั้วกั้น 
  และทางแยกควรมีกระจกหรือสัญญาณไฟ/เสียงเตือน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) แสดงขอมูลการสนทนากลุมกับกลุมผูเขารวมวิจัย 7 กลุม  
 

กลุมผูวิจัย ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะจากผูเขารวมวิจยั 
กลุมท่ี 2 - บริเวณทางแยกตาง ๆ ไมพบ Landmark ที่สื่อสาร 

  กับคนอื่นได 
- เร่ืองชุมทางหรือทางแยก ควรจะเช่ือมกับเรื่องของ Landmark  
- ในจุดทางแยกควรออกแบบ Landmark เปนผลงานศิลปะที่สามารถ 
  อางอิงหรือสงเสริมเอกลักษณกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
- เพิ่มสัญลักษณ สี หรือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาเปนทางแยกใหชัดเจน 

กลุมท่ี 1-2 
กลุมท่ี 4 

- ไมมีพื้นที่นั่งพักเพียงพอ - เพิ่มที่นั่งรอตามทางแยก เพื่อใหรูวาเปนบริเวณที่คนพบปะกัน 

กลุมท่ี 5-7 - ทางแยกยังไมครอบคลุมการออกแบบเพื่อทุกคน - ออกแบบปายบอกทางหรือเสา ใหมีปุมลูกศรกดเสียงแกคนตาบอด 
- สรางเบรลลบล็อกบริเวณทางมาลายขามถนน 

กลุมท่ี 1-2 
กลุมท่ี 4-7 

1.5 ภูมิสัญลักษณ (Landmark) 
- ไมพบ Landmark ในสถานที่สำคัญ เพื่อบอกจุดแยก 
- เสนทางเขาถึง Landmark ยาก 
- ทัศนวิสัยของอาคารตาง ๆ ไมดี 

- เลือกจุดสราง Landmark ที่คนสามารถมองเห็นงาย 
- ออกแบบตึกหรือประติมากรรมท่ีมีอยูแลวใหมีลักษณะโดดเดนขึ้น โดยการ 
  ใชสีและวัสดุที่แตกตางกัน 
 

กลุมท่ี 3-7 - ไมทราบวาอะไรคือ Landmark  - เลือกจุดสราง Landmark ที่คนสามารถมองเห็นงาย 
กลุมท่ี 1-4 - ไมพบส่ิงที่เปนผลงานทางสถาปตยกรรมมากเทาที่คิด - ออกแบบภูมิสัญลักษณ เปนผลงานศิลปะที่สามารถอางอิงหรือสงเสริม 

  เอกลักษณกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยสรางประติมากรรม 
  เปนรูปสัตวหรือสัญลักษณประจำคณะ (รวงผึ้ง) ที่มีสีสันสดใส และมีขนาด 
  ใหญ  

กลุมท่ี 7 - บริเวณ Landmark อันตรายสำหรับคนตาบอด 
  เพราะ Landmark โดยสวนใหญของคนตาบอดจะอยู 
  บริเวณตีนบันได สะพาน และลานน้ำพุ 

- ออกแบบ Landmark ควรคำนึงถึงความปลอดภัย เพราะเปนพื้นที่รองรับ 
  คนทุกประเภท โดยเฉพาะบริเวณตีนบันได สะพาน และลานน้ำพุ อาจเกิด 
  อันตรายกับคนตาบอดหรือไมเทาขาวอาจตกลงจากสะพานได 

กลุมท่ี 1-6 2. ปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง ไดแก 
ปายบอกทาง ปายเฉพาะจุด ปายขาวสาร และปาย
ควบคุมหรือบังคับ 
- ปายทุกประเภทไมเพียงพอตอการใชงาน 
- ทัศนวิสัยของปายทุกประเภทไมดี และวางตำแหนงที่ 
  ไมเหมาะสม เขาถึงยากในบางปาย 
- ปายบอกทางขาดการออกแบบ และขอมูลบนแผน 
  ปายไมชัดเจน มีแตเสนทางเดินรถ ยังไมพบขอมูล 
  เสนทางสำหรับคนเดิน 
- ปายบอกทางบางปายมีขนาดเล็กและขาดการ 
  ออกแบบ วัสดุที่ใชปายบอกทางทำไมเหมาะสม  
  มีตัวอักษรขนาดเล็กและขอมูลติดกันมากเกินไป 
-ปายเฉพาะจุดเล็กและไมโดดเดน 

- เพิ่มปริมาณปายใหเพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
- วางปายตาง ๆ ตามทางเดิน โซน หรือจุดสำคัญตาง ๆ ใหเห็นเดนชัด อยู 
  ในระดับสายตาและมองเห็นงายในเสนทางหลัก 
- เพิ่มขนาดปายบอกทางและปายเฉพาะจุดใหใหญและโดดเดนขึ้น  
- ออกแบบปายใหมีความสวยงาม มีอัตลักษณเดียวกัน และมีลักษณะที่ 
  เขาใจงาย เชน ปายบอกทางรถควรมีทิศทางที่ชัดเจน  การทาสีปาย 
  ใหเชื่อมกับตัวอาคาร ออกแบบสัญลักษณและทาสีตึก 
- สรางปายปายบอกทางเปนภาพรวมเฉพาะของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  สจล. ตรงจุดแรกที่เขามาถึงคณะ บริเวณทางเดิน โซน และทางแยกตาง ๆ 
- ขอมูลบนแผนปายปายบอกทาง ควรมีขอมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากกวา 
  นี้ เชน เพิ่มขอมูลบอกเสนทางเทา ขอมูลบอกลักษณะอาคาร และเพิ่มจุด 
  บอกตำแหนง โดยเฉพาะปายบริเวณทางแยก 
- นำเทคโนโลยีเขามาออกแบบปายบอกทางเปนระบบจอสัมผัส 
- กำหนดชื่ออาคาร เพื่อสรางปายใหเปนระบบแบบสากล เชน ระบบตึก 
  แบบ A B C หรือ ตึกที่ 1 2 3 

กลุมท่ี 1-7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคน 
- ปายยังไมครอบคลุมในเร่ืองการออกแบบเพื่อทุกคน 
- ปายสำคัญกับคนหูหนวก โดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
- คนตาบอด-คนสายตาเลือนรางไมใชระบบปาย 
 สัญลักษณ 

- ออกแบบระดับของปายที่ระดับสายตาของสำหรับผูใชรถเข็นวีลแชร 
- มีไฟเตือนคนหูหนวกแทนสัญญาณเสียง 
- ทำแผนที่นูน เพิ่มอักษรเบลลบนปายบอกทาง  
- ออกแบบปายบอกทางหรือเสา ใหมีปุมลูกศรกดเสียงแกคนตาบอด 
- ขอมูลบนแผนปายควรมี 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
- ออกแบบ App เกี่ยวกับระบบคนหาทางภายในคณะ เพื่อทุกคนสามารถ 
  เขาใชได ตัวอยางเชน CREW App สำหรับคนตาบอด 
- ออกแบบโบรชัวรแจกหนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภายในมีขอมูล 
  เกี่ยวกับเสนทางในคณะ 
- อยากใหผูใชจริงมีสวนรวมในการออกแบบทุกขั้นตอนในครั้งนี้ดวย 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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6.  การอภิปรายผลการวิจัย สรุป และขอเสนอแนะ  
  6.1  การอภิปรายผลการวิจัย 
   จากการศึกษาระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ตามแนวคิดหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน ผูวิจัย
ไดอภิปรายผลการวิจัยจากวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ ดังนี ้
   6.1.1  พฤติกรรมและความตองการของผูใชงานระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล.  จากการ
ลงพื้นที่สังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมวิจัยที่เขามาใชงานระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ที่ลงพื้นท่ีหาอาคาร
ตามที่กำหนดใหพบวา เพศหญิงใชเวลาในการคนหาเสนทางโดยเฉลี่ยมากกวาเพศชาย (ตารางท่ี 3) และเพศหญิงยังมีพฤติกรรมใน
การถามทางนักศึกษาและบุคลากรภายในมากกวาเพศชาย ทำใหทราบวาเพศชายมีความมั่นใจในการหาเสนทางมากกวาเพศหญิง 
ซึ่งมีความสอดคลองกับ Liz Kelly (2012, ยอหนาท่ี 4) ที่กลาววาผูหญิงมีความรูสึกกังวลในการหาเสนทางมากกวาผูชาย เนื่องจาก
ความแตกตางระหวางเพศสงผลตอความมั่นใจ เมื่อตองเดินทางในสภาพแวดลอมใหม นอกจากน้ียังพบวา กลุมผูใชรถเข็นวีลแชร 3 
คน และกลุมคนตาบอด-คนสายตาเลือนรางไมสามารถลงพื้นที่สำรวจเองได จึงมีผูวิจัยลงพื้นที่นำทางให  เพราะสภาพแวดลอม
ภายในคณะดังกลาว ไมอำนวยความสะดวกในคนหาเสนทางและไมครอบคลุมหลักการออกแบบเพื่อทุกคน โดยพฤติกรรมและ
ความตองการผูใชงานระบบการคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. มีดังนี ้
     -  ปจจัยผังพื้นพบวา ผูเขารวมวิจัย 5 กลุม ไดแก นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคคลภายนอกเดินเทา 
บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ และคนหูหนวก พบปญหาในการเขาใชพื้นที่คลายคลึงกัน แตผูเขารวมวิจัยอีก 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูใชรถเข็นวีลแชรและกลุมคนตาบอด-คนสายตาเลือนราง กลาววาควรปรับปรุงการเขาถึงอาคารและควรใชสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการมากกวาการพัฒนาระบบคนหาทาง เพราะหากมีระบบคนหาทางท่ีดี แตสภาพแวดลอมไมอำนวยความสะดวก ก็ไม
สามารถเขาใชพื้นที่ได 
     - ปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง เปนปจจัยท่ีกลุมผูเขารวมวิจัย 6 กลุม ไดแก นักศึกษา บุคลากร
ภายใน บุคคลภายนอกเดินเทา บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ ผูใชรถเข็นวีลแชร และคนหูหนวก พูดถึงปญหาของระบบปาย
สัญลักษณเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนหูหนวก เพราะปายสัญลักษณถือเปนหัวใจสำคัญในการรับรูเรื่องเสนทาง ควร
ตั้งอยูในบริเวณทางแยกตาง ๆ คนหูหนวกใชการสื่อสารเปนภาษามือ ทำใหเปนอุปสรรคในการคนหาเสนทาง ซึ่งตางจากกลุมคนตา
บอด-คนสายตาเลือนรางที่ไมใชระบบปายสัญลักษณเลย แตจะใชระบบนำทางเปนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นแทน เชน เบรลล
บล็อก ลูกระนาด หรือสะพาน 
   6.1.2 แนวทางการออกแบบระบบคนหาทางที่สอดคลองกับหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
   จากการศึกษาพบวา หลักการออกแบบระบบคนหาทางของจรัญญา พหลเทพ (2560, หนา 81-82) ที่วาดวยเรื่อง 
“สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบคนหาทาง” 7 ขอ มีความสอดคลองกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน 8 ขอ ของ Steinfeld 
and Maisel (2012, ยอหนาท่ี 2) ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 ดังนี ้
 
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลความสอดคลองของหลักการออกแบบระบบคนหาทางกับหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 

หลักการออกแบบระบบคนหาทาง  
(จรัญญา พหลเทพ, 2560) 

หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (Steinfeld and Maisel, 2012) 
ใชได 

เทาเทียม 
มีความ
ยืดหยุน 

ใชงาน
งาย 

การสื่อ
ความหมาย
เขาใจงาย 

เผื่อการใช
งานท่ี

ผิดพลาด 

ใชแรง
นอย 

มีขนาด
และพื้นที่
เหมาะสม 

เหมาะสม
ทาง

วัฒนธรรม 
1. การใชระบบสิ่งนำทางดวยการมองเห็น         

2. สรางความแตกตางของพ้ืนที่โดยใชองคประกอบของ 
   สถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน         

3. ควรติดดต้ังสัญลักษณบอกทางไวในบริเวณที่ผูใชงาน 
   ตัดสินใจ         

4. เลือกสัญลักษณการมองเห็นที่เหมาะสมตอคนกลุมใหญ         

5. กราฟกที่ใชตองสื่อสารได มุงตรงไปที่จุดตองการและ 
   มองเห็นไดในระยะทางที่เปนเหตุเปนผล 

 
 

       

6. กราฟกดีไซนตองออกแบบและติดเอาไวสม่ำเสมอตลอด 
   เสนทาง         

7. หลีกเลี่ยงการใชระบบการมองที่เยอะจนเกินไป 
         

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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   6.1.3 แนวทางการออกแบบระบบคนหาทาง กรณีศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. จากขอมูลการลงสำรวจ
พื้นที่เบื้องตนพบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. มีลักษณะอาคารกระจายตัวและการวางผังพื้นอาคารแนวราบ และในการ
สนทนากลุมจากผูเขารวมวิจัยถึงปญหาและแนวทางในการแกไขระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. นั้น       
ไดวิเคราะหจากปจจัยผังพื้นและปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง ซึ่งเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มี
ผลกระทบตอการคนหาเปาหมายจากทฤษฎีของ Weisman (จรัญญา พหลเทพ, 2560, หนา 81) (ตารางที่ 4) และนำหลักการ
ออกแบบระบบคนหาทาง 7 ขอ ของจรัญญา พหลเทพ (2560, หนา 81-82) มาประกอบการพิจารณาขอเสนอแนะจากผูเขารวม
วิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ที่คำนึงถึงคนทุกกลุม ซึ่งหลักการ
ออกแบบระบบคนหาทาง 7 ขอ มีดังนี ้ 1) การใชระบบสิ่งนำทางดวยการมองเห็น 2) สรางความแตกตางของพื้นที่โดยใช
องคประกอบของสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน 3) ควรติดดตั้งสัญลักษณบอกทางไวในบริเวณที่ผู ใชงานตัดสินใจ          
4) เลือกสัญลักษณการมองเห็นที่เหมาะสมตอคนกลุมใหญ 5) กราฟกที่ใชตองสื่อสารได มุงตรงไปที่จุดตองการและมองเห็นไดใน
ระยะทางที่เปนเหตุเปนผล 6) กราฟกดีไซนตองออกแบบและติดเอาไวสม่ำเสมอตลอดเสนทาง 7) หลีกเลี่ยงการใชระบบการมองที่
เยอะจนเกินไป โดยแนวทางการออกแบบระบบการคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. มีรายละเอียดตามตารางที่ 6 
ดังนี ้
 

ตารางที่ 6 แสดงแนวทางการออกแบบระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
 

 
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมวิจัย 

ขอเสนอแนะที่ใชหลักการออกแบบ
ระบบคนหาทาง 7 ขอ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ปจจัยผังพ้ืน 
1.1 เสนทาง (Path) 
- ออกแบบเสนทางเทาใหเขาถึงงายและมากข้ึน ในรูปแบบของสัญลักษณหรือสีที่สอดคลองกับความเปน 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยทำเสนทางสัญจรทางเทายาว ๆ ไปถึงจุดหมายปลายทาง ออกแบบ 
  เสนทางสีตามทางเดิน ทำรูปรอยเทาบนพื้น/คลื่นซัด/การตูนบอกทาง หรือแปะสติ๊กเกอรรูปรอบเทาลงบน 
  พื้น 
- ติดไฟตามทางเดินเหมือนที่สนามบิน เพิ่มความปลอดภัยในตอนเย็น 
- ทำปายชื่อถนนหรือชื่อซอย บริเวณดานหนาทางเขา-ออกแตละซอย 
- ควรสรางระบบเสนทางเดินรถเปน One-way 
- ทำลูกศรบนพื้นถนน เพิ่มความเขาใจและปลอดภัยใหกับผูขับขี่ 
- ออกแบบเสนทางสัญจรใหมีระบบและชัดเจน โดยการแบงเปนเสนทางหลักและเสนทางรอง 
- สรางเสนทางเบรลลบล็อกสำหรับคนตาบอดใหถูกวิธี และคนตาบอดสามารถทราบสถานท่ีจากการนับลูก 
  ระนาดบนพื้น นับสะพานที่ขาม 
- ออกแบบลวดลายและสีพื้นใหเหมาะกับคนสายตาเลือนราง 

     

  

1.2 เสนขอบ (Edges) 
- แบงเสนขอบทางเดินเทาและทางรถยนต โดยการทาสีใหมองเห็นงายข้ึน (เสนขาว-แดง/เหลือง) หรือปลูก 
  ตนไมกั้นแตละพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย 
- ออกแบบราวกั้นสำหรับคนตาบอด โดยใชอักษรเบรลลบอกทางบนราวจับ 

  

1.3 โซน (Zone) 
- สรางปายหรือสัญลักษณที่คนภายนอกสามารถเขาใจไดดวยโดยการทำสีอาคารใหตรงกับปายแผนท่ีหรือทำ 
  ปายบอกทางแบงโซนเปนทิศ เหนือ-ใต ปกซาย-ขวา แบงออกเปน 2 โซน คือ A และ B 
- ควรทำปายโซนใหญ ๆ เพื่อใหสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล 
- แบงโซนเปนสัญลักษณตาง ๆ หรือแบงอาคารเปนสี โดยปลูกดอกไมเปนหลากหลายสีหรือออกแบบปายให 
  สวางและมีสีสันอยางเหมาะสม 
- สรางขอบเขต/บรรยากาศใหโซน โดยตั้งตู ATM บริเวณศูนยการคา 

  

1.4 ชุมทาง (Nodes) 
- เพิ่มที่นั่งรอตามทางแยก เพื่อใหรูวาเปนบริเวณที่คนพบปะกัน 
- เพิ่มปายเตือนในบริเวณอันตรายใหชัดเจน เชน บริเวณบอปลาท่ีไมมีรั้วกั้น และทางแยกควรมีกระจกหรือ 
  สัญญาณไฟ/เสียงเตือน 
- เร่ืองชุมทางหรือทางแยก ควรจะเช่ือมกับเร่ืองของ Landmark  
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ตารางที่ 6 (ตอ) แสดงแนวทางการออกแบบระบบคนหาทางภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
 

 
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมวิจัย 

ขอเสนอแนะที่ใชหลักการออกแบบ
ระบบคนหาทาง 7 ขอ 

1 2 3 4 5 6 7 
- ในจุดทางแยกควรออกแบบ Landmark เปนผลงานศิลปะที่สามารถอางอิงหรือสงเสริมเอกลักษณกับ 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
- เพิ่มสัญลักษณ สี หรือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาเปนทางแยกใหชัดเจน 
- ออกแบบปายบอกทางหรือเสา ใหมีปุมลูกศรกดเสียงแกคนตาบอด 
- สรางเบรลลบล็อกบริเวณทางมาลายขามถนน 

       

1.5 ภูมิสัญลักษณ (Landmark) 
- เลือกจุดสราง Landmark ที่คนสามารถมองเห็นงาย 
- ออกแบบตึกหรือประติมากรรมท่ีมีอยูแลวใหมีลักษณะโดดเดนขึ้น โดยการใชสีและวัสดุที่แตกตางกัน 
- ออกแบบภูมิสัญลักษณ เปนผลงานศิลปะที่สามารถอางอิงหรือสงเสริมเอกลักษณกับคณะสถาปตยกรรม 
  ศาสตร สจล. โดยสรางประติมากรรมเปนรูปสัตวหรือสัญลักษณประจำคณะ (รวงผึ้ง) ที่มีสีสันสดใส และมี 
  ขนาดใหญ 

  

2. ปจจัยปายสัญลักษณ/เครื่องมือชวยหาทาง 
ปายบอกทาง, ปายเฉพาะจุด, ปายขาวสาร และปายควบคุมหรือบังคับ 
- เพิ่มปริมาณปายใหเพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
- วางปายตาง ๆ ตามทางเดิน โซน หรือจุดสำคัญตาง ๆ ใหเห็นเดนชัด อยูในระดับสายตาและมองเห็นงาย 
  ในเสนทางหลัก 
- เพิ่มขนาดปายบอกทางและปายเฉพาะจุดใหใหญและโดดเดนขึ้น 
- ออกแบบปายใหมีความสวยงาม มีอัตลักษณเดียวกัน และมีลักษณะที่เขาใจงาย เชน ปายบอกทางรถควรมี 
  ทิศทางที่ชัดเจน  การทาสีปายใหเชื่อมกับตัวอาคาร ออกแบบสัญลักษณและทาสีตึก 
- สรางปายบอกทางเปนภาพรวมเฉพาะของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ตรงจุดแรกที่เขามาถึงคณะ 
  บริเวณทางเดิน โซน และทางแยกตาง ๆ 
- ขอมูลบนแผนปายบอกทาง ควรมีขอมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากกวานี้ เชน เพิ่มขอมูลบอกเสนทางเทา 
  ขอมูลบอกลักษณะอาคาร และเพิ่มจุดบอกตำแหนง โดยเฉพาะปายบริเวณทางแยก  
- นำเทคโนโลยีเขามาออกแบบปายบอกทางเปนระบบจอสัมผัส 
- กำหนดชื่ออาคาร เพื่อสรางปายใหเปนระบบแบบสากล เชน ระบบตึกแบบ A B C หรือ ตึกที่ 1 2 3 
- ออกแบบระดับของปายที่ระดับสายตาของสำหรับผูใชรถเข็นวีลแชร 
- มีไฟเตือนคนหูหนวกแทนสัญญาณเสียง 
- ทำแผนที่นูน เพิ่มอักษรเบลลบนปายบอกทาง  
- ออกแบบปายบอกทางหรือเสา ใหมีปุมลูกศรกดเสียงแกคนตาบอด ในเรื่องเสียงควรทำแบบสากล 
- ขอมูลบนแผนปายควรมี 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
- ออกแบบ App เกี่ยวกับระบบคนหาทางภายในคณะ เพื่อทุกคนสามารถเขาใชได ตัวอยางเชน CREW App  
- ออกแบบโบรชัวรแจกหนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ภายในมีขอมูลเกี่ยวกับเสนทางในคณะ 
- อยากใหผูใชจริงมีสวนรวมในการออกแบบทุกขั้นตอนในครั้งน้ีดวย 

  

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  6.2  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
   งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับปรับปรุงระบบคนหาทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ตามแนวคิด
การออกแบบเพื ่อทุกคน เพื ่อรองรับผู เขาใชงานหลากหลาย ไดแก นักศึกษา, บุคลากรภายใน, บุคคลภายนอกเดินเทา, 
บุคคลภายนอกใชยานพาหนะ และกลุมคนพิการ 3 ประเภท ไดแก ผูใชรถเข็นวีลแชร คนตาบอด-คนสายตาเลือนราง และคนหู
หนวก ซึ่งผลที่ไดมาจากกลุมผูใชงานจริง โดยแนวทางการออกแบบระบบคนหาทาง กรณีศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
(ขอ 6.1.3) จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบคนหาทางในมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาท่ีมีบริบทคลายคลึงกัน เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงอาคารไดอยางเทาเทียมกัน 
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  6.3  ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยตอไป 
   นอกเหนือจากการพิจารณาในรูปแบบขางตนแลว การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปจจัยผังพื้นและปจจัยปายสัญลักษณ
และเครื่องมือชวยหาทาง ที่สงผลกระทบตอการคนหาเปาหมาย ซึ่งจากการศึกษาพบวา ยังมีปจจัยระดับการมองเห็นเปาหมายและ
ปจจัยความแตกตางกันของท่ีวาง ที่ควรนำมาพิจารณาในการออกแบบระบบคนหาทางอีกดวย หากใครท่ีจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบเพื่อทุกคน ควรนำคนพิการเขารวมวิจัย เพราะจะไดขอมูลที่มาจากกลุมที่มีความตองการอยางแทจริง และทำให
คนพบวาปจจัยสิ่งอำนวยความสะดวกก็เปนสิ่งจำเปนสำหรับคนพิการ 
 

เอกสารอางอิง 
จรัญญา พหลเทพ. (2560). ปจจยัในการประยุกตใชแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
 ในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร. (วิทยานิพนธหลักสตูรปริญญาสถาปตยกรรม 
 ศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจยัเพื่อการออกแบบ, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง). 
ดร. ชุมพร มรูพันธุ. (2556). แนวทางการออกแบบการจัดผังพื้นสำหรับ นิทรรศการเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพในการคนหา  
  เปาหมายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
   (วารสาร. Number 62 (ธันวาคม 2556)), 61-76. 
ทนงจิต อิ่มสำอาง และ เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธยุา. (2562). การออกแบบเรขศิลปปายประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค :  
  กรณีศึกษา โครงการริมน้ำยานนาวา. วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย. ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน  
  2562)), 222-256. 
นวลนอย บุญวงษ และนันทนี เนยีมทรัพย. (2543). แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในอาคารเพ่ือนคนพิการ. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวงกิจ และศิวาพร กลิ่นมาลยั. (2556) จิตวิทยาสภาพแวดลอม: มูลฐานการสรางสรรคและ 

จัดสภาพแวดลอมนาอยูอาศัย. ครั้งท่ี2. กรุงเทพฯ: บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร จำกัด. 
สมพล กอบสุขนริันดร. (2558) การออกแบบสารสนเทศสำหรับเมืองประวัติศาสตรเวียงกุมกาม เชยีงใหม. 

(บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัเชียงใหม). 
อธิวัฒน จุลมัจฉา. (2547). การออกแบบสัญลกัษณ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร.  

(วิทยานิพนธศิลปะมหาบัณฑติสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัศิลปากร). 
Carol A. Lawton and Janos Kallai, (2002). Gender Differences in Wayfinding Strategies and Anxiety  

About Wayfinding: A Cross-Cultural Comparison. Retrieved from  
https://www.researchgate.net/publication/226270260 

Chengshun Wang, Yufen Chen, Shulei Zheng and Hua Liao. (2019). Gender and Age Differences in Using  
Indoor Maps for Wayfinding in Real Environments. Retrieved from 
https://www.mdpi.com/2220-9964/8/1/11 

Kehinde Oyelola. (2014). Wayfinding in University Settings: A Case Study of the Wayfinding Design  
Process at Carleton University. Retrieved from 
https://curve.carleton.ca/2802cab3-2443-4f2f-a2d4-37a5c16b011c 

Liz Kelly. (2012). Wayfinding and Gender: Exploring the Differences. Retrieved from 
https://asisignage.com/2012/02/14/wayfinding-and-gender-exploring-the-differences/ 

Steinfeld and Maisel. (2012). 8 Goals of Universal Design. Retrieved from 
http://universaldesignaustralia.net.au/8-goals-of-universal-design/ 

 
 
 
 
 



 

152 
 

การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา 
ตามแนวคิดสภาพแวดลอมเยียวยา กรณีศึกษา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
A Study of the Physical Environment that Impacts Students' Stress 

According to the Healing Environment Concept Case Study: 
Faculty of Architecture, KMITL. 

 
วรวีห  ปนทองทิพย1   อันธิกา  สวัสดิ์ศร2ี  

 
บทคัดยอ 
  ขอมูลจากจิตแพทยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พบวานักศึกษา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สจล. เขารับการรักษาอาการเครียด ปญหาสุขภาพจิต จำนวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1  ป ซึ่งสถาปตยกรรม และ 
สภาพแวดลอมทางกายภาพมีสวนสำคัญในการเพิ่มความเครียด หรือ เลี่ยงผลกระทบที่มีตอความเครียด  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพเบื้องตนที่สงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา 
  ดังนั้นจึงใชแนวคิดสภาพแวดลอมเยียวยา (Healing Environment) เปนแนวทางในการแกไขปญหาตามขอมูลจากการ
สัมภาษณของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเบื้องตนที่ชวยเลี ่ยง        
การสงผลกระทบตอความเครียด  
  การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสำรวจลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน พักผอน ทำกิ จกรรม    
อื่น ๆ และการสังเกตพฤติกรรมการใชงานของนักศึกษาดวยการจดบันทึก บันทึกภาพ  และ การสนทนากลุม กับนักศึกษา เกี่ยวกับ
สาเหตุของความเครียด ปญหาปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพและความตองการในปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
นักศึกษาที่มีผลกระทบตอความเครียด ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเบื้องตน      
ผลจากการสำรวจและสัมภาษณ เกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียดพบวา 1) แสงสวาง     
ไมเพียงพอตอการใชงาน 2) สีภายในของอาคารที่มีสีขาวมากเกินไป และสภาพสีที่เกาดูหมนหมอง 3) เสียงรบกวนจากหองเรียน
ขาง ๆ และเสียงจากการเรือสัญจรบริเวณใกลเคียง 4) คุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีไมถายเท และกลิ่นที่ไมพึงประสงค 5) ความ
แออัดของขนาดพ้ืนท่ีและการจัดวางเฟอรนิเจอร และปจจัยอื่น ๆ ไดแก ทางสัญจร อุปกรณสื่อการเรียนการสอน พื้นที่ทำงานนอก
เวลาเรียนท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน และ สงผลกระทบตอความเครียด 
 
คำสำคัญ:  สภาพแวดลอมเยียวยา ความเครียด นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
Abstract 
 Information from the psychiatrist of the King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,  (KMITL) 
found that students from the Faculty of Architecture, KMITL, were admitted to the treatment of stress problems 
amounted to 100 people over a period of one year, where architecture and physical environment play an 
important role in increasing stress or avoiding the effects of stress. This study aimed to 1) investigate factors of 
the physical environment that affect students' stress,  2) present guidelines for improving the primary physical 
environment impacting student stress. 
 
 

        
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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 Therefore, the healing environment concept was used as a guideline for solving the problem, according 
to the interviews with students of the Faculty of Architecture to find guidelines to improve the basic physical 
environment that help avoid the impact on stress.  
 This study was qualitative  research collecting data by surveying the physical environment in the 
teaching  area, rest area, activity area and observing usage area behaviour of students by taking notes, recording 
pictures and focused- group interviews with students about the causes of stress,  problems of physical 
environment factors and needs for improving physical environment of students that has an impact on stress.The 
obtained data were analyzed for guideline to improve  the basic physical environment. Results from a survey 
and interview with students  about the physical environment factors that affect the stress found that 1) not 
enough light to used, 2) colour inside the building is too white and the old colour condition looks pale, 3) noise 
from neighbouring classrooms and noise from nearby boat traffic, 4) non - ventilated air inside building and the 
odour that is unsatisfactory, 5) congestion of area and furniture layout and other factors such as thoroughfare, 
teaching and learning communication equipment,  work area out of school time that affect usage and affect 
stress. 
 
Keywords:  Healing Environment, Stress, Students of Faculty of Architecture 
 

1. บทนำ 
  ความเครียด หมายถึง ภาวะของอารมณและความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ และการการเผชิญสิ่งที่ทำ
ใหรูสึกกดดัน ไมสบายใจ วุนวายใจ กลัว วิตกกังวล รวมไปถึงการถูกบีบคั้น เมื่อรับรูแลวรูสึกวาสิ่งนั้นคุกคามจิตใจ และอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย (ศรีจันทร พรจิราศิลป , 2554, ยอหนาที่ 2)  ซึ่งในระดับอุดมศึกษาเปนชวงที่มีการพัฒนา
กระบวนความคิด ทั้งตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตมีความ
รับผิดชอบที่มากขึ้น ตองเจอกับสภาวะกดดันและกังวลในเรื่องการเรียน สอบ สงโปรเจค เกิดจากเวลาที่เรงรีบขอจำกัดในเรื่อง    
ตาง ๆ (ภควัต วงศไทย, 2557, น 4-5) 
  จิตแพทย คณะแพทยศาสตร สจล. ใหขอมูลมาวานักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรทำการรักษาท่ีคอนขางยาก เพราะ
การพักผอนที่ไมเปนเวลาทำใหการรักษาดวยการจายยาคอนขางยากไดผลชา อาจเสี่ยงตอการเปนโรคซึมเศรา ซึ่งทางคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สจล. น้ันก็มีนโยบายที่ช่ือวา ซอม สราง สางระบบ งบยั่งยืน ในชวงปพ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพราะสภาพแวดลอมทางกายภาพก็มีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตที่ดี 
และในนโยบายนี้ไดกลาวถึงเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา ที่จะลดความเสี่ยงที่การเปนโรคซึมเศราที่มาจากความเครียด แรงกดดัน
ของนักศึกษา ผูวิจัยจึงเล็งเห็นการนำเอาแนวคิดสภาพแวดลอมเยียวยา (Healing Environment) มาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพเบื้องตนที่ชวยลดปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา เพราะเปนที่ทฤษฎีที่
ใชเปนแนวทางในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือลดความเครียดของผูเขาใชสถานท่ี 
 

2.  วัตถุประสงคในการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา  
  2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเบ้ืองตนที่สงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา 
 

3.  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  3.1 ความเครียด  
   ภาวะของอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ และทำใหรูสึกถูกกดดัน ไมสบายใจ 
วุนวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรูหรือประเมินวาปญหาเหลานั้นเปนสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะ
กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จะสงผลใหสภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจเสียไป (ศรีจันทร พรจิราศิลป, 2554, ยอหนาที่ 2) 
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  3.2 สภาพแวดลอมเยียวยา (Healing Environment)  
   การออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเยียวยา จึงเปนการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอมนุษยในทางบวก กลาวคือ 
สภาพแวดลอมที่เกิดความผอนคลายความเครียด เพิ่มสุขภาวะ ลดอัตราการเตนของหัวใจ ลดอัตรา  การหายใจ ลดความดัน      
โลหิต ฯลฯ (โกศล จึงเสถียรทรัพย, 2553, น.17) ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีจะทำใหเลี่ยงการสงผลกระทบตอความเครียดมีดังนี้  
   1. คุณภาพอากาศ มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ เชนอากาศรอนสงผลใหอารมณ  
มีความรูสึกที่หงุดหงิด ทั้งนี้ยังรวมไปถึงอากาศภายในอาคารที่ไมมีคุณภาพ มีกลิ่นเหม็น ความชื้น และ การระบายอากาศภายใน
อาคารควรมีการถายเทอากาศดวยชองเปดประตู หนาตาง ดีกวาการหายใจวนเวียนภายใตเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจสะสมเชื้อโรค
ทำใหติดเชื้อในระบบหายใจได (สมชาย จักรพันธุ, 2542, ยอหนาท่ี 10)   
   2. เสียง มีผลตอสุขภาพและจิตใจ มลพิษทางเสียงอันไดแกจังหวะที่เรารอนระดับเสียงที่มีความถี่สูงมากดังมาก 
กอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เชน ทำใหความดันเลือดสูง เกิดโรคกระเพาะอาหาร
ผิดปกติ  ชีพจรเตนผิดปกติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนอันตรายตอจิตใจ เสียงที่ดังมากเกิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการทำงาน 
(สมชาย จักรพันธุ, 2542, ยอหนาท่ี 16) 
   3. แสงสวาง จัดอยูในสภาพแวดลอมของการทำงานโดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานอยูในอาคารจะไดรับแสงสวาง ความ
เขมของแสงหรือที่เรียกวาความสวางของแสงนั้นมีผลเปนอยางมากในการทำงานของกลามเนื้อตารวมถึงระบบประสาทตาการท่ี
บุคคลไดรับปริมาณแสง หรือความเขมของแสงที่มากหรือนอยเกินไปกวาที่มาตรฐานกำหนด ที่เรียกวาแสงไมเหมาะสม หากไดรับ
อยางตอเนื่องเปนเวลานานกอใหเกิดปญหาหลายดาน เชน ปวดตา แสบตา และผลทางออมที่ตามมาคือการเขาไปทำลายระบบ
ประสาททำใหเกิดภาวะเครียดได (ยิ่งยศ สียางนอก, 2555, น.2)   
   4. สี มีความสัมพันธอยางมากกับการกระตุนอารมณ ความรูสึก นอกจากนี้ระดับความวิตกกังวล และโรคซึมเศรา
ของบุคคลยังสงผลตอการเลือกใชสีของพวกเขา สีที่ใชกระตุนการตอบสนองทางอารมณในเชิงบวกโดยทั่วไปเปนสีโทนเย็น โทน
อบอุน ไดแก สีสมสีฟาสีครามและสีมวง สวนสีโทนรอน เชนสีแดงหรือสีเหลืองทำใหกระตุนอารมณ แตสีเหลานั้นมีแนวโนมที่จะ
รูสึกถึงพลังงานที่สูงขึ้น  (Korkmaz .S, 2016, p 47) สีมีอิทธิพลตอ จิตวิญญาณ สังเกตเห็นสีใหบรรยากาศที่สวย สดใส เชน แสง
ทองของพระอาทิตย สีของนาทะเล มักทำใหเกิดความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุข ดังนั้นจึงนับวาสีมีอิทธิพลตอมนุษย (ธนิตา เทพหนู, 
2561, น.229-231) 
   5. ความแออัด เปนการตอบสนองในทางจิตวิทยา หรือเปนความรูสึกทางลบ (Negative feelings) ที่มีผลจากความ
หนาแนน เปนความรูสึกที่เกิดจากการรับรูของมนุษย ปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกแออัดมีหลายประการ เชน ความรูสึกแออัดจาก
จำนวนคนหนาแน อาคารสถานที่คับแคบ พื้นที่ใชสอยที่มีจำกัด การขาดพื้นที่สวนตัว เปนตน  ซึ่งสงผลตอความเครียด (วิมลสิทธ์ิ 
หรยางกูร และคณะ, 2556, น.29-31) 
   6. ภูมิทัศน หรือ ภูมิสถาปตยกรรม ถามองในแบบมหาภาค ก็เปนการออกแบบชุมชนเมืองกันเลยทีเดียว แตถามอง
แบบจุลภาคก็อาจเปนแคการจัดสวนก็ได Healing Garden เปนศัพทอีกคำหนึ่งที่ไดยินบอยขึ้น การจัดสวน การปรับภูมิทัศน ใหดู
สวยงาม มีความงดงามของพรรณไมธรรมชาตินอยใหญมีกอนหิน บอน้ำ ลำธาร น้ำพุ น้ำตก รวมท้ังแสงแดดธรรมชาติประกอบกัน 
Healing Garden อาจเปนสวนสุขภาพ ซึ่งเปนแนวทางการเยียวยาจิตใจดวยวิถีทางแบบธรรมชาติ (โกศล จึงเสถียรทรพัย, 2553, 
น.31) 
   7. สภาพแวดลอมทางสังคมที่มีแรงสนับสนุนทางดานสังคม (Social Support) หมายถึง ความชวยเหลือทางดาน
ขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน และเปนผลให
ผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้หมายถึงการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมา
จากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง เพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน ครู  แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอสุขภาพจิตมีลักษณะ
เชนเดียวกับสุขภาพกาย คือ พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มความสามารถในการตอสูกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
บุคคลที่มาจากความเครียดและชวยลดความเครียด ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มความตานทานโรคของบุคคลไดอีกดวย (โกศล จึงเสถียร
ทรัพย, 2553, น.44-46) 
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  3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

ผูวิจัย/ชื่องานวิจัย ประเภทวิจัย ผลการศึกษา 
ภควัต วงศไทย 2557 
ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

ความเครียดสวนมากอยูในระดับปานกลาง และความเครียดสวนมาก
มาจากจำนวนงานท่ีไดรับมอบหมายจำนวนมาก ครั้งตรวจแบบกบั
อาจารยที่ไมบอย อายุนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

นิธิพันธ บุญเพิ่ม  2553 
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

พบวานกัศึกษาสวนใหญจัดการความเครียดดวยวิธีเชิงบวกคือการ
ยอมรับความจริง และมีนักศึกษาจำนวนหน่ึงจัดการความเครียดในเชิง
ลบดวยการระบายอารมณตาง ๆ เชน การทำลายขาวของ ตะโกนดังๆ 
แตไมบอยครั้ง 

ณัฐภูมิ พงษเย็น และ ธานัท วรุณกูล 2557 
แนวทางการปรับปรุงปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมใน
โรงพยาบาลชุมชนเพือ่เพิ่มความพึงพอใจ 

วิจัยเชิง
ผสมผสาน 

ผูใชงานอาคารใหความสำคัญกบัปจจยัที่สงผลตอความรูสึกในดานลบ
โดยใหความสำคัญปจจยัที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสเปนอันแรก เชน แสง
สวาง กลิ่น  รองลงมาปจจยัการใชงานในอาคาร ปจจัยการทำ
สิ่งแวดลอมใหสวยงาม และปจจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการรักษา 

จุฑามาศ มาตุเวช 2560 
การศึกษาปญหาการใชงานพื้นที่ภายในอาคารเรียน
และเสนอ แนะแนวทางการแกไขปญหาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ม.กรุงเทพ 

วิจัยเชิง
คุณภาพ 

สวนที่พบปญหามาที่สุดคืออาคารเรียน,หองเรียนมีพื้นที่ไมเพียงพอตอ
การใชงานของนักศึกษา และ ครุภัณฑ เครื่องใชตาง ๆ ที่ถูกจำกัด ไม
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจ ัยเปนการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที ่ส งผลกระทบตอสุขภาพทางจิตของนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สจล. เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโดยใชหลักการออกแบบตามแนวคิดสภาพแวดลอมเยียวยา
เปนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการลงสำรวจ สังเกต และ การสนทนากลุม 
  4.1  ขอบเขตพ้ืนที่และกลุมผูใหขอมูล 
   ขอบเขตพื้นที่ คือ พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน พักผอน และทำกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร กลุม
ผูใหขอมูล คือ ผูใหขอมูลในการสนทนากลุมเปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 30 คนในวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 และ
วันท่ี 6, 12, 15 พฤศจิกายน 2563 
  4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยเครื่องมือ 2 ประเภทไดแก เครื่องมือบันทึกการสำรวจสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและการสนทนากลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   4.2.1  เครื่องมือบันทึกการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการสังเกตพฤติกรรม ไดแก กลองถายรูป สมุด
จดบันทึก โดยผูวิจัยเดินสำรวจเก็บบันทึกขอมูลในพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอน พักผอน ทำกิจกรรมอื่น ๆ และสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา 
   4.2.2  แบบบันทึกการสนทนากลุมมีการพัฒนามาจากการวิเคราะหขอมูลของลงพื้นที่สำรวจปจจัยสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียด และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยแบบบันทึก
การสนทนากลุมผูวิจัยนำลงพื้นที่ทำการสัมภาษณเชิงลึก มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใชงาน สาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียด 
ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ และขอเสนอแนะการปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอความเครียดของ
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
  4.3  วิธีการเก็บขอมูลวิจัย 
   4.3.1  ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพในพื้นที่หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม), หองสมุด
(อาคารเรียนรวม), หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) โรงอาหาร โถงทางเดินภายในอาคารเรียน (อาคารเรียนรวม อาคาร
บูรณาการ อาคารเรียนภาควิจิตรศลิป) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคารบูรณาการ) และบริเวณโดยรอบของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูวิจัยถายภาพและจดบันทึกอยางไมมีแบบแผนครั้งที่  1      
ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-14.00 น. เปนเวลา 4 ช่ัวโมง และลงพื้นที่สำรวจปจจัยสภาพแวดลอมทาง 
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กายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียด และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรในการเขาใชงานคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อนำรองหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการสนทนา
กลุม  
  4.3.2  สนทนากลุมกับนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ถึงปญหาปจจัยสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และ พฤติกรรมของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูวิจัยลงพื้นที่ทำการสัมภาษณเชิงลึก สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และวันที่ 6,  12, 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 30 คน          
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใชงาน สาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียด ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ และขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ท่ีมีผลตอความเครียดของนักศึกษา 
 

5.  ผลการวิจัย 
  5.1  สำรวจพ้ืนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
   ขอมูลนี้ไดมาจากการลงสำรวจพ้ืนท่ีหองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) หองสมุด (อาคารเรียนรวม) หองเรียน
แบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) โรงอาหาร โถงทางเดินภายในอาคารเรียน (อาคารเรียนรวม อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาค
วิจิตรศิลป)  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคารบูรณาการ) และบริเวณโดยรอบของคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยการวิเคราะห
ของผูวิจัยถึงปญหาของปจจัยทางสภาพแวดลอมทางกายภาพทีมีผลตอความเครียด ไดแก แสงสวาง สี เสียง คุณภาพอากาศ และ 
ความแออัด ทั้ง 5 ปจจัยนี้ไดจากการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความเครียดไดถามีผลตอความรูสึกในเชิงลบ
และไมตอบสนองการใชงานซ่ึงจากการลงพื้นที่สำรวจพบปญหาดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ 
 

ภาพจากการสำรวจ ขอมูลจากการสำรวจ  

 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
- แสงสวางหองเรียนบางหองคอนขางไมกระจายแสงสวาง 
- สีของเรียนเปนสีขาวท่ีคอนขางเกามีรอยเปอนตามผนัง 
- มีสิ่งของและเฟอรนิเจอรที่ไมใชงานวางดานขาง ซ่ึงอาจทำใหรูสึกเกะกะ พื้นที่แคบลง 
- ผนังหองเรียนไมคอยเก็บเสียงทำใหไดยินเสียงจากหองเรียนขางๆ 

 

 

หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) 
- แสงสวางไมกระจายความสวาง อาจทำใหแสงไมเพียงพอตอเขียนแบบ 
- สีของหองคอนขางเกา ไมกระตุนการทำงาน 
- เฟอรนิเจอรบางตัวมีความชำรุด  
- มีสิ่งของที่ไมใชงานวางดานขาง ซ่ึงอาจทำใหรูสึกเกะกะ พื้นที่แคบ 

 

หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- แสงสวางระหวางชั้นวางหนังสือไมคอยสวาง และ ทำใหรูสึกแคบลง 
- สี พื้น ผนัง เพดาน และเฟอรนิเจอร ดูเปนทางการไมคอยผอนคลาย และไม 
  กระตุนการอาน 
- รูปแบบเฟอรนิเจอรดูเปนทางการน่ังอาจไมคอยสบาย และไมผอนคลาย 
- การจัดวางเฟอรนิเจอรคอนขางจะแออัด ชุดโตะ เกาอี้นั่งอานหนังสือชิดกัน 
  เกินไป 

 

โรงอาหาร 
- รานขายอาหารมีจำนวนนอยทำใหชวงพักกลางวันมีความแออัด และมีแคฝง 
  เดียวของโรงอาคารจึงทำใหคนเลือกที่นั่งฝงที่รานอาหารมากกวาอีกฝงของโรง 
  อาหาร 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงขอมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ 

 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  5.2  ขอมูลจากการสนทนากลุม  
   ขอมูลจากการสนทนากลุมของนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพซึ่ง
ประกอบดวย 5 ปจจัยไดแก แสงสวาง สี เสียง คุณภาพอากาศ ความแออัด และ ปจจัยกับขอเสนอแนะอื่น  ๆ โดยสรุปประเด็น
ปญหาที่พบและวิธีการแกปญหาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ในตารางที่ 2  
   5.2.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
     1. สาเหตุที่ใหเกิดความเครียดท่ีเกิดจากปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา  
 การเรียนท่ีหนักงานเยอะ อดนอน ทำงานไมทัน ความกดดันจากตัวเอง และ งานท่ีไมคืบหนา 
     2. พื้นในคณะที่เขาใชงานเปนประจำ ไดแก อาคารเรียนรวม พื้นที่ทำงานรวมกัน โรงอาหาร ใตอาคาร      
4 ช้ัน สตูดิโอ ภาควิชาสถาปตยกรรมและภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาควิจิตรศลิป และหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากการสำรวจ ขอมูลจากการสำรวจ 
 

 
 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคารบูรณาการ) 
- สี พื้น ผนัง เพดาน และเฟอรนิเจอรดูขาวไปใหความรูสึกเหมือนหองทดลอง 
  วิทยาศาสตร ไมกระตุนความคิดสรางสรรค 
- แสงหนาหองควรเปนไฟหร่ีไดจะไดทำใหเห็นโปรเจคเตอรไดชัด 

 

 

 

โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม,อาคารบูรณาการ,อาคารเรียนภาค
วิจิตรศิลป)   
- แสงสวางคอนขางมืด แสงสวางไมกระจายทุกจุด แสงสวางจากธรรมชาติไมคอยเขา 
  ในสวนโถงเทาที่ควร ดูหมอนหมอง ไมกระตุนใหตื่นตัว 
- สีสวนใหญที่เปนสีขาวคอนขางเกามีรอยเปอนตามผนัง และบวกกับสีเขียวของประตู 
  ทำใหรูสึกเหมือนโรงพยาบาลมากกวาอาคารเรียน 
- ตามโถงทางเดินภายในอาคาร บางอาคารเชนอาคารเรียนรวมไมคอยมีชองเปดทำให 
  อากาศไมถายเท มีกลิ่นอับ 
- โถงทางเดินภายในอาคารเกือบทุกอาคารมีส่ิงของที่ไมใชแลววางเกะกะทางเดิน และ 
  เก็บฝุน 
 

 

 
 

บริเวณโดยรอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
- ขอดีของคณะคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. มีตนไมจำนวนมากและบอน้ำ ทำให 
  รูสึกรมรื่น ผอนคลายจึงมีนักศึกษามาน่ังพักผอนตามจุดตาง ๆ ที่มีที่นั่ง  
  ถาปรับเปลี่ยนใหสวยงามข้ึนนาจะเปนสถานที่พักผอนที่นักศึกษาใหความสนใจ  
  แตอาจสงผลในชวงเวลากลางคืนเพราะมีตนไมปกคลุมคอนขางเยอะทำใหมืดทึบ 
  บรรยากาศนากลัว 
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลจากการสนทนากลุม  
 

ตัวแปรที ่
ทำการศึกษา ปญหา ขอเสนอแนะจากผูใหสัมภาษณ 

1. แสงสวาง หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
- แสงสวางในหองเรียนทำใหรูสึกงวง ไมตื่นตัว ตรงกลางหองแสง 
  ไมคอยสวางเทาดานขางของหอง 
- แสงสวางหนาหองเรียนที่เปนแสงจากหลอดฟูลออเรสเซนต  
  ทำใหมองเห็นเนื้อหาจากจอโปรเจคเตอรไมชัดตองเพงสาย 
  ตามอง 
หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- แสงสวางระหวางชั้นวางหนังสือไมเพียงพอเวลาหาหนังสือตอง 
  เพงสายตาและระยะที่แคบทำใหรูสึกเปนมุมอับ 
หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) 
- หองปฏิบัติการเขียนแบบแสงสวางไมคอยกระจายมองงาน 
  เขียนแบบไมคอยชัดตองเพงสายตา เวลานาน ๆ รูสึกปวด 
  สายตา 
- หอง Drawingชั้น 4 อาคารเรียนรวมแสงไมเพียงพอเวลา  
  Drawingหุนตาง ๆ ทำใหเห็นเงาตกกระทบไมชัดมีผลกระทบ 
  ตอชิ้นงานทำใหเกิดความกังวลเวลาทำงาน 
โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม,อาคารบูรณาการ,
อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)   
- แสงตามทางเดินในอาคารไมคอยสวางทำใหรูสึกหดหู  
  ไมกระตุนกอนเขาเรียน บรรยากาศเหมือนอาคารรางทำให 
  อาคารดูแคบ และยิ่งชวงตอนเย็น รูสึกนากลัว 
ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) 
- ตอนกลางคืนแสงสวางตามทางเดินของคณะมืดมีแสงสวางเปน 
  บางจุด ทำใหเปล่ียวรูสึกกลวั กังวล วาจะมีอันตราย 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
- หองเรียนควรจัดแสงสวางใหตรงกลางหองสวางขึ้นให 
  สวางเทา ๆ กันในบริเวณนั่งเรียน 
- หลอดไฟท่ีใชหนาหองเรียนควรหรี่แสงลงไดเมื่อมีการเปด 
  จอโปรเจคเตอร เพื่อเห็นจอไดชัด หรือ การจัดสวิตชให 
  ปดเปดหลอดไฟตามแนวยาวและกลุมหลอดไฟ 
หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- ควรจัดแสงสวางใหกระจายทั่วหองสมุด หรือปรับเปล่ียน 
  การจัดวางเฟอรนิเจอรใหสอดคลองกับตำแหนงหลอดไฟ 
  เดิมเพื่อใหแสงสวางเขาถึง 
หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) 
- ควรจัดแสงสวางใหกระจายทั่วหอง และปรับเปลี่ยนการ 
  จัดวางเฟอรนิเจอรใหสอดคลองกับตำแหนงหลอดไฟ 
  ไมใหไฟตกลงศีรษะเวลาน่ังเขียนแบบ 
- หอง Drawing ชั้น 4 อาคารเรียนรวมเพิ่มควรเพิ่มแสง 
  สวาง หรือเพิ่มชองแสงเพื่อนำแสงธรรมชาติเขามา 
โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม อาคารบูรณา
การ อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)   
- ควรเพิ่มแสงสวางตามโถงทางเดินใหภายในอาคารดูสวาง 
  หรือควรมีไฟตกแตงสองผนัง ดวยแสงวอรมไวท  
  (Warm White) เพื่อสรางบรรยากาศใหดูมีชีวิตชีวาขึ้น 
ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) 
- เพิ่มแสงสวางตามทางเดินภายนอกอาคารตอนกลางคืน 
  ใหมีทุกจุด ไมใชแคมีเปนบางจุด 

2. ส ี หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
- สีขาวมากเกินไป เพราะรูสึกไมกระตุน รูสึกบรรยากาศดูงวง ๆ 
  เวลาเรียน 
หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- สีของ พื้น  ผนัง  เฟอรนิเจอร รูสึกไมผอนคลาย นาเบื่อ เครียด 
  กวาเดิม เฉดสีดูเกาไปขาดความเปนเอกลักษณ 
- Topโตะควรเปนสีที่สวางเชน สีขาว สบายตา กวาโตะไมสี 
  น้ำตาลเขม 
โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม,อาคารบูรณาการ,
อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)   
- สีภายในอาคารที่มีแตสีขาวทำใหรูสึกเหมือนโรงพยาบาล สบาย 
  ตาแตไมมีชวีิตชีวา ไมตื่นตัว (อาคารเรียนรวม) 
- สีไมไดรับการปรับปรุงทำใหดูเกา รูสึกหมอนหมอง 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
- ควรนำสีที่เกี่ยวกับคณะ หรือสีจากวัสดุมาแทรกตาม 
  สวนประกอบรายละเอียดของอาคาร แตใชไมเยอะ 
  จนเกินไป เพื่อกระตุนใหตื่นตัวขึ้น 
หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- โทนสี และสีจากวัสดุ ควรเปล่ียนใหทันสมัยขึ้น กระตุน 
  การอาน ผอนคลาย และการนาเขาใชงาน 
โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม อาคารบูรณา
การ อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)   
- สีภายในอาคารเรียนควรทาใหมใหดูสะอาด ควรเพิ่มสีสัน 
  ตามสวนประกอบรายละเอียดของอาคาร เสาเปลี่ยน 
  จากสีขาวเปนสีซีเปยสีประจำคณะผสมสีขาวใหออนลง 
  หรือสีที่รูสึกกระตุนใหตื่นตัว และอาจมีกราฟฟก  
  ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ คำปรัชญาเพื่อสรางแรงบันดาล 
  ใจใหนักศึกษา 

3.เสียง 
 

- การพุดคุยจากนอกหองเรียน หรือ เสียงจากหองเรียนขางๆ 
  ที่พูดผานไมค ที่เขามารบกวนเวลาน่ังเรียนทำใหเสียสมาธิ รูสึก 
  หงุดหงิด 
- เสียงเรือที่ขับผานทางคลองสงเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาทำงาน 
- เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศท่ีเสื่อมประสิทธิภาพใน 
  หองเรียนที่สงเสียงรบกวน 

- กรผุนังใหหนาข้ึน หรือ กรุผนังดวยวัสดุที่สามารถเก็บ 
  เสียงได มีฝาปดปลั๊กไฟที่ผนังกันเสียงลอดออกไป 
- อาจทำปายติดขางคลองบริเวณคณะใหลดความเร็วลง 
  เพื่อไมใหเสียงเรือดังจนเกินไป 
- อาจตองตรวจแกปญหาเครื่องปรับอากาศ  
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงขอมูลจากการสนทนากลุม 
 

ตัวแปรที ่
ทำการศึกษา 

ปญหา ขอเสนอแนะจากผูใหสัมภาษณ 

4. คุณภาพอากาศ - ชองเปดในหองเรียนที่ไมคอยไดเปดและ ในอาคารเรียนที่ 
  ไมคอยมีชองเปดทำใหมีกลิ่นอับ 
- ฝุนที่เกาะตามขอบหนาตาง ผามาน สิ่งของที่ไมไดใช 
  ภายในอาคารเรียน ซ่ึงสงผลตอตา และ ยิ่งทำงานหนา 
  คอมพิวเตอร ทำใหเปนตากุงยิง หรือระคายเคืองตาไดงาย 
- กลิ่นบุหรี่ที่อยูในบริเวณอาคารเรียน ในหองน้ำที่ สงกลิ่น 
  เหม็นหายใจไมสะดวก 
- กลิ่นสีน้ำมัน สารเคมีที่ใชในการทำงานแลวไมระบายออก 
  จากอาคารทำใหสงผลตอสุขภาพ 
- กลิ่นจากคลองขางโรงอาหาร และ ที่วางจานขาวที่ 
  รับประทานเสร็จแลว ทำใหรูสึกไมคอยเจริญอาหารเทาไร 

- หองเรียนเวลาที่ไมมีการเรียนการสอนอาจเปดประตู 
  หนาตางใหอากาศไดระบายออกดานนอก 
- ควรทำความสะอาดตามขอบหนาตาง ผามาน จัดการกับ 
  สิ่งของผลงานท่ีไมไดใชออกจากอาคาร หรือหาพื้นที่ 
  จัดเก็บ 
- จัดพื้นที่ใหสูบบุหรี่ใหหางไกลจากบริเวณอาคารเรียน  
- มีพื้นที่ที่ระบายอากาศสำหรับงานท่ีตองมีการใชสามเคมี 
  หรือ เพิ่มชองเปดใหอาคาร 
- ปลูกตนไมที่สงกลิ่นหอมตรงริมคลองบริเวณโรงอาหาร 
  และเปลี่ยนตำแหนงของที่วางจานใหมที่วางมิดชิดข้ึน 

5. ความแออัด - การจัดวางเฟอรนิเจอรใน หองสมุด ที่ชิดกันเกินไปทำให 
  รูสึกแนนและแคบเวลาลุกตองคอยกังวลคนรอบขาง 
- โรงอาหารในชวงเวลาพักเท่ียงคนเยอะรานอาหารและที่ 
  นั่งมีจำนวนนอย ยืนรอซ้ืออาหารนานรูสึกแออัด ผูคน 
  วุนวาย และกังวลเร่ืองเวลาท่ีตองไปเรียนในชวงบายตอ 
- พื้นที่จัดแสดงงาน และ Drawingงานของนักศึกษาวิจิตร 
  ศิลปไมเพียงพอเกิดความกังวลเวลามีกิจกรรมตองแยก 
  พื้นที่กัน 

- การจัดวางเฟอรนิเจอรใน หองสมุด ควรจัดในระยะหาง 
  ที่ใชงานไดงาย รูปแบบการจัดวางท่ีมีใหเลือกนั่งที่ 
  หลากหลายสำหรับคนเดียว หรือกลุม 
- เพิ่มรานอาหาร กระจายไปทั้ง 2 ฝงของโรงอาหารเพื่อ 
  กระกายการเลือกที่นั่งทานดวย 
- เพิ่มหรือขยายพื้นที่จัดแสดงงาน และ Drawingงานของ 
  นักศึกษาวิจิตรศิลป 

6. ปจจัยอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปญหาขาดพ้ืนที่รองรับในการทำงานนอกเวลาเรียน  
  ทำใหเกิดวิตกกังวลคอนขางมาก ซ่ึงงานสวนใหญเปนงาน 
  กลุมเวลาแยกกันทำ ทำใหการสื่อสารปรึกษางานไม 
  สะดวก และงานท่ีมีมาตราสวนขนาดใหญ พื้นที่ของ 
  หอพักไมเพียงพอ ไมสะดวกท่ีจะเอางานกลับไปทำ 
- พื้นกระเบื้องที่ชำรุด หลุดออกทางสัญจรภายในอาคาร 
  ทำใหเวลาเดินตองระวังทั้งความปลอดภัย และกังวลวา 
  จะทำใหเสียหายเพิ่ม 
- ทางเทาใชงานไมไดจริงตองลงใชทางรวมกับรถบนถนน 
  รูสึกไมปลอดภัย และพื้นผิวทางสัญจรที่ชำรุดของฟุตบาท 
  ทางเทา ทำใหเวลาเดินตองคอยระวังสะดุดลม ยิ่งเวลา 
  เรงรีบในการสงงาน 

 
- คุณภาพของอุปกรณการเรียนการสอน เชน โปรเจคเตอร 
  คอมพิวเตอรที่ใชนำเสนองานในหองเรียนใชงานคอนขาง 
  ยาก มีปญหาติดขัด เวลาเปดใชงานบางครั้งรูสึกหงุดหงิด 
  รูสึกการเรียนไมราบร่ืน หนาจอสีเพี้ยนไมคอยชัดตองเพง 
  สายตามอง 

- ควรมีพื้นที่รองรับในการทำงานใหกับนักศึกษา 24 ชม. 
  มีรูปแบบพื้นที่ของการทำงานที่หลากหลาย พูดคุย 
  ปรึกษางานกับเพื่อน ๆ ได หรือ นั่งทำคนเดียวได และ 
  ตอบโจทยกับลักษณะของงานเขาถึงการใชงานงาย อาจ 
  ไมตองมีเครื่องปรับอากาศ เปนแบบ Open airก็ไดแค 
  ตอนกลางคืนใหมีแสงสวางเพียงพอ 
- ซอมพื้นกระเบื้องที่ชำรุด หรือปูใหมตรงท่ีหลุดออก เพื่อ 
  ความปลอดภัย 
- ปรับปรุงพื้นผิวทางสัญจรที่ชำรุดของทางเทา ทางเดิน  
  ใหเรียบ และ พื้นผิวหยาบปองกันไมใหลื่นลม บริเวณที่ 
  รกควรจัดใหสะอาดสวยงามนาเดินและขยายพื้นที่ 
  ฟุตบาทใหใชงานไดจริง แบงรูปแบบทางสัญจรใหชัดเจน 
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณการเรียนการสอน เชน โปรเจคเตอร 
  คอมพิวเตอร ใหสะดวกตอการใชงานทั้งในการสอน หรือ 
  นำเสนองานของนักศึกษา 

7.ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ - ความเครียดสวนใหญเกิดจากงาน สวนใหญคลายเครียดไดก็เพราะไดคุยเพื่อน ถามีพื้นที่รองรับไวนั่งเลนนั่งคุยกันใน 
  สภาพแวดลอมที่ดี คงจะชวยลดความเครียดได 
- สรางพื้นที่ใหมจำพวกสวนกีฬา หองซอมดนตรีและรองเพลง พื้นที่ดูหนัง    
- เพิ่มที่นั่งพักผอนตามใตตนไมทำใหมีสวนรวมกับธรรมชาติเพราะบรรยากาศในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
  คอนขางรมร่ืน มองแลวสบายตาจากสีสันของตนไม 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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6.  การอภิปรายผลการวิจัย สรุป และขอเสนอแนะ 
  6.1  การอภิปรายผลการวิจัย    
   จากการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษาสถาปตยกรรมศาสตร  
มีรายละเอียดดังนี้ 
   6.1.1  แสงสวางไมเพียงพอในพื้นที่หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) บริเวณกลางหอง หองสมุด (อาคาร
เรียนรวม) พื้นที่ระหวางชั้นวางหนังสือ หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม
อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป) และ ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวมีผลกระทบตอ
สายตา ทำใหสายตาออนลา ปวดตา จากการเพงมอง และทำใหเกิดความรูสึกกลัว วิตกกังวล สอดคลองกับทฤษฎีที่วาความเขมของ
แสงท่ีมากหรือนอยเกินไปกวาที่มาตรฐานกำหนด ที่เรียกวาแสงไมเหมาะสม หากไดรับอยางตอเนื่องเปนเวลานานกอใหเกิดปญหา
หลายดาน เชน ปวดตา แสบตา และผลทางออมที่ตามมาคือการเขาไปทำลายระบบประสาททำใหเกิดภาวะเครียดได (ยิ่งยศ สียาง
นอก, 2555, น.2) 
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลผลวจิัยปจจัยแสงสวาง 
 

รูปพื้นที่ในการสำรวจและสนทนากลุม 
 

ผลการวิจัย 
 

 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรยีนรวม)  
แสงสวางตรงกลางหองไมเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษาทำใหรูสึก
งวงและลาสายตาถาตองนั่งเรียนเปนเวลานาน 

 

หองสมุด (อาคารเรยีนรวม)  
แสงสวางระหวางชั้นวางหนังสือในหองสมุดที่คอนขางมืดไมเพียงพอตอ
การใชงานของนักศึกษาตองเพงสายตาเวลาหาหนังสือทำใหรูสึกปวดตา 
 

 

หองเรียนแบบปฏิบตัิการ (อาคารเรียนรวม)  
มีแสงสวางไมเพียงพอตอการใชงาน และ ตำแหนงดวงโคมที่จัดวางไม
เหมาะสมกับการใชงานแสงสวางจากดวงโคมจึงตกกระทบกับศีรษะเวลา
นั่งทำงานจึงทำใหตองเพงสายตา นั่งทำงานนาน ๆ รูสึกปวดตา 
 

 

โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม)  
ทีม่ีแสงสวางไมเพียงพอคอนขางมืดทำใหเวลาเขามาจากภายนอกอาคาร
แลวรูสึกหนามืดและรูสึกนากลัว 
 

 

ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคนื) 
แสงไมสวางคอนขางมืดทำใหรูสึกกลัว วติกกังวลในเร่ืองของความ
ปลอดภัย 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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   6.1.2  สีในพื้นที่หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) หองสมุด (อาคารเรียนรวม) โถงทางเดินภายในอาคาร
(อาคารเรียนรวม อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)  ซึ่งสีภายในอาคารท่ีมีแตสีขาวทำใหรูสึกเหมือนโรงพยาบาล สบาย
ตาแตไมมีชีวิตชีวา รูสึกไมกระตุน ไมตื่นตัว สีที่เกาหมนหมองขาดความสดใสที่นาเขาใช จากการสัมภาษณนักศึกษาตองการสีที่
กระตุนทำใหตื่นตัวกวาสีที่ทำใหรูสึกสงบซ่ึงตางจากงานวิจัยทีนำมาอางอิง โดยมีทฤษฎีที่กลาวไววา สี มีความสัมพันธอยางมากกับ
การกระตุนอารมณ ความรูสึก นอกจากน้ีระดับความวิตกกังวล และโรคซึมเศราของบุคคลยังสงผลตอการเลือกใชสีที่ใชกระตุนการ
ตอบสนองทางอารมณในเชิงบวกโดยทั่วไปเปนสีโทนเย็น โทนอบอุน ไดแก สีสม สีฟาสีครามและสีมวง สวนสีโทนรอน เชนสีแดง
หรือสีเหลืองทำใหกระตุนอารมณ แตสีเหลานั้นมีแนวโนมท่ีจะรูสึกถึงพลังงานท่ีสูงข้ึน (Korkmaz .S, 2016, p ,47) 
 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลผลวิจัยปจจัยสี 
 

 
รูปพื้นท่ีในการสำรวจและสนทนากลุม 

 
ผลการวิจัย 

 

 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรยีนรวม)  
สีขาวมากเกินไป เพราะรูสึกไมกระตุน รูสึกบรรยากาศดูงวง ๆ เวลาเรียน 

 

 

หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
- สีของ พื้น ผนัง เฟอรนิเจอร รูสึกไมผอนคลาย นาเบื่อ เครียดกวาเดิม  
  เฉดสีดูเกาไปขาดความเปนเอกลักษณ 
 

 

 

โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม,อาคารบูรณาการ,อาคาร
เรียนภาควิจิตรศิลป)   
- สีภายในอาคารที่มีแตสีขาวทำใหรูสึกเหมือนโรงพยาบาล สบายตาแต 
  ไมมีชีวิตชีวา ไมตื่นตัว (อาคารเรียนรวม) 
- สีไมไดรับการปรับปรุงทำใหดูเกา รูสึกหมอนหมอง 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
   6.1.3  เสียงไดรับรบกวนจากการพุดคุยจากนอกหองเรียน เสียงเรือที่ขับผานทางคลองสงเสียงดัง เสียงกอสรางตรง
ขางตึกวิจิตร เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศท่ีเสื่อมประสทิธิภาพในหองเรียน ซึ่งเสียงเหลานี้รบกวนสมาธิ รูสึกหงุดหงิด ในเวลา
เรียนและเวลาทำงาน สอดคลองกับทฤษฎีที่วาเสียงมีผลตอสุขภาพและจิตใจ มลพิษทางเสียงอันไดแกจังหวะท่ีเรารอนระดับเสียงที่
มีความถี่สูงมากดังมาก กอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เชน ทำใหความดันเลือดสูง 
เกิดโรคกระเพาะอาหารผิดปรกติ ชีพจรเตนผิดปรกติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนอันตรายตอจิตใจ เสียงที่ดังมากเกิน รวมท้ัง
ประสิทธิภาพของการทำงาน (สมชาย จักรพันธุ ,2542, ยอหนา 16) 
   6.1.4 คณุภาพอากาศพบปญหา ชองเปดของอาคารคอนขางนอยอากาศไมคอยถายเท กลิ่นอับในหองเรียน หองน้ำ 
กลิ่นสารเคมี กลิ่นบุหรี่ ในอาคารสงปญหาสุขภาพ หายใจไมสะดวก กลิ่นเหม็นจากคลองขางโรงอาหาร และ ที่วางจานขาวที่
รับประทานเสร็จแลว ทำใหรูสึกไมคอยเจริญอาหาร และอากาศที่รอนภายนอกอาคารและเวลาที่ฝนตกไมมี หลังคาตามทางเดิน
เชื่อมอาคารอื่น คณะอื่น และลานจอดรถ สอดคลองกับทฤษฎีที่วาคุณภาพอากาศ มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยที่จะเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ เชนอากาศรอนสงผลใหอารมณมีความรูสกึท่ีหงุดหงิด ทั้งนี้ยังรวมไปถึงอากาศภายในอาคารท่ีไมมีคุณภาพ มีกลิ่น
เหม็น ความช้ืน และ การระบายอากาศภายในอาคารควรมีการถายเทอากาศดวยชองเปดประตู หนาตาง ดีกวาการหายใจวนเวียน
ภายใตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งอาจสะสมเช้ือโรคทำใหติดเช้ือในระบบหายใจได (สมชาย จักรพันธุ, 2542, ยอหนา 10) 
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   6.1.5  ความแออัดของหองสมุด จัดวางเฟอรนิเจอรชิดกันเกินไป โรงอาหารในชวงเวลาพักเท่ียงคนเยอะรานอาหาร 
และ ที่นั่งมีจำนวนนอยทำใหรูสึกพ้ืนที่ใชงานแคบ ไมเพียงพอตอการใชงาน เฟอรนิเจอร และของที่ไมจำเปนที่วางไวในหองเรยีน 
โถงทางเดินภายในอาคาร ขวางทาง เกะกะสายตา และพื้นที่จัดแสดงงาน และพื้นที่วาดภาพของนักศึกษาวิจิตรศิลปไมเพียงพอทำ
ใหวิตกกังวลเวลามีกิจกรรม สอดคลองกับทฤษฎีที่วาความแออัดเปนการตอบสนองในทางจิตวิทยา หรือเปนความรูสึกทางลบ 
(Negative feelings) ที่มีผลจากความหนาแนน เปนความรูสึกที่เกิดจากการรับรูของมนุษย ปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกแออัด       
มีหลายประการ เชน ความรูสึกแออัดจากจำนวนคนหนาแน อาคารสถานท่ีคับแคบ พื้นที่ใชสอยท่ีมีจำกัด การขาดพ้ืนท่ีสวนตัว เปน
ตน ซึ่งสงผลตอความเครียด (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2556, น.229-231)   
     ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพไดแก แสงสวาง สี เสียง คุณภาพอากาศ และความแออัดที่สงผลกระทบ
ตอความเครียดของนักศึกษาสถาปตยกรรมศาสตร สจล. และมีปจจัยอื่น ๆ ไดแก ขาดพ้ืนท่ีรองรับในการทำงานนอกเวลาเรียน พื้น
กระเบื้องภายในอาคารที่ชำรุด หลุดออก ทางสัญจรภายนอกอาคารทางเดินเทา และถนน ที่มีพื้นผิวที่ชำรุด ขนาดทางเทาใชงาน
ไมไดจริง และคุณภาพของอุปกรณการเรียนการสอน ที่สงผลตอความรูสึกเชิงลบที่มีสงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียดปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา  คือ การเรียนที่หนักงานเยอะ อดนอน ทำงานไมทัน 

ความกดดันจากตัวเอง และงานท่ีไมคืบหนา 
  6.2  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการนำผลการวิจัยไปใช 
   ขอเสนอแนะการปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพเบื้องตนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล.เพื่อลด
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา มีดังนี้ 
   6.2.1  หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) บริเวณกลางหอง หองสมุด (อาคารเรียนรวม) พื้นทีร่ะหวางช้ันวาง
หนังสือ หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาค
วิจิตรศิลป) และ ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) พื้นที่เหลานี้ควรมีแสงสวางที่เพียงพอ กระจายทั่วพื้นที่ และตำแหนงที่
เหมาะสมของดวงโคม ซึ่งปริมาณแสงท่ีเหมาะสมในอาคารเรียน มีดังนี้ หองเรียน 300 ลักซ พื้นท่ีทางเดินภายในอาคาร 100 ลักซ 
หองเขียนแบบ 750 ลักซ ชั้นวางหนังสือ 200 ลักซ และทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) 21 ลักซ (สมาคมไฟฟาแสงสวาง
แหงประเทศไทย, 2562, น.45-46) 
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลรูปจำลองแนวทางการแกไขปจจัยแสง 
 

รูปจำลองแนวทางการแกไขปจจัยแสง 
 

แนวทางการแกไข 
 

 

หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) 
เพิ่มจำนวนดวงโคมในตำแหนงตรงกลางหอง และจัดวางตำแหนงดวง
โคมไปในทิศทางเดียวกับโตะเรียน เพื ่อใหแสงกระจายทั ่วถึง และ
เพียงพอตอการใชงาน 

 

หองสมุด (อาคารเรียนรวม) 
เปลี่ยนตำแหนงดวงโคมใหอยูตรงชองทางเดิน หรือ ยายตูหนังสือให
ตำแหนงดวงโคมใหอยูระหวางชองทางเดิน 

 

หองเรียนแบบปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม) 
เพิ ่มจำนวนดวงโคมและจัดวางตำแหนงดวงโคมไมใหอยู ในตำแหนง
เดียวกันกับโตะเขียนแบบเพื่อไมใหแสงตกกระทบกับศีรษะเวลาทำงาน 
และแสงกระจายไดทั่วถึง เพียงพอตอการใชงาน 
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ตารางที่ 5 (ตอ) แสดงขอมูลรูปจำลองแนวทางการแกไขปจจัยแสง 
 

รูปจำลองแนวทางการแกไขปจจัยแสง 
 

แนวทางการแกไข 
 

 

โถงทางเดินภายในอาคาร (อาคารเรียนรวม)   
เพิ่มจำนวนดวงโคมในโถงทางเดินภายในอาคาร 

 

ทางเดินภายนอกอาคาร (ตอนกลางคืน) 
เพิ่มจำนวนดวงโคมตามทางเดินภายนอกอาคารใหกระจายในหลายๆ
ตำแหนงใหความสวางทั่งถึงเพื่อไมใหสวางแคจุดเดียว 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
 
   6.2.2  หองเรียนแบบบรรยาย (อาคารเรียนรวม) หองสมุด (อาคารเรียนรวม) ควรปรับเปลี่ยนสี ผนัง เฟอรนิเจอร 
หรือ แทรกตามสวนประกอบรายละเอียดของอาคาร ใหดูมีสีสัน ดูใหมขึ้นมีชีวิตชีวา ตามความเหมาะสม สวนโถงทางเดินภายใน
อาคาร(อาคารเรียนรวม อาคารบูรณาการ อาคารเรียนภาควิจิตรศิลป)  ทาสีใหมใหดูสะอาด เปลี่ยนสีภายในอาคารจากที่มีแตสีขาว     
อาจใชเปนสีซีเปยสีประจำคณะผสมสีขาวใหออนลง หรือ โทนสีที่กระตุนใหตื่นตัว สวนประกอบรายละเอียดของอาคาร และเสา 
เพิ่มสีสัน หรือ มีกราฟฟก ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ คำปรัชญาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และพลังขับเคลื่อน มีทฤษฎีกลาวไววา สีมี
อิทธิพลตอ จิตวิญญาณ สังเกตเห็นสีที่ใหบรรยากาศที่สวย สดใส เชน แสงทองของพระอาทิตย สีของน้ำทะเล มักทำใหเกิด
ความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุข ดังนั้นจึงนับวาสีมีอิทธิพลตอมนุษย (ธนิตา เทพหนู, 2561, น.15-16) รูปภาพ งานศิลปะ ของประดับ
คุณคาตอจิตใจ สิ่งที่ศรัทธาที่มีผลภายในจิตใจ เปนแบบเฉพาะที่เปนพลังขับเคลื่อนทั้ง กาย  จิต วิญญาณ (โกศล จึงเสถียรทรพัย, 
2553, น.53)                     
    6.2.3  ควรลดปญหาเรื่องเสียงรบกวนจากกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการเรียนในหองเรียน หรือ พื้นที่ทำงาน
และกิจกรรมภายในอาคาร โดยมีทฤษฎีการพัฒนาระบบการดูดซับเสียงภายในอาคาร ใหดีขึ้น ไมวาจะเปนระบบผนัง พื้น หรือฝา
เพดาน ควรเลือกใชวัสดุซับเสียง เชน ผามาน พรม กระเบื้องยางไวนิลวิทยาศาสตรที่เปนมวน หรือแผนดูดซับเสียง ตามความ
เหมาะสมของอาคาร ซึ่งมีผลการศึกษาวา ลำพังแคพ้ืน พรมก็สามารถลดเสียงรบกวนไดมากกวา 70% และอาจมีเสียงดนตรีเบา ๆ
ภายในอาคาร (โกศล จึงเสถียรทรัพย, 2553, น.74) 
   6.2.4  คุณภาพอากาศ พื้นที่ภายในอาคารเรียนควรมีผลิตภัณฑปรับอากาศวางใน หองเรียน หองน้ำ พื้นที่ทำงาน
เพื่อดับกลิ่นไมพึ่งประสงค และเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารดวยเครื่องเติมอากาศสะอาด (Fresh Air) หรือ พัดลมดูดอากาศ 
สวนภายนอกอาคารเรียนปลูกตนไมที่สงกล่ินหอม เชน พืชสมุนไพร  หองเรียนเวลาที่ไมมีการเรยีนการสอนควรเปด ประตู หนาตาง 
ใหอากาศถายเท และสิ่งที่สามารถปรับอารมณใหสงบลงไดอยางดี หลังจากที่ไดปรับคุณภาพ ของอากาศใหดีแลว คือ การเพิ่ม
คุณภาพอากาศดวยกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยของบรรดาพืชพรรณสมุนไพรตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติในการเยียวยา ดานอารมณไดเปน
อยางดีที่เราเรียกวา สุคนธบำบัด (Aroma Therapy) (โกศล จึงเสถียรทรัพย, 2553, น.42) 
   6.2.5  การลดปญหาความแออัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ในพื้นที่หองสมุดควรจัดวางเฟอรนิเจอรใหมี
ระยะหางที่ใชงานไดงาย รูปแบบการจัดที่นั่งที่มีใหเลือกหลากหลายสำหรับคนเดียว หรือกลุม โรงอาหารควรเพิ่มรานอาหารและ
กระจายไปท้ัง 2 ฝงของโรงอาหารเพ่ือกระจายนักศึกษาไมไปรวมที่จุดเดียว และการจัดการพื้นท่ีจัดแสดงงานกับพ้ืนท่ีวาดภาพของ
นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป ใหเพียงพอตอจำนวนนักศึกษา ซึ่งมีทฤษฎีการแกปญหาความแออัดกลาวไววาการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยตาง ๆ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยใหมีความสวนตัวมากข้ึน การจัดวางเฟอรนิเจอรที่มีระยะหางท่ีใชงานไดงาย เปลี่ยน
รูปแบบเฟอรนิเจอรใหมีขนาดที่ชวยประหยัดพื้นที่ ที่สามารถซอน พับเก็บ ซอนกันได การจัดที่นั่งใหมีรูปแบบที่นั่งใหเลือกได
หลากหลายทั้งสำหรับนั่งคนเดียว หรือน่ังเปนกลุม (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2556, น. 229-231)  
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   6.2.6  การปรับภูมิทัศน ใหดูสวยงาม มีความงดงามของพรรณไมธรรมชาตินอยใหญมีกอนหิน บอน้ำ ลำธาร น้ำพุ 
น้ำตก รวมทั้งแสงแดดธรรมชาติประกอบกัน อาจเปนสวนสุขภาพ (Healing Garden)  ซึ่งเปนแนวทางการเยียวยาจิตใจดวยวิถีทาง
แบบธรรมชาติ (โกศล จึงเสถียรทรัพย, 2553, น.31)  ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ควรปรับภูมิทัศนใหดูสวยงาม เพิ่มที่นั่งเลนใต
ตนไม หรือ ในพ้ืนท่ีภูมิทัศนเพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมกับธรรมชาติ เพื่อความผอนคลาย 
   6.2.7  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ควรมีพื้นที่กิจกรรมนันทนาการเชนพื้นที่เลนกีฬา หองซอมดนตรีและรองเพลง 
พื้นที่ดูหนัง และพื้นที่รองรับใหนั่งเลนนั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ใหนักศึกษาไดทำกิจกรรมรวมกัน เพราะแรงสนับสนุน
ทางดานสังคม (Social Support) ความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการ
สนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน และเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้
หมายถึงการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พ่ีนอง เพื่อนรวมงาน  
     การปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล.จะชวยลดปจจัยที่สงผล
กระทบตอความเครียดของนักศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ โกศล จึงเสถียรทรัพย (2553, น. 56) ที่กลาวไววาความเครียด
เปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่ทางการแพทยจะตองพิจารณาประกอบการรักษา ดังนั ้น การสรางสภาพแวดลอมที่สามารถลด
ความเครียดได จึงเปนกุญแจสำคัญในการเรงรัดผลการฟนฟูสุขภาพ และก็จะทำใหกลายเปนสถานท่ีที่นาทำงานมากข้ึนดวย  
     หมายเหตุ ขอเสนอแนะการปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพเบื ้องตนที ่ส งผลกระทบตอ
ความเครียดของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร น้ีผูวิจัยจะนำไปออกแบบและสอบถามผูใชงานในข้ันตอนตอไป 
  6.3  ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป  
   การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลกระทบตอความเครียดของนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ซึ่งจากการศึกษาพบวาปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลกระทบตอความเครียดเกิดจาก
ความรูสกึไมปลอดภัยที่ทำใหเกิดความกลัว ความวิตกกังวล ดังนั้นการทำวิจัยในอนาคตผูวิจัยแนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีความปลอดภัย
สภาพแวดลอมทางกายภาพมาใชศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 
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การประเมินสภาพแวดลอมรานอาหารในอาคารอนุรักษ  
ในตึกแถว ซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร กรุงเทพมหานคร 

Post Occupancy Evaluation of Restaurants in Conservation Buildings  
at Soi Phrayasri Shop Houses, Fueang Nakhon Road, Bangkok  

 
สยุมภู  โตะทับทิม1   เบญจมาศ  กุฎอินทร2 

 
บทคัดยอ  
  อาคารตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนครเปนอาคารอนุรักษท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมไทยผสมตะวันตก ปจจุบันอยูใน
ความดูแลของสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย และใหประชาชนทั่วไปเชาเพื่ออยูอาศัยและประกอบกิจการทั่วไป เชน 
รานอาหาร จากการสำรวจพบปญหาในการใชงานพ้ืนที่ รวมถึงความชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคารทั้งภายนอกและภายใน งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมของผูใชงาน
รานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี 2) สำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการ และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี 3) ศึกษาปญหา และแนวทางในการปรับปรุงตึกแถวซอยพระยาศรีที่เปน
อาคารอนุรักษ ใหตอบสนองตอการใชงานประเภทรานอาหารในดานวัสดุ แสงสวาง การจัดพื้นที่ รูปแบบเฟอรนิเจอร และ
เทคโนโลยีสมัยใหมในอาคารอนุรักษ 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร สำรวจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และพฤติกรรมของผูใชงานรานอาหารในพื้นที่ สัมภาษณผู ประกอบการรานอาหาร 4 คน สอบถามลูกคา 30 คน 
เครื ่องมือวิจัย ไดแก แบบสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ขอมูลเชิงคุณภาพถูกนำมา
วิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็น และเรียงลำดับความสำคัญ ขอมูลเชิงปริมาณถูกนำมาวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีภายในรานอาหาร  
  ผลการวิจัยพบวา ตึกแถวซอยพระยาศรีมีลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก เปนอาคาร 2 ช้ัน หลังคา
ทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ผนังประดับแผนปูนปน หนาตางและประตูแบบลูกฟกกระดานดุน สภาพปจจุบันของรานอาหารใน
พื้นที่พบวา สภาพภายในอาคารมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา ปญหาหลักที่พบ คือ รานอาหารสวนใหญตั้งจุดประกอบอาหารไว
หนาราน พื้นที่รับประทานอาหารอยูริมทางเทา พื้นที่เก็บของและวัตถุดิบอยูภายในราน การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงอาคาร
อนุรักษใหตอบสนองตอการใชงานประเภทรานอาหาร ดานวัสดุและสี พบวาลูกคาเกินกวาครึ่งเห็นวาควรมีการปรับปรุงบางสวน
ตามความเหมาะสม เชน ผนัง พ้ืน และฝา โดยการทำความสะอาด ซอมแซมรอยแตก ทาสีหรือทาน้ำยาเคลือบผิวปูน ดานแสงสวาง 
พบวามีแสงสวางเพียงพอ แตควรปรับปรุงรูปแบบดวงโคม และชนิดของแสงควรเปนแบบ Cool White แผงบังแดดหนาอาคารควร
มีลักษณะกลมกลืนกับตัวอาคาร ดานการจัดพื้นที่ ควรตั้งจุดประกอบอาหารอยูภายในบริเวณราน ในกรณีที่จุดประกอบอาหารอยู
หนารานควรมีอุปกรณกั้นระหวางจุดประกอบอาหารกับพื้นที่ภายนอก พื้นที่บริการลูกคาควรอยูภายในบริเวณราน และมีการ
จัดการของที่ไมจำเปนภายในรานเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในรานใหใชไดเต็มประสิทธิภาพ ดานเฟอรนิเจอร  ควรมีขนาดตามมาตรฐาน     
มีรูปแบบที่สอดคลองกับตัวอาคารและการใชงาน ดานเทคโนโลยีสมัยใหม จากการสอบถามผูประกอบการพบวาไมตองการระบบ
ปรับอากาศ Wi-Fi แตตองการ ทีวี และระบบปองกันอัคคีภัย 
 
คำสำคัญ:  การประเมินอาคารหลงัการเขาใช การปรับปรุงอาคาร ลกัษณะเดนทางสถาปตยกรรม รานอาหารในอาคารอนุรักษ  
 
 
 
      
1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
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Abstract 
 Shop houses at Soi Phrayasri, Fueang Nakhon Road, Bangkok demonstrate blend of Thai and Western 
architectures, which are under supervision of the Crown Property Bureau. The properties are rented by local 
people for accommodation and commercial purposes, such as restaurants. According to a survey, there were 
problems about area usages and damages of buildings, both exterior and interior spaces. Objectives of this 
research were: 1 )  to study architectural characteristics, physical environments, and behaviors of restaurant 
customers in areas of shop houses at Soi Phrayasri, 2) to study opinions of entrepreneurs and customer 
satisfaction towards interior environments of restaurants in shop houses at Soi Phrayasri and 3 ) to study 
renovation problems and improvement methods for shop houses at Soi Phrayasri which are conservation 
buildings to fulfill requirements of restaurants in terms of materials, light, space allocation, furniture styles, and 
modern technologies to be used in conservation buildings. 
 This research combined both qualitative and quantitative research, in which data were collected from 
documents, surveys of physical environments, and behaviors of restaurant customers in the area. Respondents 
of interviews included 4 restaurant entrepreneurs and 30 customers. Research tools included a physical 
environment survey form, an interview form, and a questionnaire. Qualitative data were analyzed, summarized, 
and prioritized. Quantitative data were analyzed by using frequencies, percentages, means, and standard 
deviations to compare customer satisfaction towards restaurant space usages. 
 The findings showed that the shop houses at Soi Phrayasri illustrate Thai and Western architectural 
characteristics in 2-storey format. The buildings are equipped with hip roof (Panya style) using kite-shaped tiles, 
walls decorated with stucco, and doors and windows decorated with mullion. According to recent conditions, 
buildings of restaurants in research area were run-down from wear and tear. Main problems were that most 
restaurants set up cooking area in front of the building, service areas were beside footpath, and storage areas 
for stuffs and ingredients were inside restaurants. Regarding renovation methods for conservation buildings to 
suit requirements of restaurants in terms of materials and paint, more than half of customers perceived that 
some parts of restaurants should be renovated as appropriate, such as walls, floors, and ceilings, by cleaning, 
mending cracks, painting or coating cement surfaces. Regarding brightness, light is enough but shape of lamps 
should be improved, cool white light should be used, and façades should coincide with buildings. Regarding 
space allocation, cooking areas should be placed inside restaurant, in case that cooking areas were in front of 
restaurant, partitions were required to separate cooking areas and outside areas. Service areas should be placed 
inside restaurant and unnecessary things inside restaurant should be managed to ensure efficient space 
utilization. Regarding furnitures, size should be standard that coincide with building and utilization. Regarding 
modern technology, entrepreneurs showed no demand for air conditioning systems and Wi- Fi but needed TV 
and fire protection systems. 
 
Keywords: Post Occupancy Evaluation, Building Renovation, Architectural Characteristics, Restaurant in  
  Conservation Building 
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1.  บทนำ 
  ตึกแถวซอยพระยาศรีเปนอาคารที่ตั้งอยูบริเวณถนนเฟองนคร มีลักษณะเปนอาคารแบบไทยผสมตะวันตก ในปจจุบัน
ภายนอกอาคารอยูในสภาพท่ีดีเพราะมีการบูรณะซอมแซมทั้งจากตัวผูเชาและสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย แตสภาพภายใน
อาคารมีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และไมตอบสนองตอการใชงานในปจจุบันมากเทาที่ควร โดยเฉพาะคูหาที่เปน
รานอาหาร ซึ่งสวนใหญพบวาไมมีการจัดสรรพื้นที่ภายใน โดยมีการวางของที่ไมจำเปนอยูภายในราน มีการรุกล้ำทางเทา และขัด
กับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจรานอาหาร 
  การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในรานอาหาร ในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรีจำเปนตองมีการปรับปรุงอยางเปนระบบ   
จึงเปนที่มาของการศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมของผูใชงานรานอาหารในพื้นที่ ศึกษาความพึงพอใจ 
ปญหาที่พบ และแนวทางการปรับปรุงรานอาหาร ในแงของวัสดุและสี แสงสวาง การใชงานพื้นที่ เฟอรนิเจอร และเทคโนโลยี
สมัยใหม โดยศึกษาอยูภายใตกระบวนการอนุรักษอาคาร Rehabilitation: หรือการปรับปรุงสภาพอาคารอนุรกัษ เพื่อใหตอบสนอง
ตอการใชงานในปจจุบันไดอยางสะดวกสบาย ซึ่งเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด ที่จะทำใหอาคารมีชีวิตอยูตอไป โดยที่คุณคาทางประวัติศาสตร 
และความสวยงาม ถูกรักษาไวอยางคุมคา เพราะสามารถใชงานไดในยุคปจจุบัน (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2558) 
  การวิจัยนี้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยแผน 20 ป (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ, 2560) ในแงของ
การพัฒนาบริการมูลคาสูง ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมพลังทองถิ่นและชุมชนทองเที่ยวที่แขงขันไดมั่นคง ยั่งยืน สราง
ภูมิคุมกันทางมรดกวัฒนธรรมโดยการสรางคุณคา และเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ 20 ป           
ที่สงเสริม พัฒนา และอนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพ (สำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล, 2556) 
  การวิจัยนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรานอาหารที่อยูในอาคารอนุรักษ เพื่อใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการใชงาน หลักเกณฑและขอบัญญัติในการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยไมไปทำลายหรือลดทอนคุณคาของตัวอาคารที่
เปนอาคารอนุรักษ เพื่อเปนการปองกัน และสงเสริมใหตัวอาคารมีการใชงานอยางตอเนื่อง ลดการถูกทิ้งราง และสงเสริมการ
ทองเท่ียวยานชุมชนเการอบเกาะรัตนโกสินทร 
 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 
  2.1  เพื ่อศึกษาลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมของผู ใชงาน
รานอาหารในพ้ืนที่ตึกแถวซอยพระยาศรี 
  2.2  เพื ่อสำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการ และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอลักษณะสภาพแวดลอมภายใน
รานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี 
  2.3  เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางในการปรับปรุงตึกแถวซอยพระยาศรีที่เปนอาคารอนุรักษ ใหตอบสนองตอการใชงาน
ประเภทรานอาหารในแงวัสดุ แสงสวาง พ้ืนท่ีใชสอย รูปแบบเฟอรนิเจอร และเทคโนโลยีสมัยใหมในอาคารอนุรักษ 
 

3.  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อาคารอนุรักษเปนอาคารที่สรางขึ้นในอดีตซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรซึ่งตองการการดูแล และปกปองอยางตอเนื่อง
เพ่ืออนุรักษอาคารไวใหนานท่ีสุด การเติบโตของการทองเท่ียวสงผลใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพที่กอใหเกิดรายได ซึ่งอาคารอนุรักษถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่จำเปนในการสงเสริมการทองเที่ยวประเภทนี้ เนื่องจาก
เปนสิ่งสำคัญที่ชักจูงนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม (Sodangi, 2013) 
 การอนุรักษสถาปตยกรรม คือ การปองกันการเสื่อมสภาพ และยืดอายุของโบราณสถาน การกระทำที่ส งผลกระทบตอ
อาคารนอยที่สุดถือเปนวิธีการที่ดีที่สุดในมุมมองของสถาปนิก คือ การกระทำเพื่อรักษาคุณคาของสถาปตยกรรมใหดำรงตอเนื่อง
สืบไป เพ่ือใหคนรุนหลังไดใชประโยชน และประจักษในคณุคา ทั้งทางดานความงดงาม และความหมายตาง ๆ ที่อาคารนั้นตองการ
สื่อออกมา (ภานุวัฒน โทนุบล, 2546) การอนุรักษมีความหมายที่คอนขางกวาง และเกี่ยวเนื่องกับหลายองคประกอบเพื่อการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ และขอปฏิบัติของการอนุรักษสถาปตยกรรมที่มีความแตกตางกันในดาน
ของความหมาย และรูปแบบ (ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ, 2552) Rehabilitation: คือ การปรับปรุงสภาพอาคารอนุรักษเพื ่อให
ตอบสนองตอการใชงานในปจจุบันไดอยางสะดวกสบาย ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำใหอาคารมีชีวิตอยูตอไปโดยที่คุณคาทาง
ประวัติศาสตร และความสวยงามถูกรักษาไวอยางคุมคาเพราะสามารถใชงานไดในยุคปจจุบัน  
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 ในการประกอบกิจการรานอาหาร ผูประกอบการตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกรม
พัฒนาธุรกิจการคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) กระทรวงสาธารณสุข ไดออกคูมือดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหนาย
อาหาร (2561) โดยกำหนดมาตรฐานเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหารโดยมีรายละเอียด และขอกำหนดที่ประกอบไป
ดวย พื้นที่ประกอบอาหารตองสะอาด แข็งแรง ระบายอากาศไดดี มีแสงสวางเพียงพอ โตะท่ีใชเตรียมอาหารตองสูงจากพื้นไมนอย
กวา 60 เซนติเมตร มีหองน้ำสะอาดและเพียงพอ มีการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และมีระบบปองกันอัคคีภัย 2) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ไดออกคูมือเกณฑมาตรฐานธุรกิจรานอาหารภัตตาคาร (2558) โดยใหกิจกรรมบริการสวนหนาตองมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ไดแก ที่จอดรถ จุดพักคอย ตองมีความเหมาะสม อุปกรณและเคร่ืองมือสำหรับบริการลูกคา ตองจัดเก็บไวอยางเหมาะสม มีความ
สะอาด ปองกันการปนเปอน กระบวนการภายในครัว พื้นท่ีเตรียมอาหาร พื้นที่จัดเก็บ พื้นที่บริการหองน้ำ รวมท้ังระบบไฟภายใน 
ระบบน้ำ และระบบระบายน้ำตองอยูในสภาพดี 
 งานวิจัยนี้ใชกระบวนการประเมินอาคารหลังการเขาใช (Post Occupancy Evaluation) โดยเปนการประเมินอยางเปน
ระบบ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานจริงของอาคาร โดยมุงเนนไปที่ 1) ประโยชนใชสอย โดยเปนการประเมินศักยภาพ
ของอาคารในดานความสอดคลองของสภาพแวดลอมกับความตองการของผู ใชงาน 2) เทคนิคการออกแบบและกอสราง            
ซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินสภาพแวดลอมภายในอาคารที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชอาคาร 3) พฤติกรรม เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผูใช ในดานการใชสอยอาคาร (Preiser, 1988)  
 ดังนั้นปจจัยที่ใชในการประเมินจึงเปนสิ่งที่สามารถวัดคาได โดยเปนคาทั้งใน  “เชิงปริมาณ” เชน ความสวาง ปริมาณ
อุณหภูมิเทาไหร สงผลตอความพึงพอใจของผูใชดานใดบาง เทียบกับเกณฑประเมินแลวเปนอยางไร และคาใน “เชิงคุณภาพ” เชน 
การสื่อความหมาย ความสวยงาม เปนตน (ชาลี มธุรการ, 2557)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษาเก่ียวกับวิธีการในการปรับปรุงสภาพอาคารอนุรักษใหตอบสนองการใชงาน
ในปจจุบัน การศึกษาการใชลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมมาออกแบบรานอาหาร และมีการออกมาตรฐานในการออกแบบ
สุขลักษณะของสถานท่ีจำหนายอาหาร แตไมมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงอาคารอนุรักษ ใหตอบสนองตอการใช
งานประเภทรานอาหาร ในแงวัสดุ แสงสวาง พื้นที่ใชสอย รูปแบบเฟอรนิเจอร และเทคโนโลยีสมัยใหม ในอาคารอนุรักษ จึงเปน
ที่มาในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 
4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานวิจัยเชิงปริมาณ ในระยะเวลาอันสั้น โดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร สำรวจและ
สังเกตพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร สังเกตกรณีศึกษา และกรณีตัวอยาง คนควาจากเว็บไซต สัมภาษณผูประกอบการ
รานอาหาร สอบถามลูกคาท่ีมาใชบริการ 
  4.1  กลุมผูใหขอมูล กลุมตัวอยาง กรณีศึกษา และกรณีตัวอยาง 
   กลุมผูใหขอมูล กลุมตัวอยาง กรณีศึกษา และกรณีตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิ จัยไดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแบง
ออกเปน 6 กลุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  เอกสารเกี่ยวกับตึกแถวซอยพระยาศรี ผูวิจัยพิจารณาเอกสารจากเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
ความเปนมา และลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของตึกแถวซอยพระยาศรี โดยผูวิจัยไดคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวของมาทั้งหมด      
3 เลมไดแก รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร เลม 3 (ประเภทวัง ศาลเจา อนุสาวรีย อาคารรานคา) ของ กอง
โบราณคดีกรม ศิลปากร (2535), อาคารที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษบริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน ของ ยงธนิศร พิมลเสถียร  
(2552) และอาคารมีคุณคา ในพ้ืนท่ีตอเนื่องกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก ของ สำนักผังเมือง (2558)   
   2.  ตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร จำนวน 78 คูหา และรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร 
จำนวน 4 ราน โดยแบงเปน รานท่ี 1, 2 และ 3 ขนาด 1 คูหา และรานท่ี 4 ขนาด 3 คูหา 
   3.  กรณีศึกษา รานอาหารในอาคารอนุรักษที่อยูในพื้นที่ถนนเฟองนคร ซึ่งเปนพื้นที่เดียวกันกับตึกแถวซอยพระยา
ศรี ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกรานโดยพิจารณาถึงการคงอยูของเอกลักษณทางสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน พบรานอาหารจำนวน
ทั้งสิ้น 2 รานไดแกราน Simiao Kafri. (ซึเมี่ยว คาเฟย) และราน BAANDEE (บานดี)  
   4.  กรณีตัวอยาง คือ รานอาหารในอาคารอนุรักษในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร 3 ราน ผูวิจัยคัดเลือกรานท่ีมีการรักษา
เอกลักษณทางสถาปตยกรรมของตัวอาคารไวเปนอยางดีทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงมีลักษณะของตัวอาคารและขนาดของพ้ืนที่
อาคารคลายกับตึกแถวซอยพระยาศรี ผานการสืบคนขอมูลผานเว็บไซต เมื่อวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2563 โดยคัดเลือกมาจำนวน    
3 แหงดังนี้ Buddha & Pals. 712 ถนน กรุงเกษม, Rue De Mansri 417 ถนน บำรุงเมือง และ Ha Tien Cafe 4 ถนน มหาราช  
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   5.  ประชากรที่เปนผูประกอบการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี โดยกลุมผูใหขอมูลถูกคัดเลือกอยาง
เจาะจงจาก 4 ราน รานละ 1 คน รวมเปน 4 คน 
   6.  ประชากรที่เปนนักทองเที่ยว และลูกคาที่มาใชบริการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี ผู วิจัยคัดเลือก
กลุมตัวอยางอยางเจาะจงจากนักทองเที่ยวและลูกคา ในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563 จำนวน 30 คน 
  4.2  เคร่ืองมือ และอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
   อุปกรณที่ใชในการวิจัย ไดแก แอพพลิเคช่ัน “กลอง” และ “เสียงบันทึก” ในไอแพด, สมุดจดบันทึก คอมพิวเตอรที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 4 ชนิด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1.  แบบสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟ องนคร มีความยาว 11 หนา
ประกอบดวย 4 หัวขอคือ ขอมูลทั่วไป ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอก ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน
และลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ ของรานอาหาร 
   2. แบบสังเกตกรณีศึกษา และกรณีตัวอยางการปรับปรุงอาคารอนุรักษ มีความยาว 4 หนา ประกอบดวย 2 หัวขอ
คือ ขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษาและกรณีตัวอยาง และลักษณะการออกแบบของกรณีศึกษาและกรณีตัวอยาง 
   3. แบบสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร มีความยาวทั้งหมด        
6 หนา 2 หัวขอ ไดแก ขอมูลทั่วไป และ ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของรานอาหารในพ้ืนที่ตึกแถวซอยพระยาศรี 
   4.  แบบสอบถามนักทองเที่ยว และลูกคา รานอาหารในพื้นที่ ตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร มีความยาว
ทั้งหมด 2 หนา 4 หัวขอไดแก ความคิดเห็นตอลักษณะสภาพแวดลอมของรานอาหาร ความคิดเห็นตอการใชพื้นที่ของรานอาหาร 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหาร และขอมูลทั่วไป   
  4.3  วิธีการเก็บขอมูล 
   วิธีการเก็บขอมูลประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
   4.3.1  ผูวิจัยสำรวจ และสังเกตลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม ทั้งภายใน และภายนอกอาคารตึกแถวซอยพระยา
ศรีทั้ง 78 คูหา ในวันเสารที่ 7 มีนาคม 2563 เริ่มตั้งแตเวลา 12.00-15.00 น. รวมเปนเวลา 3 ช่ัวโมง 
   4.3.2  ผูวิจัยสำรวจ และสังเกตสภาพในปจจุบันของรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี ในวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 
2563 เวลา 9.00-13.00 น. จำนวน 2 ราน และวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-23.00 น. จำนวน 1 ราน และวันที่ 12 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. จำนวน 1 ราน 
   4.3.3  สัมภาษณผู ประกอบการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี  ถนนเฟองนคร โดยผูวิจัยไดลงพื้นที่
สัมภาษณผูประกอบการรานอาหารในพ้ืนที่ท้ัง 4 ราน และจดบันทึกขอมูลดวยตนเอง ในวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00- 
9.30 น. จำนวน 1 ราน และ เวลา 10.00-10.20 น. จำนวน 1 ราน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00-20.40 น. จำนวน 
1 ราน และวันพุธท่ี 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-10.20 น. จำนวน 1 ราน 
   4.3.4  ศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวกับประวัติความเปนมา และลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของถนนเฟ องนคร          
โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาเอกสารดวยตนเอง ในวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2563  
   4.3.5  สำรวจ และสังเกตกรณีศึกษารานอาหารในอาคารอนุรักษท่ีอยูในพื้นที่ถนนเฟองนคร โดยผูวิจัยลงพื้นท่ีดวย
ตนเอง ที่รานที่ 1 ในวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. และรานที่ 2 ในวันเสารที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00-11.00 น.  
   4.3.6  สำรวจ และสังเกตกรณีตัวอยางรานอาหารในอาคารอนุรักษในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร โดยผูวิจัยไดเริ่มทำ
การสืบคนขอมูลกรณีตัวอยางจำนวน 3 ราน ผาน Website ในวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2563  
   4.3.7  ผูวิจัย และผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง ที่เปนลูกคาจำนวน 30 คน ที่มาใชบริการรานอาหาร
ในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรีถนนเฟองนครในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-21.00 น. โดยใชวิธีแจกแบบสอบถามแลว
เก็บกลับมาทันท ี
  4.4  ประเด็นที่ทำการศึกษา 
   ประเด็นท่ีผูวิจัยไดทำการศึกษา คือ แนวทางในการปรับปรุงตึกแถวซอยพระยาศรีที่เปนอาคารอนุรักษ ใหตอบสนอง
ตอการใชงานประเภทรานอาหาร โดยกำหนดประเด็นยอย 6 ประเด็น ไดแก ลักษณะทางสถาปตยกรรม วัสดุและสี  แสงสวาง       
การจัดพื้นที่ภายในรานอาหาร รูปแบบของเฟอรนิเจอร และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในอาคารอนุรักษ 
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  4.5  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื ้อหา โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา แบงเปนการ
ตรวจสอบสามเสาจากผูใหขอมูล ไดแก ผูประกอบการรานอาหาร และลูกคาท่ีมาใชบริการรานอาหารในพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศรี 
และการตรวจสอบสามเสาจากวิธีการวิจัย ไดแก การสำรวจและสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพของตึกแถวซอยพระยาศรี การ
สัมภาษณผูประกอบการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี การสอบถามลูกคาที่มาใชบริการรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอย
พระยาศรี และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับตึกแถวซอยพระยาศรี 
   ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามถูกนำมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ สถิติพรรณนาไดถูก
นำมาใชในการวิเคราะหเพื่อบรรยายลักษณะของขอมูล และใชตารางในการนำเสนอขอมูล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาคาร
อนุรักษ สภาพปจจุบันของรานอาหารในพื้นที่ วิธีปฏิบัติในการปรับปรุงรานอาหาร ความรูสึกตอการใชงานพื้นที่ ตำแหนงพื้นที่
ประกอบอาหารท่ีเหมาะสม การใชพื้นที่ทางเทาเปนพื้นที่รับประทานอาหาร ระดับความพึงพอใจ เพศ และอาชีพ ถูกนำมาคำนวณ 
การแจกแจงความถ่ี และคารอยละ สภาพปจจุบันของรานอาหารในพ้ืนท่ี ระดับความพึงพอใจ และ อายุ ถูกนำมาคำนวณ คาต่ำสุด 
คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชตารางในการนำเสนอขอมูล 

 

5.  ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยมี 6 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง 2) ขอมูลทั่วไปของตึกแถวซอยพระยาศรี   
3) ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของตึกแถวซอยพระยาศรี 4) ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมการใชงานพ้ืนท่ี
ภายในรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี 5) ความคิดเห็นของผูประกอบการ และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในรานอาหาร ในตึกแถวซอยพระยาศรี 6) ปญหาท่ีพบ และแนวทางในการปรับปรุงตึกแถวซอยพระยาศรี 
  5.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง 
   กลุมผูใหขอมูลจากการสัมภาษณ คือ ผูประกอบการรานอาหารในพ้ืนที่ตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนครจำนวน 
4 รานโดยแบงเปนรานประเภทอาหารไทยจานดวน 1 คูหาจำนวน 3 ราน และรานอาหารประเภทภัตตาคาร 3 คูหาจำนวน 1 ราน 
โดยผูประกอบการเปนเพศหญิงท้ังหมด 4 คน แบงเปนผูเชาโดยตรงจากสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยจำนวน 3 คน และเปน
ผูเชาชวงจำนวน 1 คน (ตารางท่ี 1) 
   กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีเขามาใชบริการรานอาหารในพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศร ีถนนเฟองนครรวมท้ังหมด 30 คน 
โดยแบงเปนเพศหญิง 18 คน (60%) และเพศชาย 12 คน (40%) มีอายุเฉลี่ย 32 ป มีอายุต่ำสุดที่ 20 ป และอายุสูงสุดที่ 53 ป 
ลูกคาที่มาใชบริการมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจางรอยละ 57 (17 คน) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20 (6 คน) 
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 13 (4 คน) และอื่น ๆ รอยละ 10 (3 คน)  
 
 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูลที่เปนผูประกอบการรานอาหารในพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศรี 
 

ผูประกอบการรานอาหารในพ้ืนที่ตึกแถวซอยพระยาศรี 
ราน จำนวนคูหา ประเภทราน อายุ เพศ สถานะภาพการเชา 

รานท่ี 1 1 รานขาวและกวยเต๋ียว (อาหารไทยจานดวน) 32 หญิง ผูเชาโดยตรง* 
รานท่ี 2 1 รานกวยเต๋ียว (อาหารไทยจานดวน) ไมใหขอมูล หญิง ผูเชาโดยตรง* 
รานท่ี 3 1 รานกวยเต๋ียว (อาหารไทยจานดวน) ไมใหขอมูล หญิง ผูเชาโดยตรง* 
รานท่ี 4 3 รานอาหาร (ภัตตาคาร) ไมใหขอมูล หญิง ผูเชาชวง 

ที่มา: ผูวิจัย (2563)                                                                  *ผูเชาโดยตรงจากสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย 
 
  5.2  ขอมูลทั่วไปของตึกแถวซอยพระยาศรี  
   ตึกแถวซอยพระยาศรีตั้งอยูที่ถนนเฟองนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 78 คูหา ตั้งกระจายตัวอยู
ในยานซอยพระยาศรีถนนเฟองนคร กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาเอกสารผานรายงานสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร
เลมที่ 3 ของกองโบราณคดี กรมศิลปากร (2535). และหนังสืออาคารท่ีมีคุณคา ในพื้นท่ีตอเนื่องกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก ของ
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2558). พบวา ตึกแถวซอยพระยาศรีในอดีตเคยเปนท่ีตั้งของหางรานตาง ๆ และเปนอาคารในชวง
ยุคแรก หมายถึง อาคารที่ถูกสรางในชวงปลายรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2453) เปนอาคารสองช้ัน โครงสรางเปนดินผสม ภายหลังเปนผนัง
กออิฐถือปูนมีความหนามากเพื่อใชรับน้ำหนัก หลังคาจ่ัวมีความชันคอนขางมาก กระเบื้องหลังคามักเปนดินเผา ตอมาเปนกระเบ้ือง
ซีเมนตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน หรือกระเบื้องวาว ตัวอาคารไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในยุคท่ีเรียกวานีโอคลาสสิก โดยการนำเอา
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รูปแบบสถาปตยกรรมยุโรปในยุคคลาสสิก หรือกรีก โรมัน มาใช ในการตกแตงลวดลายหนาตาง ผนัง ชองแสง ตึกแถวในยุคนี้ 
บางสวนใชแบบแผนเชนเดียวกับตึกแถวในสิงคโปร คือ มีผนังกันไฟซึ่งมีความสูง และหนากวาผนังท่ัวไปทุก ๆ 2-3 คูหา ปจจุบันอยู
ในการดูแลของสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย โดยปลอยใหประชาชนเชาเพื่อใชเปนสถานที่ในการประกอบธุรกิจ และอยู
อาศัย (รูปที่ 1) 
 
 

  
 
 

รูปที่ 1 อาคารตึกแถวซอยพระยาศรี  
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
  5.3  ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของตึกแถวซอยพระยาศรี  
  จากการสำรวจเบื้องตนของผูวิจัย และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร ของ
กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2535). และสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2558). พบวา ตัวอาคารมีลักษณะเดนทาง
สถาปตยกรรม คือ ลักษณะอาคารเปนตึก 2 ช้ัน แบบกออิฐถือปูนยกพ้ืนเล็กนอย ความหนาของผนังปกติอยูที่ 10 เซนติเมตร และ
มีผนังกันไฟหนา 20 เซนติเมตรทุก 3 ชวงคูหา พื้นชั้นลางเปนพื้นปูนขัดมัน พื้นชั้นบนเปนไมกระดาน หลังคาทรงปนหยามุงดวย
กระเบื้องวาว มีขอบสันหลังคา มุมตึกแตละดานประดับแผนปูนปน (Pediment) หรือกระบังหนาอาคาร กลางแผนปูนปนทำเปน
รูปงูสองตัวไขวกัน ลักษณะหนาตางบนชั้น 2 เปนบานไมลูกฟกกระดานดุน มีปูนปนเปนรูปหนาจั่วเหนือขอบบนหนาตาง และปูน
ปนเปนเสนขอบดานขางคลายกรอบหนาตาง หนาตางอีกแบบเปนบานพับหูชาง ชองหนาตางแตละชองมีกรอบวงโคงตกแตงดวย
ลายปูนปน สวนบนกอดวยหินโคงตามแนวกรอบ บนยอดโคงเปน Keystone ลักษณะประตูช้ันลางเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดนุ 
กรอบสวนหนาเปนวงโคงเล็กนอย ซึ่งก้ันดวยซี่เหล็กสั้น ๆ เปนระยะตลอดความกวางประตู ลักษณะผนังอาคารช้ันลางเซาะรองตาม
แนวนอน บริเวณมุมตึกเปนเสาหลอกติดผนัง หัวเสาเปนรูปปูนปนใบไมมวนรับกับแผนปูนปนท่ีหลังคา (ตารางที่ 2)  
ตารางที่ 2 ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร 
 

 
ภาพดานอาคาร ที่มา : ยงธนิศร พิมลเสถียร (2552). 

ตึกแถวซอยพระยาศรี มีขนาดโดยเฉลี่ยแตละคูหา กวาง 4 เมตร ยาว 
12 เมตร และสูง 12 เมตร 
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ตารางที่ 2 (ตอ) ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร  
 

 
 

ลักษณะอาคารเปนตึก 2 ชั้นยกพื้นเล็กนอย หลังคาทรงปนหยา มุง
กระเบื้องวาว มีขอบสันหลังคา 
 
 
 

 ลักษณะปูนปน (Pediment) หรือกระบังหนาอาคาร กลางแผนทำเปน
รูปงู 2 ตัวไขวกัน มีเสาหลอกติดผนังหัวเสาเปนปูนปนรูปใบไมมวนรับ
แผนปูนปนที่หลังคา 

 ชองหนาตางแบบแรกเปนบานลูกฟกกระดานดุน มีปูนปนเหนือขอบบน
และลางหนาตาง และปูนปนเปนเสนขอบดานขางคลายกรอบหนาตาง 

 ชองหนาตางแบบที่สองเปนบานลูกฟกกระดานดุน แตละชองแตงดวย
ลายปูนปน สวนบนกออิฐดวยหินโคงตามแนวกรอบ บนยอดโคงเปน 
KEYSTONE 

 ประตูเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน กรอบเปนวงโคงกั้นดวยเหล็กซ่ี
สั้น ๆ ผนังอาคารเซาะรองตามแนวนอน ดานบนเปนหลังคายื่นมาจาก
ตัวตึกเปนโครงเหล็กสีเขียวมุงดวยหลังคาสังกะสี 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 5.4  ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมของผูใชงานรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี  
  5.4.1  ผลการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในรานอาหารในพื้นที่ตึกแถวซอยพระยาศรี  ถนนเฟองนคร  
ทั้ง 4 ราน พบวาภายในรานสวนใหญแบงพื้นที่เปน 4 สวน คือ 1) สวนพื้นที่ประกอบอาหาร พบวารานอาหารประเภทอาหารไทย
จานดวน ตั้งจุดประกอบอาหารไวบริเวณหนาราน สวนรานอาหารประเภทภัตตาคารตั้งจุดประกอบอาหารไวบริเวณหลังราน        
2) สวนพ้ืนท่ีสำหรับใหบริการลูกคา พบวารานอาหารประเภทอาหารไทยจานดวนจำนวน 2 จาก 3 รานตั้งโตะรับประทานอาหารไว
บริเวณทางเดินสาธารณะ สวนอีก 1 รานตั้งโตะรับประทานอาหารไวภายในราน และรานอาหารประเภทภัตตาคารตั้งโตะ
รับประทานอาหารไวภายในราน 3) สวนพ้ืนท่ีที่ใชเก็บของ พบวารานอาหารจานไทยดวนใชพื้นที่ภายในรานสำหรับเก็บอุปกรณและ
วัตถุดิบ โดยวางไวบริเวณมุมใดมุมหนึ่งภายในอาคาร และรานอาหารประเภทภัตตาคารมีหองสำหรับเก็บอุปกรณและวัตถุดิบ แตมี
อุปกรณบางสวน เชน ลังเครื่องดื่มตั้งอยูบริเวณพื้นที่ภายในราน 4. พื้นที่พักอาศัย พบวา รานอาหารประเภทอาหารไทยจานดวน 
และภัตตาคารใชพื้นที่บริเวณชั้น 2 สำหรับพักอาศัย (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีภายในของรานอาหารในพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร 
ประเภทราน จุดประกอบอาหาร พ้ืนที่รับประทานอาหาร จุดเก็บของ 

 
 

รานประเภท 
อาหารไทยจานดวน 

   
จุดประกอบอาหารบริเวณ 
ริมทางเทาหนาอาคาร 

พื้นที่รับประทานอาหารบริเวณทางเทา พื้นที่เก็บของที่ตั้งอยูภายในอาคาร 

 
 

รานประเภท 
ภัตตาคาร 

 
 
 
 

  
 

จุดประกอบอาหารตั้งอยูดานหลังของ
อาคาร 

พื้นที่รับประทานอาหารภายในอาคาร พื้นที่เก็บของบางสวนทีอ่ยูในพื้นที่
ใหบริการลูกคา 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

  5.4.2  พฤติกรรมภายในรานอาหารในพ้ืนท่ีตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร จากการสังเกตพบรองรอยท่ีแสดง
ใหเห็นถึงสภาพแวดลอมที่ออกแบบไมตอบสนองตอกิจกรรมของผูใชงาน หรือขัดตอมาตรฐานในการประกอบกิจการรานอาหาร 
โดยแบงตามประเภทของรานอาหาร ดังนี้ 
   รานอาหารประเภทอาหารไทยจานดวน ตั้งจุดประกอบอาหาร และจุดใหบริการลูกคา รุกล้ำเขา ไปในเขต
ทางเทา ทิ้งรอยดำและคราบสกปรกไวที่พ้ืนผิวทางสาธารณะ มีการต้ังจุดบริการน้ำดื่มอยูหลังจุดประกอบอาหาร จุดเก็บวัตถุดิบอยู
ภายในราน และอางลางจานอยูบริเวณหนารานขางจุดบริการน้ำดื่ม ทำใหลูกคาที่เดินมาหยิบน้ำดื่มบริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร 
ตองเดินสวนกับคนทำอาหารที่นำจานไปไวในอางลางจาน นอกจากน้ียังพบวาไมมีการแยกสวนพ้ืนท่ีประกอบอาหารออกจากพื้นที่
ภายนอก ทำใหลูกคาตองยืนสั่งอาหารบริเวณหนาหมอกวยเตี๋ยวท่ีไมมแีผงกั้นพื้นที่ ทำใหอาจมีสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเขาไปในหมอ 
และอาจเกิดอันตรายจากความรอนของเตาแกสและหมอกวยเตี๋ยวในจุดประกอบอาหาร (รูปที่ 2) 
 

 
 

รูปที่ 2 รองรอยพฤติกรรมภายในรานอาหารประเภทอาหารไทยจานดวน  
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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  รานอาหารประเภทภัตตาคาร วางพื้นที่ประกอบอาหารไวหลังอาคาร พื้นที่ใหบริการลูกคา และเวทีแสดงดนตรีอยู
ภายในราน พื้นที่เก็บของอยูภายในราน และหองน้ำสำหรับใหบริการลูกคาอยูบริเวณหลังราน นอกจากนี้ยังพบรองรอยของจุดสูบ
บุหรี่อยูบริเวณนอกราน ไมมีถังเขี่ยบุหรี่ทำใหลูกคาทิ้งกนกรองลงพื้นทางเทาสาธารณะ จากลักษณะการวางพื้นที่ทำใหทางเดิ น
ภายในรานบางจุด เกิดความไมสะดวก เชน ทางเดินไปหองน้ำชายท่ีตองผานหองน้ำหญิงโดยไมมีประตูกั้น โตะสำหรับบริการลูกคา
จำนวนมากอยูดานในสุดของราน ทำใหมีการเดินเขาเดินออกของคนจำนวนมากเกือบตลอดเวลา ซึ่งตองผานโตะของ 
ลูกคาท่ีมา 2 - 4 คน ทำใหเกิดความไมสะดวก และในเรื่องลักษณะการแบงพื้นท่ีภายในรานพบวา พื้นที่เก็บของท่ีอยูภายในรานนั้น 
ไมมีหองหรือการกั้นพื้นที่ใหชัดเจน แตเปนการนำของ เชน กลองใสอุปกรณตาง ๆ ลังเบียร มาวางไวในบริเวณพื้นที่บริการลูกคา  
และบริเวณหลังเวทีแสดงดนตรี ทำใหนักดนตรีไมสามารถใชเวทีได (รูปที่ 3) 
 

 
 

รูปที่ 3 รองรอยพฤติกรรมภายในรานอาหารประเภทภัตตาคาร  
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
 5.5  ความคิดเห็นของผูประกอบการ และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอลักษณะสภาพแวดลอมภายในรานอาหาร 
ในตึกแถวซอยพระยาศรี 
  5.5.1  ความคิดเห็นของผูประกอบการรานอาหารประเภทอาหารไทยจานดวน จากการสัมภาษณ พบวาตัวของ
ผูประกอบการมองวาการอนุรักษอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดมิเปนสิง่ที่ชวยดึงดูดนักทองเที่ยว โดยผูใหขอมูลคนสำคัญทานหน่ึงกลาว
วา “การอนุรักษอาคารทำไดแตตองควบคูไปกับการพัฒนา ใหทันยุคทันสมัยใหมันไปดวยกัน” ในดานการใชพื้นที่ จากการ
สัมภาษณ พบวาผูประกอบการตองการใหพื้นที่ประกอบอาหารอยูบริเวณหนารานเพราะตองการใหลูกคารูวาขายอะไร นอกจากนี้
ยังพบวาผูประกอบการใชพื้นท่ีภายในไดไมเต็มที่ เนื่องจากมีสิ่งของและอุปกรณตาง ๆ จำนวนมาก โดยผูประกอบการมีความคิดที่
อยากจะปรับปรุงรานของตนใหดูทันสมัยมีการใชวัสดุสมัยใหม เชน อลูมิเนียม และกระจก และในดานเทคโนโลยีสมัยใหมบางอยาง 
ผูประกอบการมองวาไมจำเปนตอรานของเขา เชน ระบบปรับอากาศ WIFI สวนท่ีจำเปน ไดแก TV และเครื่องเสียง 
  5.5.2 ความเห็นของผูประกอบการรานอาหารประเภทภัตตาคาร จากการสัมภาษณ พบวาตัวของผูประกอบการมี
ความรูในเรื่องของการอนุรักษอาคาร กฎระเบียบขอบังคับ รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานของสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย     
ที่เปนผูดูแลอาคารตึกแถวซอยพระยาศรี ในดานการใชพื้นที่ จากการสัมภาษณ พบวาผูประกอบการไมมีปญหาในเรื่องของการใช
พื้นที่สำหรับใหบริการลูกคา เพราะรานเปนอาคารหลายคูหาติดกัน และตองการใหพื้นที่ประกอบอาหารอยูหลังรานเพื่อความ
เรียบรอยของพ้ืนที่ภายในราน ในดานการปรับปรุงราน ผูประกอบการตองการที่จะปรับปรุงใหรานดูโดดเดนข้ึน เพื่อใชในการดึงดูด
ลูกคา เชน การติดตั้งประตูกระจกแทนประตูแบบดั้งเดิม และการเพ่ิมความสวางจากโคมไฟตกแตงท้ังภายในและภายนอกราน 
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  จากการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารไทยจานดวน และผูประกอบการภัตตาคาร พบสิ่งที่คลายคลึงกันคือ 
ผูประกอบการรานอาหารทั้ง 2 ประเภท เชื่อวาการอนุรักษอาคารเปนสิ่งท่ีสามารถดึงดูดลูกคาได และขอแตกตางกันคือ ในการ
ปรับปรุงอาคาร ผูประกอบการรานอาหารไทยจานดวนจะตองการปรับปรุงใหรานมีความดั้งเดิมและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
ในขณะท่ีผูประกอบการภัตตาคารตองการปรับปรุงใหรานดูเดนมากท่ีสุด และในเรื่องของกฎระเบียบขอบังคับของสำนักงาน 
ทรัพยสินพระมหากษัตริย พบวา ผู ประกอบการรานอาหารประเภทภัตตาคาร มีความเขาใจในเรื ่องกฎระเบียบมากกวา 
ผูประกอบการรานอาหารไทยจานดวน  
  5.5.3  ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมตีอลักษณะสภาพแวดลอมภายในรานอาหาร ในตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟอง
นคร ถูกแบงออกเปนสามประเด็น คือ 1) สภาพปจจุบันของรานอาหาร พบวาลูกคาเกินกวาครึ่ง (57%, 17 คน) คิดวาสภาพ
ปจจุบันของรานอาหารควรมีการปรับปรุงบางสวนตามความเหมาะสม 2) ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ พบวา       
1) ลูกคาเกินกวาครึ่ง (57%, 17 คน) พึงพอใจจำนวนที่นั่งในระดับมาก 2) ลูกคาเกินกวาครึ่ง (57%, 17 คน) พึงพอใจสุขอนามัย
ภายในรานระดับปานกลาง 3) ลูกคาสองในสาม (63%, 19 คน) พึงพอใจในเรื่องแสงสวางระดับปานกลาง 4) ลูกคาเกือบคร่ึง (47% 
14 คน) พึงพอใจในรูปแบบเฟอรนิเจอรนอย และ 5) ลูกคาเกือบครึ่ง (43%, 13 คน) พึงพอใจลักษณะของการตกแตงภายใน
รานอาหารในระดับนอย 3) ความเห็นตอการใชพื้นที่ภายในรานอาหาร พบวา 1) ลูกคาสองในสาม (63%, 19 คน) ตองการใหพื้นที่
ประกอบอาหารอยูหลังราน 2) ลูกคาสวนใหญ (93%, 28 คน) ไมเห็นดวยกับการใชพื้นท่ีทางเทาเปนจุดบริการลูกคา (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของลูกคา และระดับความพึงพอใจรานอาหารภายในตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร    (n=30) 
 

 
ความคิดเห็นของลูกคาตอ
สภาพปจจบุันของรานขาย

อาหาร 

ความคิดเห็น 
แย ตองมีการปรับปรุง 

(คน,รอยละ) 
ปานกลาง มีการปรับปรุง

บางสวนตามความเหมาะสม 
(คน,รอยละ) 

ดี ไมตองมีการปรับปรุง 
(คน,รอยละ) 

สภาพปจจุบัน 7 (23%) 17 (57%) 6 (20%) 
 

ระดับความพึงพอใจของลูกคา 
ระดับความพึงพอใจ  

M 
 

SD นอยที่สุด 
(1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

ความพึงพอใจจำนวนที่นั่ง 1 (3%) 2 (7%) 9 (30%) 17 (57%) 1 (3%) 3.5 (พึงพอใจระดับมาก) 0.8 
ความพึงพอใจสุขอนามัยภายใน
ราน 

0 (0%) 1 (3%) 17 (57%) 10 (33%) 2 (7%) 3.4 (พึงพอใจระดับปานกลาง) 0.7 

ความพึงพอใจแสงสวาง 0 (0%) 1 (3%) 19 (63%) 9 (30%) 1 (3%) 3.3 (พึงพอใจระดับปานกลาง) 0.6 
ความพึงพอใจรูปแบบ
เฟอรนิเจอร 

1 (3%) 14 (47%) 8 (27%) 7 (23%) 0 (0%) 2.7 (พึงพอใจระดับนอย) 0.9 

ความพึงพอใจลักษณะของการ
ตกแตงภายในรานอาหาร 

2 (7%) 13 (43%) 8 (27%) 6 (20%) 1 (3%) 2.7 (พึงพอใจระดับนอย) 1.0 

ความคิดเห็นของลูกคาตอการใชพื้นท่ีภายในรานอาหาร 
ตำแหนงพื้นที่ประกอบอาหารท่ีเหมาะสม ลูกคาที่เลือกหลังราน 19 (63%) ลูกคาที่เลือกหนาราน 11 (37%) 

การรุกล้ำพื้นที่ทางเทา ลูกคาที่ไมเห็นดวย 28 (93%) ลูกคาที่เห็นดวย 2 (7%) 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 5.6 ปญหาท่ีพบ และแนวทางในการปรับปรุงตึกแถวซอยพระยาศรี  
  ปญหาที่พบไดขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ภายนอกอาคาร     
2) พื้นที่ประกอบอาหาร 3) พื้นที่ภายในและพ้ืนท่ีใหบริการลูกคา และ 4) พื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณและวัตถุดิบ แนวทางในการปรับปรุง
ตึกแถวซอยพระยาศรีไดขอมูลจากการสังเกตกรณศีึกษา และกรณีตัวอยางรานอาหารในอาคารอนุรักษ (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5 ปญหาที่พบ และแนวทางในการปรับปรุงรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร 
 

พื้นท่ี ปญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง 
1. ภายนอกอาคาร 
1.1 ปายหนาราน 

 
จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวาปายที่อยู
บริเวณหนารานมีขนาดใหญเกินไป ทำใหบด
บังต ัวอาคารบางสวน และมีร ูปแบบที ่ไม
กลมกลืนกับตัวอาคาร  

จากการศึกษากรณีตัวอยาง ปายควรมีขนาดเล็ก สวน
รูปแบบสามารถมีไดทั ้งรูปแบบที่ทันสมัย และรูปแบบที่
กลมกลืนก ับอาคาร จากการสัมภาษณผ ู ประกอบการ
ตองการปายที่มีขนาดเล็ก รูปแบบกลมกลืนกับตัวอาคาร 

1.2 ประตูทางเขา 
 

 

จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวาบาน
ประตูทางเขาเดิมของอาคารถูกรื้อถอนและ
สูญหายไป ผูประกอบการใสบานกระจกและ
ประตูโรลเลอรชัทเตอรเขามาแทน  

จากการศึกษากรณีตัวอยาง ประตูควรมีการซอนกันระหวาง
ของเกาและของใหม โดยบานประตูแบบดั้งเดิมอยูภายนอก
แทนประตูโรลเลอรชัตเตอร และบานประตูแบบใหมที่เปน
กระจกอยูภายใน ซึ่งชวยใหสามารถคงลักษณะเดนของตัว
อาคารเอาไวได สอดคลองกับแบบสอบถามที่ลูกคาเกินกวา
ครึ่งตองการใหปรับปรุงใหมีความกลมกลืนกับตัวอาคาร  

1.3 หลังคาภายนอก 
 

จากการส ังเกตสภาพแวดล อม ช วงบ าย
แสงแดดสองเขามาในราน ใหทำรานบางราน
นำปายไวนิลโฆษณามาบังแดด ทำใหดูขัดแยง
กับรูปแบบของตัวอาคาร 

จากการศึกษากรณีตัวอยาง พบวาควรมีการใชอุปกรณแบบ
มวนเก็บได หรือมีการใชอุปกรณบังแดดที่มีรูปแบบเขากับตวั
อาคาร  

2. พื้นที่ประกอบอาหาร 
 จากการสังเกตสภาพแวดลอม พื้นที่ประกอบ

อาหารที่ตั้งอยูบริเวณหนารานมีการรุกล้ำเขา
ไปยังบริเวณทางเทา และมีลักษณะเปดโลงทำ
ใหอาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกปลิวเขา
มาปนเปอนกับอาหารได ตัวเคาทเตอรประ
กอบอาหารเปนโตะพับ อาจเกิดอันตรายเวลา
ไดรับการกระแทก 

จากการศึกษากรณีตัวอยางที่มีพื ้นที ่ประกอบอาหารอยู
บริเวณหนาราน พบวามีการแบงพื้นที่ประกอบอาหารอยาง
ชัดเจนดวยการกั้นพื้นที่ หรือมีการกอเคาทเตอรกั้น รวมถึงมี
การใชเคาทเตอร ประกอบอาหารที่มั่นคงแข็งแรง จากการ
สัมภาษณผูประกอบการ สามในสี่ตองการใหพื้นที่ประกอบ
อาหารอยู หนาราน จากการสอบถามลูกคาเกินกวาคร่ึง 
ตองการใหพื้นที่ประกอบอาหารอยูบริเวณหลังราน 

3. พื้นที่ภายในและพื้นท่ีใหบริการลูกคา 
 
 

วัสดุและส ี จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวา 
วัสดุและสี ของพื้น ผนัง และฝาเพดานมี
ความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 
สอดคลองกับแบบสอบถามที่พบวา 
ลูกคาเกือบคร่ึงพึงพอใจตอลักษณะการ
ตกแตงภายในรานนอย 

จากการศึกษากรณีตัวอยาง พบวา 
- ผนังภายในอาคารมีการทาสีใหม หรือใชวิธีขัด 
  เก็บรอยแตกบางจุดแลวทาน้ำยารักษาปูนเกา  
  เพราะประหยัดงบประมาณ และรวดเร็ว  
- ฝาเพดาน ใชวธิีรื้อฝาออกเพื่อโชวทองพื้นช้ัน 2  
  เพื่อเพ่ิมระดับความสูงของฝาเพดานภายในราน  
- พื้น ปรับปรุงโดยการเลือกใชกระเบื้องลายท่ี 
  กลมกลืนกับลักษณะอาคาร 

 
 

แสงสวาง ภายในรานมแีสงสวางที่เพียงพอ แตไมมี
การเลือกหรือออกแบบแสงสวางใหมี
ความเหมาะสม  สอดคลอง
แบบสอบถามที่พบวาลูกคาเกินกวาครึ่ง 
พึงพอใจแสงสวางระดับปานกลาง  

จากการศีกษากรณีตัวอยาง พบวา ควรเลือกใชดวง
โคมที่เขากับยุคสมัยของอาคาร และควรเลือกใช
หลอดไฟแบบ Warm White และ Cool White 
เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในราน 
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ตารางที่ 5 (ตอ) ปญหาที่พบ และแนวทางในการปรับปรุงรานอาหารในตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร 
 

พื้นที่ ปญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง 
3. พื้นที่ภายในและพื้นท่ีใหบริการลูกคา (ตอ) 

 การจัดวาง
พื้นท่ี 

จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวา
จำนวนที่นั ่งเพียงพอตอการใหบริการ 
แตยังพบวามีการรุกล้ำเขามาใชพื้นที่
บริเวณทางเทาเปนพื ้นที ่ร ับประทาน
อาหาร เพราะภายในรานไมมีการจัดการ
พื้นที่ภายในที่ดีพอ  

ควรมีการจัดการพื้นที่ภายในดวยการนำสิ่งของท่ี
ไมจำเปนออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในราน ซ่ึงสามารถ
ทำได และไมเสียคาใชจาย 
 

 เฟอรนิเจอร จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวา
เฟอรนิเจอรภายในราน มีรูปแบบที่ไม
เขากับตัวอาคาร และสภาพแวดลอม 
สอดคลองกับแบบสอบถามท่ีลูกคาเกือบ
คร่ึง พึงพอใจในรูปแบบเฟอรนิเจอรนอย  

ควรม ีการเล ือกใช  เฟอร น ิ เจอร ท ี ่ม ีล ักษณะ
สอดคลองกับตัวอาคาร หรืออยางนอยก็ควรเปน
เฟอรนิเจอรที ่มีสีสันไมฉูดฉาด เชน ชุดโตะและ
เกาอี้ที่ทำจากวัสดุสแตนเลส 
 

 เทคโนโลยี
สมัยใหม 

จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวา 
ระบบปองกันอัคคีภัยของรานยังไมได
มาตรฐาน  

จากการสังเกตกรณีต ัวอย าง และกรณีศึกษา 
เทคโนโลยีสมัยใหมมีการเพิ่มเติมตามความจำเปน
ของแตละราน แตโดยพื้นฐานควรมีระบบปองกัน
อัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน เชน มีการติดตั้งเซฟทีคัท 
และ ถังดับเพลิงอยางนอย 1 จุด 

4. พื้นที่จัดเก็บอุปกรณและวัตถุดิบ 
 

 

จากการสังเกตสภาพแวดลอม พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ อยู
บริเวณภายในอาคาร และไมไดรับการจัดสรรท่ีดี ทำใหมี
สิ่งของวางกีดขวางทางเดิน รวมถึงพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบที่
อยูบริเวณหนาราน ยังไมไดมาตรฐานตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด (2561) สอดคลองกับแบบสอบถาม
ที่ลูกคาเกินกวาครึ่งพอใจสุขอนามัยภายในรานระดับ
ปานกลางเทานั้น 

จากการศึกษากรณีตัวอยาง รานอาหารควรมีการ
จัดสรรพื้นที่สำหรับเก็บของไวใหเปนสัดสวนและ
ใหดูเรียบรอย และจากคูมือดำเนินงานสุขาภิบาล
อาหาร สถานที่จำหนายอาหาร (2561) ตองมีการ
จัดเก็บอุปกรณ และเครื่องใชไวในที่สะอาด โดย
วางสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมี
การปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 

6.  การอภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบและลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมภายนอกของตัวอาคารตึกแถวซอยพระยาศรี ถนนเฟองนคร ถูกศึกษาโดย   
ยงธนิศร พิมลเสถียร (2552) แตปจจุบันยังไมมีการศึกษาถึงลักษณะภายในตัวอาคาร การใชงานพื้นที่ภายในอาคารประเภท
รานอาหาร ดังนั้นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงสถาปตยกรรมภายในรานอาหารใหสอดคลองกับลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม
ของตึกแถวซอยพระยาศรี จึงเปนการตอยอดองคความรูการออกแบบและปรับปรุงอาคารอนุรักษ ใหสามารถใชงานไดในยุค
ปจจุบัน  
  6.1 ภายนอกอาคาร  
  จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวาตัวอาคารและสวนประกอบตาง ๆ ของอาคาร เชน คิ้วบัว ปูนปน และสี
ภายนอก มีการควบคุมใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย แตไมครอบคลุมไปถึงประตูและหนาตาง จาก
การสำรวจพบวารานอาหารในพ้ืนท่ี มีการนำประตูดั้งเดิมออก และติดตั้งประตูกระจก กับประตูเหล็กมวนเขาไปแทนที่ ซึ่งเปนการ
ทำลายคุณคาและลักษณะเดนของอาคาร จากการสังเกตกรณีศึกษาพบวาในการปรับปรุงอาคารอนุรักษ มีการแบงประตูและ
หนาตางเปนสองบานซอนกันระหวางของเกาและของใหมเพื่อที่จะไมไปรบกวนและสามารถคงสภาพดั้งเดิมของอาคารเอาไวได 
จากการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารในพื้นที่ พบวา สวนใหญมองวาการอนุรักษอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมเปนสิ่งที่ชวย
ดึงดูดนักทองเที่ยว แตยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงดูแลอาคาร 
   
 



 

179 
 

  6.2 พ้ืนที่ประกอบอาหาร 
   จากแบบสอบถามลูกคาที่มาใชบริการเกินกวาครึ่ง (63.3% 19 คน) ตองการใหพื้นที่ประกอบอาหารอยูหลังราน 
ขัดแยงกับแบบสัมภาษณผูประกอบการที่ตองการใหพื้นที่ประกอบอาหารอยูบริเวณหนาราน และจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา
พื้นที่ประกอบอาหารบริเวณหนารานมีการรุกล้ำเขาไปยังบริเวณทางเทา ซึ่งขัดกับขอบัญญัติกรุ งเทพมหานคร (2530) ที่หามมิให
ปรุงอาหารขาย หรือจำหนายสินคาบนถนนหรือทางสาธารณะนอกเขตผอนผัน และพื้นที่ประกอบอาหารมีลักษณะเปดโลงทำให
อาจมีสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งสกปรกปลิวเขามาปนเปอนกับอาหารได ตัวเคาทเตอรประกอบอาหารเปนโตะพับไมมั่นคง อาจเกิด
อันตรายเวลาไดรับการกระแทก ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานธุรกิจรานอาหาร ภัตตาคาร ที่จะตองจัดพื้นที่การทำงาน
ภายในครัวใหสะดวก สามารถทำงานไดอยางปลอดภัย และจัดวางอุปกรณอยางเปนระเบียบ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) 
  6.3 พ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ใหบริการลูกคา 
   6.3.1 ดานวัสดุและสี จากแบบสอบถามพบวาลูกคาที่มาใชบริการเกินกวาครึ่ง (63.3% 19 คน) ตองการใหมีการ
ปรับปรุงรานบางสวนตามความเหมาะสม และจากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวาวัสดุและสีของ พื้น ผนัง และฝาเพดาน ภายใน
อาคารมีรองรอยการใชงาน คราบสกปรก รองรอยแตกราว และมีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
มาตรฐานธุรกิจรานอาหาร ภัตตาคาร ที่ไดกำหนดใหตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกตองแข็งแรง และบำรุงรักษาใหอยูใน
สภาพดี งายตอการทำความสะอาด เหมาะสมในการดูแลใหถูกสุขลักษณะ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558)  
   6.3.2 แสงสวาง 1) แสงจากดวงโคมภายในอาคาร จากแบบสอบถามพบวาลูกคาท่ีมาใชบริการเกินกวาครึ่งพึงพอใจ
ในแสงสวางภายในระดับปานกลาง จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ปริมาณของแสงสวางภายในอาคารมีความสวางที่เหมาะสม แต
ไมไดมีการออกแบบลักษณะของแสงสวาง ลักษณะดวงโคมเปนแบบหลอดฟลูออเรสเซนตไมมีฝาครอบ ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ
มาตรฐานธุรกิจรานอาหาร ภัตตาคาร ที่ไดกำหนดให โคมไฟภายในครัวควรมีฝาพลาสติกครอบเพื่อปองกันหลอดไฟแตก (กรม
พัฒนาธุรกิจการคา, 2558) 2) แสงธรรมชาติ จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของตัวอาคารพบวา ลักษณะทางกายภาพของ
กลุมอาคารที่หันไปทางทิศใตและทิศตะวันตก จึงทำใหโดนแดดสองท้ังวัน ผูประกอบการจึงแกปญหาดวยการนำแผนไวนิลโฆษณา
มาติดไวบริเวณหนาราน จึงทำใหขัดตอลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคาร และขัดกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (2530) ที่มี
การควบคุมลักษณะ และสีของหลังคา 
  6.3.3 การจัดวางพื้นที่ใหบริการลูกคา จากการสังเกตของผูวิจัย พบวาลักษณะพื้นที่สำหรับใหบริการลูกคาสวน
ใหญตั้งอยูบนทางเทาเนื่องจากพ้ืนท่ีภายในอาคารไมมีการจัดการพื้นท่ีภายในที่ดีพอ มีการวางสิ่งของที่ไมจำเปนไวภายในพ้ืนที่ ทำ
ใหใชพื้นที่ไดไมเต็มประสิทธิภาพ และขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาลูกคาสวนใหญไมเห็นดวยในการรุกล้ำพื้นที่ทางเทา (93.3% 
28 คน) ซึ่งสอดคลองกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (2530) ที่หามมิใหปรุงอาหารขาย หรือจำหนายสินคาบนถนนหรือทาง
สาธารณะนอกเขตผอนผัน ดังนั้นจึงควรมีการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารโดยการจัดของและนำของที่ไมจำเปนออก  เพื่อเพิ่มพื้นที่
ใหบริการและสามารถใชพื้นที่ภายในไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  6.3.4 เฟอรนิเจอร จากแบบสอบถามพบวาลูกคาท่ีมาใชบริการเกือบคร่ึงมีความพึงพอใจรูปแบบเฟอรนิเจอรอยูใน
ระดับนอย (46.7% 14 คน) จากการสังเกตของผูวิจัยพบวารูปแบบของเฟอรนิเจอรถูกปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของราน เชน 
เฟอรนิเจอรรานอาหารไทยจานดวนมีการใชโตะและเกาอี้เหล็ก หรือสแตนเลสแบบพับ สวนรานอาหารประเภทภัตตาคาร จะเปน
โตะและเกาอ้ีที่ทำจากไมหุมดวยหนังและผา มีหลากหลายขนาด ตั้งแต แบบคอฟฟเทเบิล แบบขนาดปกติ และแบบเคาทเตอรบาร 
  6.3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม จากการสังเกตการติดตั้งระบบปรับอากาศ พบวามีการติดตั้งไปตามระบบ ไมไดคำนึงถึง
ลักษณะอาคาร ซึ่งขัดกับมาตรฐานในการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษที่ตองมีการเตรียมการอยางระมัดระวัง เชน ชนิด
ของเครื่องปรับอากาศ ตำแหนงในการวางคอยลเย็น คอยลรอน และลักษณะการเดินทอ ดังนั้น ในการติดตั้งระบบปรับอากาศจึง
ควรติดตั้งคอยลรอนไวดานบนหลังคาดานหลังอาคาร คอยลเย็นและการเดินทอควรมีวัสดุปดหรือมีการทำสีที่กลมกลืนกับลักษณะ
อาคาร (นนวัฒน จิตตรง, 2543) ขอมูลจากสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารไทยจานดวน พบวาไมตองการเทคโนโลยีสมัยใหม
บางประเภท เชน ระบบปรับอากาศ Wi-Fi แตยังคงตองการ ทีวี และระบบปองกันอัคคีภัย และขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการภัตตาคาร พบวาในรานมีเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเพิ่มเขามาคอนขางครบถวน เชน ทีวี Wi-Fi ระบบปองกันอัคคีภยั และ
ระบบปรับอากาศ 
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  6.4 พ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณและวัตถุดิบ 
   จากการสังเกตสภาพแวดลอม พบวารานอาหารในพ้ืนท่ีสวนใหญจัดเก็บอุปกรณ และวัตถุดิบไวภายในอาคาร โดยไม
มีการจัดการที่เหมาะสม ทำใหมีสิ่งของกีดขวางทางเดิน และไมสามารถใชงานพื้นที่ภายในอาคารได ซึ่งขัดกับ คูมือดำเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหนายอาหาร (กระทรวงสาธารณะสุข, 2561) ที่กำหนดใหรานอาหารจำเปนตองมีพื้นที่สำหรับจดัเก็บ
วัตถุดิบ และอุปกรณที่สะอาด และมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเป อนที่
เหมาะสม  
 

7.  ขอเสนอแนะ 
  7.1  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ในการปรับปรุงรานอาหารในอาคารอนุรักษ 
   7.1.1  ดานลักษณะเดนของอาคาร สวนประกอบตาง ๆ ภายนอกอาคาร เชน คิ้ว ฝา บัวผนัง สี และลักษณะหลังคา 
ทั้งหมดอยูในการดูแลของสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย แตก็ยังมีสวนอื่น ๆ ที่ไมครอบคลุม เชน ประตูหนาตางของอาคาร   
ในการปรับปรุงจึงควรมีการสรางของใหมซอนเขามาจากของเดิม เพื่อคงสภาพประตูหนาตางดั้งเดิมเอาไว และรูปแบบของประตู
หนาตางใหมที่เพิ่มเขามาก็ควรมีลักษณะกลมกลืนกับอาคาร  
   7.1.2  ดานวัสดุและสี 1) หากมีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงพื้น โดยการปูกระเบ้ืองใหม ลายกระเบื้องควรเขา
กับลักษณะอาคาร ผนังมีการซอมแซมรอยแตกและทาสีใหม หรือหากตองการความดั้งเดิมควรขัดทำความสะอาด และทาน้ำยา
รักษาปูนเกา ฝาเพดานควรมีการเปดออกเพ่ือเพ่ิมระดับความสูงของพ้ืนท่ีภายในอาคาร และมีการตีแผนไมปดทองพื้น หรือมีการตี
แผนพื้นชั้นสองใหสนิทกัน 2) หากมีงบประมาณจำกัด ควรมีการปรับปรุงเฉพาะจุดที่มีความชำรุดเสียหายมาก ๆ สวนที่ยังอยูใน
สภาพที่ใชงานไดควรทำความสะอาดคราบสกปรก ใหดูสะอาดมากข้ึน 
   7.1.3  ดานแสงสวาง 1) แสงประดิษฐ ควรมีการใชรูปแบบของดวงโคมที่สอดคลองกับลักษณะอาคารที่เปนอาคาร
อนุรักษ และเปลี่ยนรูปแบบของโคมสองสวางจากหลอดฟลูออกเรสเซนตใหเปนหลอดแบบขั้ว E-27 แสงของหลอดไฟภายในราน
ควรเปนแบบ Cool White เพราะเปนแสงที่พอเหมาะไมสมเกินไป และไมขาวเกินไป 2) แสงธรรมชาติ ควรมีการติดตั้งมานและ
อุปกรณบังแดดแบบมวนเก็บได แทนท่ีปายไวนิลโฆษณา 
   7.1.4  ดานการจัดวางพ้ืนท่ี 1) พื้นที่จัดเตรียมอาหารที่อยูบริเวณหนารานจำเปนตองตั้งอยูภายในบริเวณรานและมี
การก้ันพื้นที่ออกจากภายนอกอยางชัดเจนดวยการติดตั้งแผงกั้น หรือ กอเคาทเตอรกั้น และควรใชเคาทเตอรประกอบอาหารที่
มั่นคงแข็งแรง 2) ควรมีการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารโดยการนำของที่ไมจำเปนออก เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ภายในไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ สะดวกตอการใชงาน สิ่งนี้สามารถทำไดทันทีและเสียคาใชจายนอยมากไปจนถึงไมเสียคาใชจายเลย 
   7.1.5  ดานรูปแบบเฟอรนิเจอร 1) สำหรับรานที่มีงบประมาณนอยควรเลือกใชเฟอรนิเจอรแบบสแตนเลสแทน
เฟอรนิเจอรแบบพลาสติกที่มีสีสันฉูดฉาด เพราะดูขัดกับลักษณะทางกายภาพของตัวอาคารนอยกวา 2)  สำหรับรานที่งบประมาณ
เพียงพอควรเลือกใชเฟอรนิเจอรที่มีรูปแบบเขากับยุคสมัยของอาคารที่เปนอาคารในยุครัชกาลที่ 5 เชน เฟอรนิเจอรไม ที่นั่งบุผา
หรือหนัง  
   7.1.6  ดานเทคโนโลยีสมัยใหมในอาคารอนุรักษ 1) ควรติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน เชน เซฟทีคัท 
หรือ ถังดับเพลิงอยางนอย 1 จุด 2) สำหรับรานที่มีระบบปรับอากาศ ในการติดตั้งอุปกรณควรติดตั้งคอยลรอนไวดานบนหลังคา
ดานหลังอาคาร คอยลเย็นและการเดินทอควรมีวัสดุปดหรือมีการทำสีที่กลมกลืนกับลักษณะอาคาร และสำหรับรานที่ใชพัดลม   
ควรใชพัดลมเพดานท่ีมีสีสันไมฉูดฉาด หรือมีรูปแบบท่ีเขากับลักษณะของอาคาร 
  7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   1.  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจำกัดตัวอาคารไวเพียง 1 แหง ซึ่งพบวายังมีอาคารอนุรักษในยุคเดียวกันอีกหลายท่ี
รอบเกาะรัตนโกสินทร เชน บริเวณถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง ทาเตียน จึงควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายใน เพื่อนำผลท่ี
ไดมาเปรียบเทียบและเสนอแนวทางในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในตอไป 
   2.  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจำกัดขอบเขตของการศึกษาไวเพียงแครานอาหารในอาคารอนุรักษเทาน้ัน การทำวิจัย
ในอนาคตควรศึกษาสถานประกอบการอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน รานขายของที่ระลึก โฮสเทล คาเฟ หรือการใชงานอื่น ๆ ในอาคาร
อนุรักษ เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนำผลวิจัยที่ไดไปใชในอนาคต ทำใหอาคารอนุรักษยังคงมีการใชงานที่ตอบสนองความตองการใช
พื้นที่ในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   3.  การวิจัยนี้ไดประเมินเรื่องแสงโดยวัดจากระดับความพึงพอใจและแบบสัมภาษณเทานั้น การทำวิจัยในอนาคต
ควรจะใชเครื่องมือสำหรับวัดแสงโดยตรง เพ่ือใหไดคาท่ีเที่ยงตรงและเชื่อถือได และสามารถนำผลท่ีไดไปเทียบกับคามาตรฐานได 
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การประเมินสภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลาง 
ในอาคารที่ใหเล้ียงสัตวในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

Post Occupancy Evaluation in Rooms and Common Areas in the Pets Friendly 
Building at Happy Condominium, Ladprao 101, Bangkok  

 
ปราญชลี จันทรทอง1  เบญจมาศ กุฏอินทร2 

 
บทคัดยอ  
  สัตวเลี้ยงเขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งในดานการใชชีวิตความเปนอยู และในดานของธุรกิจที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จึงทำใหมีการเลี้ยงสัตวเพิ่มสูงมากขึ้นในประเทศไทย จากประเด็นดังกลาวทำใหมีคอนโดมิเนียมที่ให เลี้ยง
สัตวเพิ ่มมากขึ ้น งานวิจัยนี ้จ ึงมีวัตถุประสงค เพื ่อประเมินสภาพแวดลอม พฤติกรรม ปญหา และแนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางของคอนโดมิเนียมที่มีการเลี้ยงสัตว 3 ประเภท คือ สุนัขขนาดเล็ก สุนัขขนาด
กลาง - ขนาดใหญ และแมว มุงเนนศึกษาในเรื่องพื้นที่ อุณหภูมิ การถายเทอากาศ กลิ่น และเสียง ภายในแฮปปคอนโดมิเนียม  
ลาดพราว 101 อาคารเซาท ที่เปนอาคารที่ใหเลี้ยงสัตว 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และเปนวิจัยระยะสั้น ใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีที่แฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 
101 อาคารเซาท ใชวิธีการสำรวจลักษณะกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตวเลี้ยง และปญหาการเขาใชงานพื้นที่ของ       
ผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยง 3 ประเภท ภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง คนควาขอมูลจากเว็บไซต สัมภาษณ
บุคลากรในอาคารเซาท 2 คน ผูพักอาศัยที่เลี ้ยงสัตว 8 คน และศึกษาขอมูลจากเอกสาร เครื ่องมือวิจัย ไดแก แบบสำรวจ
สภาพแวดลอม แบบสังเกตพฤติกรรมผูเลี้ยงสัตวและสัตวเลี้ยง และแบบสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว เจาหนาที่และบุคลากร ขอมูลถูก
นำมาวิเคราะหเน้ือหา สรุปประเด็นตาง ๆ และเรียงลำดับความสำคัญ  
 ผลการวิจัย พบวา ภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ สำหรับสัตวเลี้ยง แตยังพบปญหา
หลายจุดที่ตองปรับปรุง เชน ภายในหองพักมีปญหาจากพฤติกรรมของสัตวเลี้ยง วัสดุ พื้น ผนัง และเฟอรนิเจอรที่ไมเหมาะสม 
ระยะหางระหวางซี่ลูกกรงของระเบียงในหองพัก และระยะหางระหวางซี่ลูกกรงของบันไดในพื้นท่ีสวนกลางมีระยะหางกวางเกินไป 
ขนาดลิฟตท่ีแคบเกินไป บริเวณจุดขับถายไมรองรับการใชงานของสุนัขขนาดเล็ก และแมว แนวทางการปรับปรุง คือ 1) ดานพื้นที่ 
ควรออกแบบ และใชวัสดุตกแตงที่เหมาะกับสัตวเลี้ยงทั้ง 3 ประเภท จัดอุปกรณอำนวยความสะดวกใหแกสัตวเลี้ยงอยางครบครัน 
และคำนึงถึงความปลอดภัย 2) ดานอุณหภูมิ การถายเทอากาศ และกลิ่น ควรติดตั้งพัดลมตรงตำแหนงที่สัตวเลี้ยงอยู เพื่อการ
ระบายอากาศ ลดปญหากลิ่นไมพึงประสงค และควรปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับประเภท และชนิดของสัตวเลี้ยง 3) ดานเสียง 
ควรติดฝาหรอืผนังดูดซับเสียงเพิ่ม เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกหองพัก 
 
คำสำคัญ:  การประเมินสภาพแวดลอมหลังการเขาใช สภาพแวดลอมทางกายภาพ พ้ืนท่ีสวนกลาง อาคารท่ีใหเลี้ยงสัตว  
   คอนโดมิเนียม 
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Abstract 
 Animals have played important roles in daily lives, both in terms of standard of living and business 
trends that are likely to grow every year, so the number of pets raising in Thailand has significantly increased; 
consequently, there are more pet friendly condominiums.  Objectives of this research aimed to study 
environments, problems, and methods to renovate rooms and common areas of Happy Condominium, 
Ladphrao 101, South Building, that allows 3 types of pets, which are small dogs, medium - sized and large dogs, 
and cats. This research focused on space, temperature, ventilation, smell, and noise. 
 This study was a qualitative and short- term research which focused specifically on Happy 
Condominium, Ladphrao 101, South Building. Data were collected by surveying physical environments, facilities 
for pets, and usability problems of pet owners, covering both interior space in rooms and common areas for 
pets.  Data were collected from related websites, and interviews with 2 staffs and 8 pet owners.  Research 
instruments included an environmental observation form, a pets and owners’behaviors observation form, and 
an interview form for pet owners, staffs and related personnel.  Data were then analyzed, summarized, and 
prioritized. 
 The finding showed that facilities for pets were available in both rooms and common areas, however, 
many areas needed renovations, for instance; rooms were damaged by pets’ behaviors, floor, wall, and furniture 
were not appropriate, balustrades of rooms’  balconies and stairs of common areas were too wide, elevators 
were too small, and a potty area was not suitable for small dogs and cats. Recommendations for improvements 
were as follows. 1) About space, rooms should be designed and decorated with materials that are suitable for 
all 3 types of pets. Full facilities should be provided for pets to ensure convenience and safety.  2)  About 
temperature, ventilation, and smell, fans should be equipped at pet raising areas to promote air circulation and 
minimize bad smell. Temperature should be set to suit types of pets. 3) About noise, sound - absorbing ceilings 
and wall panels should be installed to minimize noise from outside of the room. 
 
Keywords: Post Occupancy Evaluation, Physical Environment, Common Areas, Pets Friendly Building,  
     Condominium 
 

1. บทนำ 
  จากการศึกษาพบวาคนสวนใหญเลี้ยงสุนัขมากกวาแมว (กรมปศุสัตว , 2562) ทำใหมีธุรกิจสัตวเลี ้ยงมีเพิ ่มขึ้นทุกป     
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) และเรื่องปญหาสุนัขจรจัดที่เกิดจากการนำสัตวเลี้ยงมาทิ้งเพราะไมสามารถเลี้ยงได ซึ่งสัตวเลี้ยง
สรางความรำคาญ และความเดือดรอนแกตัวผูเลี้ยงเองหรือหองขางเคียง โดยมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในดานสุขภาพ 
เศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอมที่จำเปนตองแกไข อยางไรก็ตามกองบรรณาธิการรายงานวา พบปญหาที่เกิดจากสัตวเลี้ยง
สรางความรำคาญ และกอความเสียหายใหแกสถานที่ (กองบรรณาธิการ TCIJ, 2562) แตการเลี้ยงสัตวในคอนโดมิเนียมไมมีขอ
กฎหมายมาตราใดของกรมที่ดินที่บังคับใชอยางชัดเจน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติอาคารชุดป 2551 จึงเกิดเปนชองโหวของ
กฎหมายในเรื่องการเลี้ยงสัตวในที่พักอาศัย (กรมที่ดิน, 2551) จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงไดคนควาขอมูลจากแหลงขอมูล
ออนไลน เกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวคิดสำหรับ ผูเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะแลวพบวา มีคอนโดมิเนียมที่ใหเลี้ยงสัตวภายใน
กรุงเทพมหานคร ฯ จำนวน 10 แหง (เมตตา ทับทิม, 2560)  
 จากคอนโดมิเนียมที่ใหเลี้ยงสัตวทั้งหมด แฮปปคอนโด ลาดพราว 101 เขตบางกะป กรุงเทพมหานครฯ เปนคอนโด        
มิเนียมที่ใหเลี้ยงสัตว และอนุญาตใหผูวิจัยใชเปน กรณีศึกษา จากการสำรวจเบื้องตน พบวา ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นท่ี
สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงที่ออกแบบมาเพื่อผูเลี้ยงสัตว แตยังมีบางจุดที่ตองปรับปรุง และแกไข พบปญหาในหลายจุดทั้งในดาน
การออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองพักอาศัยและพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงจึงเปนท่ีมาของวิจัยนี้การวิจัยนี้สอดคลองกับ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ที่ระบุวาที่อยูตองมีขนาดเพียงพอแกการดำรงชีวิตของสัตว มีแสงสวาง และการระบาย
อากาศท่ีเพียงพอ (สำนักงานสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม, 2548) ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม และการ 
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จัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557 (กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร และสหกรณ, 2557) และโครงการพัฒนาสินคาสำหรับสัตวเลี้ยงของ
สำนักพัฒนาการคา และธุรกิจ ไลฟสไตล” (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย , 2559) เพื่อพัฒนาธุรกิจสัตว
เลี้ยงใหดียิ่งขึ้น  
  จากขอบัญญัติ นโยบาย และโครงการเหลานี้ท่ีใหความสำคัญในดานการดแูล และพัฒนาในเรื่องที่อยูอาศัย ความตองการ 
และสวัสดิภาพของสัตวเลี้ยงที่พบวาเปนปญหา ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาสภาพแวดลอมภายในหองพักอาศัย และพื้นที่สวนกลาง
สำหรับสัตวเลี้ยงภายในคอนโดมิเนียม เพื่อกอประโยชนแกผูเลี้ยงสัตวในคอนโดมิเนียม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในหอง และพ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงในคอนโดมิเนียม 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื ่อประเมินสภาพแวดลอม พฤติกรรม ปญหา และแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่
สวนกลางของคอนโดมิเนียมที่มีการเลี้ยงสัตว 3 ประเภท คือ สุนัขขนาดเล็ก สุนัขขนาดกลาง-ขนาดใหญ และแมว มุงเนนศึกษาใน
เรื่องพื้นที่ อุณหภูมิ การถายเทอากาศ กลิ่น และเสียง ภายในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคารเซาท ที่เปนอาคารที่ให
เลี้ยงสัตว  
 

3.  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  สำนักงานสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม (2548) ไดกำหนดขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยงในที่อยูอาศัย โดยมีขอกำหนดสำหรับสัตวเลี้ยงในที่อยูอาศัย คือ การจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข 
เชน ขนาดเพียงพอ มีแสงสวาง การระบายอากาศที่เพียงพอตอจำนวนสัตวและชนิดของสัตวเลี้ยง และกำจัดสิ่งปฏิกูลใหถูก
สุขลักษณะ โดยไมสงกล่ินหรือสรางความเดือดรอนใหแกสถานท่ี และผูอื่น 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ของ ณพจักร สนธิเณร (2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของสังคมที่มีตอสัตวเลี้ยง 
เมื่อการเลี้ยงสัตวกลายมาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตประชากรเมือง ผลการวิจัยบงช้ีวา สัตวเลี้ยงเปนตนทุนทางสังคมที่มีประสิทธิผล
ใหแกผูเลี้ยงในดานจิตใจทำใหผูเลี้ยงมีความสขุ การเลี้ยงสัตวยังมีผลทางสังคม เชน ผลรายจากการทอดท้ิงสัตวทำใหเกิดปญหาสุนขั
จรจัด นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสัตวเลี้ยง แนวคิดการใชชีวิตบนอาคารสูง แนวคิดการอยูอาศัยในพื้นท่ี
ขนาดเล็กรวมกับสัตวเลี้ยงท่ีเกิดขึ้น สัตวเลี้ยงซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว ไดเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย
สาธารณะ เปลี่ยนแปลงสาธารณูปโภค สินคา และพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากผลการวิจัย ของ ณพจักร 
สนธิเณร ยังไมมีการศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมสำหรับสัตวเลี้ยงภายในคอนโดมิเนียม ผูวิจัยจึงตองการศึกษาตอยอดในเรื่องนี้ 
  นอกจากนี้บทความในเรื่องของพฤติกรรมสัตวเลี้ยง ของ Foremen-Worsley and Farnworth (2019) ไดนำเสนอถึง
จำนวนแมวที่ถูกเลี้ยงไวในบานอยางมีระบบระเบียบ โดยการเลี้ยงในบานสงผลกระทบตอพฤติกรรม และสวัสดิภาพของแมว 
เนื่องจากแมวเปนนักสำรวจ และตองการพื้นที่ในการเลี้ยงมาก จึงเหมาะกับการเลี้ยงในพื้นที่เปดมากกวาการเลี้ยงภายในที่แคบ      
ซึ่งผลของการเลี้ยงแบบระบบเปดทำใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพจิตที่ดี และสงผลตอพฤติกรรมในการอยูอาศัย เชน การไมรื้อของ และไม   
ดุรายกับผูเลี้ยง บทความน้ีเปนบทความวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการนำตัวเองเขาไปอยูในสถานการณนั้น 
  งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิจัยเรื ่องการศึกษาแนวทางการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่สำหรับสถานพยาบาลสัตว กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของ ปยนุช นาคะธานินท (2546) และวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมการนวดไทย และสิ่งอำนวย
ความสะดวก สำหรับผูสูงอายุในสวนการแพทยแผนไทย ในโรงพยาบาลหวยพลู จังหวัดนครปฐม ของ วารีนันท ระวีโชติพัฒน 
(2562) ท ี่ใชหลักการของการประเมินอาคารหรือ POE นำมาปรับใชกับงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการประเมินสภาพแวดลอม 
พฤติกรรม และปญหาในการใชงานพ้ืนท่ีของผูเลี้ยงสัตว  
   การประเมินอาคารหลังการเขาใชงาน หรือ POE เปนการศึกษาท่ีมุงเนนความตองการ และประโยชนในการใชงานอาคาร
ของผูใชอาคาร ที่เกิดขึ้นหลังจากการเขาใชงานพ้ืนท่ี ซึ่ง POE เปนข้ันตอนหน่ึงในการวางลำดับการทำงาน ทำใหผูออกแบบสามารถ
เขาใจพ้ืนท่ี และการใชงานไดจากสิ่งท่ีประเมิน ไดแก พฤติกรรมในการใชงาน และความตองการ และปญหาของผูใชงานในอาคาร 
(วารีนันท ระวีโชติพัฒน, 2562) 
  งานวิจัยนี้ มุงเนนศึกษาในเรื่องสภาพแวดลอมสำหรับสัตวเลี้ยงภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง     
โดยแบงเปนประเด็นดังน้ี ดานพ้ืนท่ี อุณหภูมิ การระบายอากาศ กลิ่น และเสียง  
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  ดานพื้นที่ ผูวิจัยไดศึกษาคูมือการออกแบบสำหรับทุกคน (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนสรางเสริมเสริมสุขภาพ, 2557) ในเรื่องการจัดพื้นที่ เชน ขนาด ความกวางของพื้นที่ในการใชงานบันไดราวจับ
บันได และทางลาด จากการศึกษาเพิ่มเติมในมาตรฐานสถานพยาบาลสัตวในประเทศไทย (สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัด
โรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) และแหลงขอมูลออนไลน พบวาลักษณะพื้นท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง ควรมีดังนี้ 1) มีการวางโซนสำหรับ
สัตวเลี ้ยง 2) มีอากาศถายเทสะดวก 3) พื้นตองไมลื ่น 4) ผนังควรมีลักษณะเรียบ และทำความสะอาดงาย 5) ดัดแปลงให
เฟอรนิเจอร และสวนตาง ๆ ภายในหองพัก ใหเปนที่อยูหรือท่ีเลนของสัตวเลี้ยง  
  วัสดุพื้นที่เหมาะสมสำหรับสัตวเลี้ยง ไดแก วัสดุไวนิล เก็บเสียงไดดีที่สุด ทนทานตอรอยขีดขวน กันน้ำได และงายตอการ
ทำความสะอาด ซึ่งมีความยืดหยุน และชวยลดแรงกระแทก ไมกอก เหมาะกับสุนัขที่มีปญหาเรื่องกระดูกหรือขอตอไมลื่น  มีความ
ยืดหยุน ใหความรูสึกสบายใตอุงเทาของสัตวเลี้ยง เก็บเสียงไดดี และไมดูดซับฝุน วัสดุพื้นที่ไมเหมาะสม ไดแก วัสดุพรม  มีปญหา
เรื่องกลิ่น การอับช้ืนท่ีเกิดจากการขับถายของสัตวเลี้ยง และเห็บหมัดที่อยูบนตัวสัตวเลี้ยง วัสดุกระเบื้องพอรซเลน มีความมัน และ
ลื่นทำใหเกิดปญหาตอสุขภาพสัตวเลี้ยง ในเรื่องของกระดูก และขอขาที่เกิดจากการวิ่งเลน วัสดุลามิเนต มีการบวม และพองจาก
ความช้ืนไดงาย มีความลื่น และอาจมีเสียงขณะสุนัขเดินได วัสดุไมจริง ที่มีการเคลือบหรือขัดเงา จะทำใหพื้นปลอดภัยจากรอยขีด
ขวนจากสัตวเลี้ยง แตจะทำใหสัตวเลี้ยงลื่นไดงาย ซึ่งสงผลไปยังสุขภาพของสัตวเลี้ยงในเรื่องกระดูก และขอขาของสัตวเลี้ยง 
(HOME GURU, 2564) ผนังไมควรเปนสีขาว เนื่องจากสกปรกงาย ซึ่งผนังควรใชวัสดุที่เรียบ แข็งแรง และทำความสะอาดไดงาย 
(Dsignsomething.com, 2563)  
  ดานอุณหภูมิ การระบายอากาศ และกลิ่น ควรมีหนาตางเพื่อใหอากาศถายเท ลดความชื้น โดยเฉพาะกระบะหรือถาด
รองสำหรับขับถายของสัตวเลี้ยงที่มีกลิ่นแรง ซึ่งการทำหนาตางหองสัตวเลี้ยงนั้นตองมีลมผานได หรือมีชองลมเพื่อมีการระบาย
อากาศที่ดี ควรติดเครื่องดับกลิ่นสัตวเลี้ยงในหองพักที่ไมมีหนาตางระบายอากาศ ควรติดมุงลวดกันยุง และมีล็อคที่แข็งแรงแนน
หนา เพื่อกันสัตวเลี้ยงออกไปได มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับประเภท และสายพันธุของสัตว
เลี้ยง (Dsignsomething.com, 2563) 
  ดานเสียง ผูวิจัยไดศึกษาคูมือการควบคุมเสียงรบกวนภายในอาคารในโยธาสาร (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 2541) และ
แหลงขอมูลออนไลน คือ การควบคุมเสียงจากโครงสราง หรือปดชองวางระหวางผนังกับใตทองพื้น  ยายตำแหนงติดตั้งปลั๊กหรือ
สวิตชไฟใหตรงกัน ติดฉนวนกันเสียงหรือฝาเพดานเพิ่ม เพิ่มความหนาของผนัง และเลือกใชกระจกหนาหรือกระจกที่มี  2 ช้ัน 
(S.C.G.HOME, 2564) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษาแนวทางการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ที่สอดคลองกับพฤติกรรม การจัด
พื้นที่สำหรับสัตวในดานพื้นที่ ดานอุณหภูมิ การระบายอากาศ กลิ่น และดานเสียง ดังนั้น ผูวิจัยจึงนำหลักการตาง ๆ เหลานีม้าใช 
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงในคอนโดมิเนียม 
 

4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ และเปนวิจัยระยะสั้น ศึกษาเฉพาะกรณีที่แฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคาร
เซาท ใชวิธีการสำรวจ คนควาจากเว็บไซต สำรวจ สัมภาษณ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  
  4.1  ประชากร กลุมผูใหขอมูล กรณีศึกษา และกรณีตัวอยาง  
   ประชากรของวิจัยนี้ คือ ผูพักอาศัยที่เลี้ยงสัตวทั้งหมด และเจาหนาที่ ภายในแฮปปคอนโด ลาดพราว 101 อาคาร
เซาท ผูวิจัยคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง จากการแนะนำโดยเจาหนาที่นิติบุคคล กลุมผูใหขอมูลเปนผูพักอาศัย 8 คน        
ที่เลี้ยงสัตว 3 ประเภท คือ สุนัขขนาดเล็ก สุนัขขนาดกลาง-ขนาดใหญ และแมว กลุมผูใหขอมูล 2 คน ที่เปนเจาหนาที่ในอาคาร
เซาท ซึ่งเปนเจาหนาที่หัวหนานิติบุคคล 1 คน และผูดูแลอาคาร 1 คน 
   กรณีศึกษา คือ คอนโดมิเนียมที่ใหเลี้ยงสัตว ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ผูวิจัยคัดเลือกจากคอนโดมิเนียม 10 แหง     
มี 1 แหง ที่ใหความรวมมือในการทำวิจัย คือ แฮปปคอนโดมิเนียม อาคารเซาท ซึ่งเปนอาคารที่ ใหเลี้ยงสัตว และมีพื้นที่สวนกลาง
สำหรับสัตวเลี้ยง 
   กรณีตัวอยาง คือ สถานท่ีสำหรับผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยง 6 แหง ไดแก 1) คอนโดมิเนียมท่ีใหเลี้ยงสัตว 1 แหง คือ 
Maru เอกมัย 2) โรงแรมสำหรับสัตวเลี้ยง 2 แหง คือ โคฟูกุ แค็ท โฮเท็ล และ Pet Hotel Bangkok 3) คาเฟสัตวเลี้ยง 2 แหง คือ 
Cat up café และ Dog in town 4) คอมมูนิตี้สำหรับสตัวเลี้ยง 1 แหง คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล ผูวิจัยคัดเลือกกรณีตัวอยาง 
จากความนิยมของผูเลี้ยงสัตวในอินเตอรเน็ต และการเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
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  4.2  เคร่ืองมือ และอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 แบบ คือ แบบสำรวจสภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตว
เลี้ยง แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเลี้ยงสัตวภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง และแบบสัมภาษณผูพักอาศัยท่ีเลี้ยง
สัตว และเจาหนาท่ี บุคลากรในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคารเซาท มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.2.1  แบบสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 
101 อาคารเซาท ผูวิจัยทำขึ้นโดยพัฒนามาจากแบบสังเกต ของ ธนวรรณ พยัคฆทัศน (2560) แบบสำรวจ มี 8 หนา 50 ขอ 
ประกอบไปดวย 5 สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และขอมูลสัตวเลี้ยง จำนวน 6 ขอ สวนที่ 2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในหองพัก 
สวนที่ 3 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในคอนโดมิเนียมบริเวณทางเดิน ลิฟต และทางเขา-ออก สวนที่ 4 ลักษณะสภาพแวดลอม
พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง และสวนที่ 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่สำหรับสัตวเลี้ยงภายในสวนหองพัก บริเวณ
ภายในคอนโดมิเนียม และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 
   4.2.2  แบบสัมภาษณผูอาศัยที่เลี้ยงสัตวในคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคารเซาท ผูวิจัยทำขึ้นโดยพัฒนามา
จากแบบสัมภาษณผูเขาชม ของ ธนวรรณ พยัคฆทัศน (2560) แบบสัมภาษณ มี 8 หนา 48 ขอ ประกอบไปดวย 4 สวน สวนที่ 1 
คำถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป จำนวน 5 ขอ สวนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมสำหรับสัตวเลี้ยงภายในหองพัก สวนท่ี 3 
คำถามเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมภายในคอนโดมิเนียม เชน ทางเดิน ลิฟต บันได และทางเขา -ออก และสวนที่ 4 คำถาม
เก่ียวกับลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 
   4.2.3  แบบสัมภาษณเจาหนาที่หรือบุคลากร ในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคารเซาท ผูวิจัยทำขึ้นโดย
พัฒนามาจากแบบสัมภาษณเจาหนาที่ ของ ธนวรรณ พยัคฆทัศน (2560) แบบสัมภาษณ มี 8 หนา 41 ขอ ประกอบดวย 4 สวน 
สวนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จำนวน 4 ขอ สวนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับลักษณะสภาพแวดลอมสำหรับสัตวเลี้ยงภายในหองพัก 
สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมภายในคอนโดมิเนียม เชน ทางเดิน ลิฟต บันได และทางเขา -ออก และสวนที่ 4 
คำถามเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 
   4.2.4  แบบสังเกตพฤติกรรมผูเลี้ยงและสัตวเลี้ยง ภายในหองและพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง ผูวิจัยทำขึ้นโดย
พัฒนามาจากแบบสังเกตพฤติกรรม ของ ธนวรรณ พยัคฆทัศน (2560) แบบสังเกต มี 3 หนา ประกอบดวย ผังภายในหองพัก 2 
แบบ ผังพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง และตารางสังเกตพฤติกรรม ลักษณะพฤติกรรม ตำแหนงพื้นที่สำหรับสัตวเลี้ยง ปญหา 
และภาพประกอบ 
   4.2.5  อุปกรณที่ใชในการวิจัย ไดแก กลองบันทึกภาพ แอพพลิเคชั่นบันทึกเสียง และไลนในโทรศัพทมือถือ ไอแพด
สำหรับจดบันทึก และคอมพิวเตอร 
  4.3  วิธีการเก็บขอมูล 
   วิธีการเก็บขอมูลมี 6 ขั้นตอนดังน้ี 
   4.3.1  สำรวจ และคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เกี่ยวกับขอมูลชื่อสถานท่ี สถานท่ีตั้ง และลักษณะสภาพแวดลอม
โดยรวม ของคอนโดมิเนียมที่ใหเลี้ยงสัตวภายในกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563-มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอมูล
บุคคลโดยรวมไดมาจากการสอบถามเจาหนาท่ีนิติบุคคล ในชวงเดียวกัน 
   4.3.2  สังเกต วิเคราะหภาพถาย และถายภาพลักษณะสภาพแวดลอมในปจจุบันของหองพัก และพื้นที่สวนกลาง
สำหรับสัตวเลี้ยงในแฮปปคอนโดลาดพราว 101 ผูวิจัยขออนุญาตนิติบุคคล เก็บขอมูลในวันจันทรที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
15.00-17.00 น. เปนเวลา 2 ช่ัวโมง และวันอาทิตยที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-17.30 น. เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดขอมูล และภาพถายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในหองพักจากผูเลี้ยงสัตว โดยการ
ติดตอผานทางแอพพลิเคชั่นไลนในโทรศัพทมือถือ 
   4.3.3  สัมภาษณผูพักอาศัยที่เลี้ยงสัตวในแฮปปคอนโดมิเนียมลาดพราว  101 อาคารเซาท จำนวน 8 คน ในวัน
อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30-16.12 น. วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-10.53 น. วันอังคารที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00-16.00 น และวันอาทิตยที ่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ใชเวลาในการ
สัมภาษณ คนละ 20-45 นาที ผูวิจัยสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณผูเลี้ยงสัตวภายในหองนิติบุคคลอาคารเซาท ผูวิจัยเก็บขอมูล
ทั้งหมดดวยตนเอง 
   4.3.4  สัมภาษณหัวหนานิติบุคคล และผูดูแลอาคาร 1 คน รวม 2 คน ในแฮปปคอนโดมิเนียมลาดพราว 101 
อาคารเซาท ในวันเสารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-16.49 น. ใชเวลาในการสัมภาษณคนละ 19 นาที ผูวิจัยสัมภาษณ
ดวยแบบสัมภาษณเจาหนาท่ี และบุคลากร ภายในหองนิติบุคคลอาคารเซาท ผูวิจัยเก็บขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง 
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   4.3.5  สังเกตพฤติกรรมของผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยงในแฮปปคอนโด ลาดพราว 101 โดยผูวิจัยไดขอมูล และ
ภาพถายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเลี้ยง และสัตวเลี้ยง โดยการติดตอผานทางแอพพลิเคชั่นไลนในโทรศัพทมือถือ ผูวิจัยขออนุญาต
นิติบุคคล ถายภาพสถานที่ ขอเอกสาร และเก็บขอมูลที่พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง ในวันอาทิตยที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 16.30-17.30 น. เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ผูวิจัยถายภาพ และจดบันทึกขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง 
   4.3.6  คนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เกี ่ยวกับขอมูลของสถานที่สำหรับสัตวเลี ้ยงกรณีตัวอยาง ในชวงเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563-ตุลาคม พ.ศ. 2563  
  4.4  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา และจัดกลุมจัดลำดับความสำคัญของขอมูล จากการสังเกต 
สำรวจ และถายภาพ จากภาพถายสภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง สัมภาษณเจาหนาที่ และ.   
ผูพักอาศัยภายในอาคารเซาท ซึ่งเปนอาคารที่ศึกษา การตรวจสอบสามเสาในดานวิธีรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
และเจาหนาที่ การสำรวจสภาพแวดลอม การสังเกตพฤติกรรมของผูเลี ้ยงสัตว และสัตวเลี ้ยงภายในบริเวณพื้นที่สวนกลาง 
นอกจากน้ียังใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยงภายในหองพักจากรูปถาย 
 

5.  ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยมี 3 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูล 2) ขอมูลทั่วไปของแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101       
3) ลักษณะสภาพแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 
  5.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูล  
   กลุมผูใหขอมูลจากการสัมภาษณ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม-18 กันยายน 2563 คือ ผูพักอาศัยที่เลี้ยงสัตว 3 ประเภท      
ที่นิติบุคคลแนะนำ รวม 8 คน ไดแก ผูเลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก 1 คน ผูเลี้ยงสุนัขขนาดกลาง-ขนาดใหญ 3 คน และผูเลี้ยงแมว  2 คน    
ผูเลี้ยงสัตวท้ัง 2 ประเภท 2 คน คือ ผูเลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก และขนาดใหญ 1 คน และผูเลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก และแมว 1 คน แบงเปน 
ชาย 1 คน หญิง 3 คน และเกย 4 คน (ผูตอบแบบสัมภาษณระบุเองตามเพศสภาพ) ซึ่งมีอายุนอยท่ีสุด 21 ป และอายุมากที่สุด 33 
ป โดยมีอายุเฉลี่ย 27 ป และมีจำนวนสัตวเลี้ยงท้ังหมด 28 ตัว แบงเปนแมว 15 ตัว และสุนัข 13 ตัว คือ สุนัขขนาดเล็ก 5 ตัว สุนัข
ขนาดกลาง 7 ตัว และสุนัขขนาดใหญ 1 ตัว ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 กลุมผูใหขอมูล 
 

ผูเล้ียงสัตว สัตวเลี้ยง 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ประเภท
หองพัก 

ขนาด
หองพัก 

(ตร.ม) 

จำนวนผูอาศัย 

ในหองพัก 

(คน) 

ประเภท 

จำนวนรวม (ตัว) 

สายพันธ และจำนวน 

(ตัว) 

1 หญิง 26 โสด One Bed 55 1 สุนัขขนาดเล็ก 1 แจ็ครัสเชล 1 

2 หญิง 27  โสด Two Bed 55 1 สุนัขขนาดเล็ก 1 สุนัขขนาดกลาง 2 

รวม 3 

ชิวาวา 1 เฟรนชบูลด็อค 2 

3 เกย 27 โสด Two Bed 55 2 สุนัขขนาดกลาง 1 เฟรนชบูลด็อค 1 

4 เกย 32 โสด Two Bed 53 1 สุนัขขนาดกลาง 3 อิงลิชบูลด็อค 3 

5 เกย 23 โสด Two Bed 96 2 สุนัขขนาดกลาง 1 สุนัขขนาดใหญ 1 

รวม 2 

เจแปนนิส สปตช 1 ไซบีเรียนฮัสก้ี 1 

6 เกย 33 โสด One Bed 53 1 แมว 2 กอตทิช โฟลด 2 

7 ชาย 21 โสด Two Bed  66 3 แมว 11 เปอรเซีย 7 สกอตทิชโฟลด 1 อเมริกันช็อต
แฮร 3 

8 หญิง 25 โสด Two Bed  64 3 สุนัขขนาดเล็ก 3 แมว 2 รวม 5 สุนัข พุดเดิลทอย 1 มอลทิส 1  

พุดเดิลทอยผสมมอลทิส 1 

แมว อเมริกันช็อตแฮร 1 

มัลกี้ผสมบิสทิสช็อตแฮร 1 

อายุเฉลี่ย 27 รวม 14 
สุนัขขนาดเล็ก 5 สุนัขขนาดกลาง 7 

สุนัขขนาดใหญ 1 แมว 15 
รวมท้ังหมด 28 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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  5.2  ขอมูลท่ัวไปของแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 
   แฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 เปนคอนโดมิเนียมแหงแรก ที่ออกแบบมาสำหรับผูเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ กอตั้ง
เสร็จในป 2556 โดยบริษัท Infininny และดูแลโดยนิติบุคคลของแตละอาคาร มีอาคารที่ใหเลี้ยงสัตว 2 อาคาร คือ อาคารนอรท 
และอาคารเซาท ซึ่งเปนอาคารที่ทำการศึกษา (รูปที่ 1) อาคารเซาท ประกอบดวยหองชุดพักอาศัย 2 แบบ คือ Type A ขนาด    
53-54 ตารางเมตร และType B ขนาด 55-100 ตารางเมตร และมี 2 ประเภท คือ One Bed และ Two Bed ภายในอาคารมี
ขอกำหนดของตัวอาคาร โดยนำขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2548 (สำนักงาน
สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม, 2548) และมีกฎในการหามเลีย้งสุนัขสายพันธุที่มีนิสยัดุราย สัตวเลื้อยคลาน สัตวมีพิษ สัตวปาคุมครอง 
สัตวปาสงวน สัตวอันตรายตาง ๆ ในอาคาร (สำนักงานสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม , 2548) นอกจากนี้อาคารเซาท ยังมีพื้นที่
สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง สรางขึ้นโดยนิติบุคคลอาคาร เชน ที่ขับถาย  
 

      
 

รูปที่ 1 อาคารนอรท และอาคารเซาท กรอบสีแดง คือ อาคารที่ทำการศึกษา  
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
 5.3  ลักษณะสภาพแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพัก และพ้ืนที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 
  สภาพแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 แบงเปน 4 สวน ไดแก      
1) ภายในหองพัก ตามในรายละเอียดในรูปที่ 2 และ 3 2) ภายในอาคาร 3) พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง และ 4) ภายนอก
อาคารบริเวณทางเขา-ออก ตามรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 

 
 

รูปที ่2 ตำแหนงของสิ่งอำนวยความสะดวกในหองพัก 
ที่มา: ผูวิจัย (2563)  
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รูปที่ 3 ทิศทางลม และแดด 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะสภาพแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 

ภายในหองพัก 
 
   

 

1. มีเครื่องระบายอากาศ 1 จุด 
2. มีเสียงตามสาย เพื่อใหสัตวเล้ียงคลายความวิตกกังวลตอนผูเลี้ยงไมอยูในหอง 
3. ตำแหนงปลั๊กไฟสูงกวาปกติ โดยมีความสูงจากพื้นอยูที่ระดับ 50 เซนติเมตร 

ภายในอาคาร 
   
   

1. มีที่นั่งตามชั้นตาง ๆ ใหผูพักอาศัย แตพบรองรอยไมถูกใชงาน 
2. มีขอความสาธารณะภายในอาคาร มีทั้งที่บอกถึงจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารกับบุคคลท่ัวไป และ 
   บอกเพ่ือใหปฏิบัติตามขอตกลง 
3. ทางเดินหนาหองพักมีขนาดกวาง เหมาะสำหรับการนำสุนัขเขา – ออกภายในหองพัก 
4. บันไดมีชานพักรอ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม 
   ราชูปถัมภ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมเสริมสุขภาพ, 2557) 
5. ประตูทางเขา – ออก เปนประตูกระจกระบบเซนเซอร เนื่องจากเปนกระจกจึงอาจเปน 
   อันตรายตอสัตวเล้ียง และผูเลี้ยงไดในกรณีสัตวเล้ียงวิ่งชน 
พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลีย้ง 

 
 
 

1. ประตูเขา - ออกเปนระบบคียการด ในกรณีเปดประตูคางไว ประตูจะไมปดอัตโนมัติ ทำให 
    สัตวสามารถหลุดออกไปได 
2. มีจุดขับถาย ซ่ึงมีชองระบายของเสีย และใชกรวดเพื่อดูดซึมของเสีย 
3. มีการกั้นโซนขับถาย 3 โซน แตผูเล้ียงสัตว ใชแคโซนดานนอก ซ่ึงไมเขาใชงานพื้นที่ตรงกลาง 
   ของโซน 
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตว เชน ที่ทิ้งมูลสัตว อุปกรณทำความสะอาด และท่ีแขวน 
   สายจูง 

ภายนอกอาคาร 
 
 

1. มีทางลาดสำหรับเข็นรถเข็นสัตวเลี้ยงเขา - ออก ภายในอาคาร โดยมีความลาดเอียง ที่
ออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบสำหรับทุกคน (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมเสริมสุขภาพ , 2557) โดยมีอัตราสวนใน
ความลาดเอียงอยูที่ 1:12 (4.76 องศา) 

1 2 3

1 2 3

4 5 

1 2

3 

4 

1
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  จากผลการสังเกตสภาพแวดลอมภายในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 พบปญหา โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้         
1) ภายในหองพัก พบรองรอยที่อยูบนเฟอรนิเจอร และอุปกรณภายในหองพักเกิดความเสียหายจากสัตวเลี้ยง ระเบียงหองพักมี
ขนาดของระยะหางระหวางซี่ลูกกรงที่กวางเกินไป วัสดุพื้น ผนัง และเฟอรนิเจอรที่ไมเหมาะสำหรับสัตวเลี้ยง 2) ภายในอาคาร
บริเวณราวกั้น และราวจับบันไดภายในอาคารมีระยะหางระหวางซี่ลูกกรงกวางเกินไป ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยงขนาดเล็ก และมี
ขนาดลิฟตที่แคบเกินไป 3) พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงบริเวณจุดขับถายที่กั้นคอนขางสูง ทำใหสัตวเลี้ยงขนาดเล็กไมเขาไป
ขับถายในจุดขับถายที่กำหนดไว จึงท้ิงรองรอยของคราบไว และบริเวณจุดนั่งพัก มีการออกแบบที่เปนอันตรายตอผูเลี้ยง และสัตว
เลี้ยง และ 4) ภายนอกอาคารบริเวณทางเขา-ออก มีรองรอยที่แตกหลุดลอน และมีบางสวนเสียหายไป ดานหลังอาคารบริเวณจุด
ทิ้งขยะรวมของอาคาร ถังขยะท่ีถูกวางท้ิงไวสงผลกระทบในเรื่องกลิ่น และทัศนียภาพของผูที่อยูอาศัยบริเวณชั้น 2 และ 3 ดานหลัง
อาคารมีรองรอยจาง และมีสีหลุดลอนมากกวาสวนอ่ืน นอกจากน้ีภายในอาคาร ภายนอกอาคารยังไมมีปายแสดงจุดตาง ๆ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับสัตวเลี้ยงหรือสัญลักษณ ท่ีแสดงวาเปนอาคารท่ีใหเลี้ยงสัตว ตามรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ปญหาที่พบ และแนวทางการปรับปรุงในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 ภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลาง 
สำหรับสัตวเลี้ยง 
  

ภาพในหองพัก 
ปญหา แนวทางการปรบัปรุง 

ระเบียง 
จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“บางครั้งที่นำสุนัขหรือปลอยสุนัขไวตรงระเบียง ตอง
ใชฟวเจอรบอรดปดชองหาง เพราะระยะหางของซ่ี
ลูกกรงระเบียงกวางเกินไป อาจจะทำใหสุนัขตกลง
ไป” 

 ระเบียง 
- ควรทำเปนระแนงกั้นตรงบริเวณระเบียง เพื่อกันสัตวเลี้ยงที่ 
  มีขนาดเล็กตกลงไปได  

การตกแตง 
จากการสัมภาษณของผูเลี้ยงสัตว  
 “เฟอรนิเจอรถูกสัตวเล้ียงกัดแทะ หรือร้ือขาวของลง
มาไดงาย เพราะเปนตู แบบเปดสามารถปนไดงาย 
ตองการตูหรือเฟอรนิเจอร เชน ตู แบบปด โตะ และ
เกาอี้ที่สามารถพับเก็บได เพื่อมีพื้นที่ใหสัตววิ่งเลน
มากข้ึน” 
 
 

 

การตกแตง 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอนโดมิเนียม Maru เอกมัย 
- ใชผนังกระจกเล่ือนกั้นสวนระหวางหองนอน และสวน 
  ตาง ๆ ของหอง ไดแก หองครัว และโตะทานขาว เพื่อให 
  หองนอนมีพื้นที่กวางขวาง และโลงเพื่อใหเปนพื้นที่สำหรับ 
  สัตวเล้ียงวิ่งเลนมากท่ีสุด 
- ติดต้ังเฟอรนิเจอรในลักษณะติดกับผนัง และมีการพับเก็บ 
  ได หรือการออกแบบเฟอรนิเจอรในลักษณะบิวทอิน  
- ควรทำเฟอรนิเจอรในลักษณะ ประตูแบบเปด - ปด เพื่อ 
  ปองกันการร้ือของจากสัตวเล้ียง 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคาเฟสัตวเลี ้ยง Cat up 
café 
- การนำอุปกรณสำหรับสัตวมาใชเปนสวนหนึ่งในการตกแตง   
  เชน นำบันไดแมวมาเปนของตกแตงผนัง และทำเปน 
ทัศนียภาพใหดูนาสนใจ 

การระบายอากาศ และกลิ่น  
จากการสัมภาษณของผูเลี้ยงสัตว  
“ภายในหองมีจุดระบายอากาศ 1 จุด บริเวณ
หองรับแขก ใชเครื่องกำจัดกลิ่นสัตวเล้ียงชวยในจุดนี้ 
และมีน้ำหอมดับกลิ่น 

 การระบายอากาศ และกลิ่น  
- ควรติดตั้งจุดระบายอากาศในตำแหนงที่สัตวเลี้ยงอยู 
- ตรวจเช็คระบบกรองอากาศ และระบบปรับอากาศใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ ตามมาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลสัตว
ในไทย สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหง
ประเทศไทย, 2553) 
- ติดต้ังเครื่องกำจัดกลิ่นในจุดที่สัตวเล้ียงอยู ทำความสะอาด 
และฆาเช้ือโรคอยางสม่ำเสมอ 
- ควรเจาะชองลมใหอากาศถายเทไดสะดวก  
- ใชฝาเพดานที่สูงขึ้น เพื่อทำใหหองดูโลง และอากาศถายเท
ไดงาย 
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ภาพในหองพัก 
ปญหา แนวทางการปรบัปรุง 

วัสดุ  
จากการสัมภาษณของผูเลี้ยงสัตว  
“โซฟาที่ทำดวยหนังโดนแมวขวนเปนรอย ขาโตะ 
และขอบโตะที่ทำดวยไมสุนัขกัดแทะ  
“ตอนสุนัขเด็กชอบแทะกัดสีผนังปูน และ“ผามานถูก
แมวทำขาด” 
พื้น และผนัง  
“กระเบื ้อง และลามิเนต มีพื ้นผิวลื ่นสงผลเสียตอ
สุขภาพขา และขอของสัตวเล้ียง” 
“ปูนหรือวอลเปเปอร สัตวเลี้ยงแทะจนเกิดรองรอย
หลุดลอก และมีบางสวนหายไป 

 
 

วัสดุ 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากโรงแรมสัตวเลี้ยง โคฟูกุ 
แค็ท โฮเท็ล และ Pet Hotel Bangkok 
กระจกที ่ม ีความหนาพิเศษ ทนตอรอยขีดขวด และแรง
กระแทก 
กรงเหล็กที่มีการออกแบบมาใหดูไมเหมือนกรงเกินไป แตเขา
กับบรรยากาศของสถานที่ นอกจากนี้ยังทำใหสัตวเลี ้ยง
สามารถเห็นผูเลี้ยง และลดอาการตื่นกลัวได 
พื้น ที่เหมาะสม คือ ไมกอก และไวนิล เพื่อลดปญหาการ
บาดเจ็บที่ขา และขอของสัตวเลี้ยง และทนทานตอรอยขีด
ขวน (HOME GURU, 2564) 

เสียงรบกวน 
จากการสัมภาษณของผูเลี้ยงสัตว “สุนัขมักสงเสียงรอง เมื่อไดยินฟาผา หรือเสียง
แตรรถที่มีเสียงดัง ๆ แลวชอบเหาทำใหเกิดความรำคาญ” 

เสียงรบกวน 
- ใชกระจกท่ีมีความหนาพิเศษหรือกระจก 2 ชั้น 
- ใชฉนวนกันเสียง เชน ติดฉนวนกันเสียงที่ฝาหรือเพดานเพิม่ 

ภาพในหองอาคาร 
ปญหา แนวทางการปรบัปรุง 

ระเบียง และราวจับบันได 
จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“ระยะหางระหวางซ่ีลูกกรงราวบันไดกวางเกินไป 
บางครั้งสุนัขยื่นหนาออกไปถาไมมีสายจงูดึงไวอาจตก
ลงไปได” 
จากการสังเกต 
- ระยะหางระหวางซ่ีลูกกรงราวจับบันไดกวางเกินไป 
และเปนแนวนอน 

 
 

ระเบียง และราวจับบันได 
- ควรทำเปนระแนงกั้นตรงบริเวณราวกั้น และราวจับบันได 
  เพื่อกันสัตวเลี้ยงที่มีขนาดเล็กตกลงไปได 

ลิฟต 
จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“ลิฟตคิดวาเล็กไปเพราะเขาไปกบัสัตวเลี้ยง 2 - 3 ตัว 
ก็เต็มแลว ทำใหผูเลี้ยงสัตว หรือผูพกัในอาคารคนอ่ืน
ตองรอ และไปใชลิฟตอีกตวัแทน” 
จากการสังเกต 
- ปจจุบันมีลิฟต 2 ตวั มีความกวาง 1.6 เมตร ลึก 1.4 
  สูง 2.1 เมตร แคบเกินไปท่ีจะเปนลิฟตในคอนโดท่ี 
  ใหเลี้ยงสัตว 

 
ลิฟต 
- ควรใชลิฟตตัวใหญที่คลายในโรงพยาบาลที่มีขนาดความ 
  กวาง 2 เมตร และสูงมากกวา 2 เมตร เพื่อความ 
  สะดวกสบายแกสัตวเล้ียง (สมาคมสัตวแพทย 
  ผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) 
 
 

พื้น 
จากการสังเกต 
- พื้นกระเบื้อง มีพื้นผิวมันทำใหลื่น อาจสงผลเสียตอ 
  สุขภาพขา และขอของสัตวเล้ียง 
 
 

 
พื้น 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากโรงแรมสัตวเลี ้ยง Pet 
Hotel Bangkok 
- ควรเปนพื้นไวนิลหรือไมกอก 
- ควรตกแตงสถานที่ และอุปกรณใหสะดวกสบายตอสัตว 
  เล้ียง และผูเลี้ยง ตามมาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาล 
  สัตวในไทย (สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรค 
  สัตวแหงประเทศไทย, 2553) 
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ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
 

พื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลีย้ง 
ปญหา แนวทางการปรบัปรุง 

จุดขับถาย 
จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“จุดขับถายสูงเกินไปทำใหสัตวเล้ียงขนาดเล็กไมเขาไป
ขับถาย” และ “พื้นที่ขับถาย และพื้นทีส่วนกลางไมได
ออกแบบมารองรับ สัตวเล้ียงประเภทแมว” 
จากการสังเกต 
- จุดขับถายทีก่ั้นคอนขางสูงทำใหสัตวเลี้ยงขนาดเล็ก 
  ไมเขาไปขับถายในจุดที่กำหนดไว จึงทิ้งรองรอยของ 
  คราบของเสียทิ้งไว 

 
จุดขับถาย 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอมมนูิตี้สำหรับสัตวเลี้ยง เซ็นทรัล    
เฟสติวัล อีสตวิลล 
- ออกแบบใหเหมาะสมกับสัตวเล้ียงทุกประเภท และทกุขนาด 
- ควรเปนพื้นหญา และทราย หรือวัสดุที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการ 
  ขับถายของสัตวเล้ียง 
- ควรใชหญาหรือทราย เปนตัวแบงอาณาเขตของจุดขับถายแทนการ 
  กอกำแพงกั้น 
 

ที่นั่งรอสัตวเลี้ยง 
จากการสังเกต 
- ออกแบบมาในลักษณะเปนสี่เหลี่ยม ไมมีการลบมุม  
  หรือทำใหขอบโคง ซ่ึงเปนอันตรายตอผูเลี้ยง และ 
  สัตวเล้ียง นอกจากนี้ตำแหนงในการจดัวางท่ีนั่งรอ 
  สัตวเล้ียง ยังกีดขวางพื้นที่เดินเลนบางสวนของสัตว 
  เล้ียง 

 
น่ังรอสัตวเลี้ยง  
จากการศึกษากรณีตัวอยางกรณีตัวอยาง จากคาเฟสัตวเลีย้ง Dog in 
town 
- ออกแบบมาโดยใหเปนพนักพิง เพื่อใหนั่งรอสัตวเล้ียงไดอยางสบาย 
- ควรตั้งอยูในตำแหนงที่ไมกีดขวางการเดินเลนของสัตวเล้ียง เชน ตั้ง 
  ชิดกำแพงหรือตั้งชิดมุม 

วัสดุ 
จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“ บริเวณจุดขับถายพื้นเปนหินกรวดทำใหสัตวเลี้ยง
ขนาดเล็กไมเขาไปขับถายเพราะเจ็บเทา จึงทำใหตอง
มาขับถายขางนอก” 
จากการสังเกต 
- พื้นปูนทิ้งคราบรอยท่ีเกิดจากการขบัถายของเสีย 
  จากสัตวเล้ียง 

 
วัสด ุ
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอมมนูิตี้สำหรับสัตวเลี้ยง เซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล 
- ควรเปนพื้นหญา ทราย หรือควรใชวัสดุที่สามารถดูดซึมน้ำไดดี 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตวเลี้ยง 
จากการสังเกต 
- ไมมีถุงสำหรับทิ้งมูลสัตว สิ่งอำนวยความสะดวก 
  สำหรับสัตวเล้ียงนอยเกินไป 
จากคำสัมภาษณผูเลี้ยงสัตว 
“สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตวเล้ียงนอยไป” 

 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบัสัตวเลี้ยง 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอมมูนิตี้สำหรับสัตวเลี้ยง เซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล 
- ควรมีถุง จุดทิ้งมูลสัตว และมีอุปกรณสำหรับสัตวเล้ียงครบครันตาม 
  มาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลสัตวในไทย (สมาคมสัตวแพทย 
  ผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) 

พื้นที่ภายนอกอาคาร 
ปญหา แนวทางการปรบัปรุง 

พื้น 
จากการสังเกต 
ดานหนาทางเขา - ออก 
- พบรอยแตกหลุดลอน และมีบางสวนหายไป จาก 
  การร้ือถอนรานคา 

 
พื้น 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอมมูนิตี้สำหรับสัตวเลี้ยง เซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล 
- ควรใชพื้นกระเบือ้งหินที่เปนเคลือบดาน เพื่อกันลื่น และลดอาการ 
  บาดเจ็บทีข่า และขอของสัตวเล้ียง นอกจากนีย้ังแข็งแรงทนทาน 
  เหมาะกับการใชงานเปนเวลานาน 

สัญลักษณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตอสัตวเลี้ยง 
จากการสังเกต 
- ไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตวเล้ียง หรือ 
  สัญลักษณที่แสดงวาเปนอาคารที่ใหเลี้ยงสัตว 
- ไมมีปายบอกรายละเอยีดภายในอาคาร เชน ปาย 
  ทางเขา – ออก 

สัญลักษณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตอสัตวเลี้ยง 
จากการศึกษากรณีตัวอยาง จากคอมมูนิตี้สำหรับสัตวเล้ียง เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล 
- ควรตกแตงสถานที่ และมีอุปกรณสำหรับสัตวเล้ียง ตามมาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลสัตวใน 
  ไทย (สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) 
- ควรมีสัญลักษณที่แสดงวาเปนอาคารที่ใหเลี้ยงสัตวอยางชัดเจน 
- ควรออกแบบปายแนะนำสวนตาง ๆ ใหเขาใจงายตอผูทีอ่ยูในอาคาร และผูที่มาใชบริการในอาคาร 
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6.   การอภิปรายผลการวิจัย  
  แฮปปคอนโดมิเนียมลาดพราว 101 เปนคอนโดที่ใหเลี้ยงสัตวที่ใชเปนกรณีศึกษา มีแนวคิด และการออกแบบเพื่อผูเลี้ยง
สัตวโดยเฉพาะ ซึ่งมีกฎระเบียบ และขอบังคับสำหรับคนท่ีอาศัยอยูในอาคาร โดยมีสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเลี้ยงสัตวในดานพื้นที่ ดานการใชงานท้ังภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยง 
  จากงานวิจัยของณพจักร สนธิเณร (2559) ไดศึกษาความคิดเห็นของสังคมที่มีตอสัตวเลี้ยงเกี่ยวกับกฎขอบังคับของที่อยู
อาศัยประเภทหองพักอาศัยของคนในชุมชน แตยังไมมีการศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมสำหรับสตัวเลี้ยงในดานพื้นที่ อุณหภูมิ การ
ถายเทอากาศ กลิ่นและเสียง ดังนั้นการวิจัยเรื่อง การประเมินสภาพแวดลอมภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางในอาคารที่ใหเลี้ยง
สัตวในแฮปปคอนโดมิเนียมลาดพราว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงเปนการตอยอดองคความรูเรื่องการจัดสภาพแวดลอม
ภายในหองพักอาศัย และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงภายในคอนโดมิเนียม  
 จากการสำรวจลักษณะสภาพแวดลอม และสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู เลี้ ยงสัตว ท ั ้ง 3 ประเภท พบวา 
สภาพแวดลอมทั้งภายในหองพัก และพื้นที่สวนกลางสำหรับสัตวเลี้ยงในแฮปปคอนโดมิเนียม ลาดพราว 101 อาคารเซาท ยังไม
ตอบสนองตอการใชงานสำหรับผูเลี ้ยงสัตว 3 ประเภท ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ ณพจักร สนธิเณร (2559) เกี ่ยวกับ         
กฎขอบังคับสำหรับสัตวเลี้ยงภายในหองพัก และพื้นท่ีสวนกลางภายในคอนโดมิเนียม ที่ยังเปนปญหาตองแกไขในเรื่องที่อยูของสัตว
เลี้ยง และการเขาใชงานพื้นที่สวนกลางของผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยง ดังนั้นทางนิติบุคคลของแฮปปคอนโดมิเนียม ควรปรับปรุง
พื้นที ่และใชวัสดุตกแตงท่ีเหมาะกับสัตวเลี้ยงท้ัง 3 ประเภท จัดอุปกรณอำนวยความสะดวกใหแกสัตวเลี้ยงอยางครบครัน 
 จากการสังเกตสภาพแวดลอม พฤติกรรมผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยง สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลที่เปนผูพักอาศัยที่เลี้ยงสัตว  
3 ประเภท พบประเด็นหลัก ไดแก ดานพื้นท่ี ดานอุณหภูมิ การระบายอากาศ กลิ่น และดานเสียง ดังนี้ 
 6.1  ดานพ้ืนที่  
  จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ภายในหองพักมีปญหาจากพฤติกรรมของสัตวเลี้ยง เชน การวิ่งเลน รื้อของ การกัด
แทะ และการขับถายที่ไมเปนที่ นอกจากนี้ลักษณะของระยะหางซี่ลูกกรงระเบียงที่กวางเกินไป และอยูในลักษณะแนวนอนท่ี
อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสัตวเลี้ยงท่ีมีขนาดเล็ก ควรทำเปนระแนงกั้นตรงบริเวณระเบียง เพื่อกันสัตวเลี้ยงท่ีมีขนาดเล็กตกลงไป
ได เฟอรนิเจอร และวัสดุในหองพักไมไดออกแบบรองรับการใชงานของผูเลี้ยงสัตวทั้ง 3 ประเภท พื้นที่ขับถาย ในพื้นที่สวนกลาง
สำหรับสัตวเลี้ยงไมไดออกแบบรองรับการใชงานสำหรับสุนัขขนาดเล็ก และแมว สอดคลองขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล 
พบวามีความตองการพื้นที่เปนลักษณะพื้นหญา และทราย เนื่องจากพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงที่ชอบขับถายบนพื้นหญา และทราย 
ซึ ่งสอดคลองกับมาตรฐานการออกแบบสำหรับสัตวในมาตรฐานสถานพยาบาลสัตวในประ เทศไทย (สมาคมสัตวแพทย
ผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) ที่ไดกำหนดไววา สภาพแวดลอมควรมีการตกแตงใหเหมาะกับประเภท และ
ชนิดของสัตวเลี้ยง โดยมีอุปกรณที่สะดวกสบายแกสัตวเลี้ยงอยางครบครัน ซึ่งตองมีการดูแลอยูตลอดเวลา ดังนั้นควรมีการ
ออกแบบท่ีเหมาะกับผูที่เลี้ยงสัตว และคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตวเลี้ยง รวมถึงการจัดพื้นที่สำหรับสัตวเลี้ยงภายในหองพัก 
และพื้นที่สวนกลางใหเหมาะสมกับสัตวเลี้ยงท้ัง 3 ประเภท  
 6.2  ดานอุณหภูมิ การระบายอากาศ และกลิ่น 
  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ภายในหองมีพัดลมระบายอากาศแค 1 จุด และอยูในจุดที่ไมตรงกับตำแหนงที่สัตว
เลี้ยงอยู ขอมูลจากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตวพบวาผูเลี้ยงสัตวมีการติดเครื่องกำจัดกลิ่นสัตวเลี้ยงในบางหอง สวนใหญไมมีกา รติด
เพิ่มเติม ซึ่งขัดแยงกับมาตรฐานการออกแบบสำหรับสัตวที่ระบุวา ควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอตอจำนวนของสัตวเลี้ยง ไม
ควรมีกลิ่นไมพึงประสงคจากสัตวเลี้ยง และควรปรับอุณหภูมิภายในหองพักใหเหมาะสมกับประเภท และสายพันธุของสัตวเลี้ยง 
(สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) ดังนั้นควรมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในหอง 1 จุด 
และควรติดตั้งอยูในบริเวณที่สัตวเลี้ยงอยูอาศัย เพื่อลดปญหากลิ่นไมพึงประสงค  
  นอกจากนี้จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา บริเวณพื้นที่สวนกลางตั้งอยูระหวางอาคารที่ทำการศึกษา และอาคาร 
จอดรถ อาจทำใหบางชวงเวลาไมมีลมผาน และเกิดปญหาในเรื่องกลิ่น จากการสัมภาษณผูเลีย้งสัตวเพิ่มเติมพบวา ในชวงเวลาเชา - 
เย็น ซึ่งเปนเวลาที่ผูเลี้ยงสัตวนำสัตวเลี้ยงลงมาขับถายพรอมกันเปนจำนวนมาก จึงทำใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงคในจุดขับถาย จาก
มาตรฐานการออกแบบสำหรับสัตวระบุวาควรมีการดูแลสถานที่ใหปราศจากกลิ่น และดูแลความสะอาดสถานที่อยางสม่ำเสมอ 
ดังนั้นควรใชวัสดุที่สามารถชวยในเรื่องของการดับกลิ่นมูลของสัตวเลี้ยง และมีอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทำความสะอาดในเรื่อง
กลิ่นอยางครบครัน (สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2553) 
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 6.3  ดานเสียง 
  จากการสัมภาษณผูเลี้ยงสัตวพบวา ปญหาเกิดจากเสียงรบกวนที่มาจากภายนอกหองพัก เชน การซอมแซมอาคาร 
ประทัด และแตรรถยนต สงผลกระทบตอสัตวเลี้ยงบางตัวที่สงเสียงรองสรางความรำคาญใหแกผูเลี้ยง และหองขางเคียง จาก
หลักการออกแบบการกันเสียง และดูดซับเสียงในอาคาร ระบุวาควรมีการกันเสียงภายนอกโดยใชวัสดุกันเสียง (วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม, 2541) ดังนั้นหองพักควรติดฝาหรือผนังดูดซับเสียงเพิ่ม เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกหองพัก  
 

7.  ขอเสนอแนะ 
  7.1  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหองพัก และพ้ืนที่สวนกลาง 
   7.1.1  ดานพื้นท่ี 
    1.  ภายในหองพัก 
     1.1  ควรคำนึงถึงในดานความปลอดภัยของสัตวเลี้ยงท้ังในทางตรง และทางออม เชน ควรทำเปนระแนง
กั้นตรงบริเวณระเบียง เพื่อกันสัตวเลี้ยงท่ีมีขนาดเล็กตกลงไปได และตำแหนงปลั๊กไฟในหองพัก  
     1.2  ควรมีการแบงพ้ืนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงใหเหมาะสมอยางชัดเจนกับพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงทั้ง 3 
ประเภท เพื่อใหสัตวเลี้ยงรูสึกปลอดภัย และเปนอิสระ โดยพื้นท่ีอยูอาศัยของสัตวเลี้ยงตองเปนพื้นที่ท่ีมีขนาดกวางเหมาะกับการว่ิง
เลนอยางอิสระ และพฤติกรรมในการปนปาย ควรมีคอกกั้นหรือท่ีกั้น มีความสูงอยางนอย 1.20 เมตร จากพ้ืน  
     1.3  ควรเลือกวัสดุพื้น และผนัง ใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชพื้นกระเบื้อง หรือพื้นที่ลื่น ซึ่งสงผล
กระทบตอสุขภาพขา และขอของสัตวเลี้ยง 
     1.4  ควรออกแบบเฟอรนิเจอร โดยใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการกัด แทะ และขีดขวน เชน เลือก
โซฟาท่ีมีการทอแบบแนนพิเศษ หรือใชผาที่ทำจากไมโครไฟเบอร ควรหลีกเลี่ยงเฟอรนิเจอรประเภทผา และหนัง 
    2.  พื้นที่สวนกลาง         
     2.1  ควรออกแบบจุดขับถายใหเหมาะกับชนิด และขนาดของสัตวเลี้ยงทั้ง 3 ประเภท สุนัขขนาดเล็ก 
สุนัขขนาดกลาง - ขนาดใหญ และแมว ควรออกแบบพื้นผิวของจุดขับถายเปนวัสดุที่สามารถดูดซึมน้ำไดดี เชน พื้นทราย พื้นดิน 
หญา พื้นทรายลางหรือปูนเปลือยแบบไมขัดมัน 
     2.2  ควรออกแบบพื้นที่ใหมีทางเดิน หรือลูวิ่งสำหรับเดินเลน ทำกิจกรรมกับสัตวเลี้ยง และเปนพื้นท่ีโลง
กวาง  
   7.1.2  ดานอุณหภูมิ การระบายอากาศ และกลิ่น 
    1.  ภายในหองพัก 
     1.1  ควรปรับอุณหภูมิภายในหองพักใหเหมาะสมกับประเภท และสายพันธุของสัตวเลี้ยง เชน สุนัขพันธุ
ที่มีขนยาวควรปรับอุณหภูมิใหไมรอน และไมเย็นจนเกินไปประมาณ 21 - 25 องศา เพื่อลดการเกิดโรคฮีทสโตรกในสัตวเลี้ยงได 
     1.2  ควรใชวัสดุผนังที่ระบายความรอนไดดี เพื่อทำใหหองพักไมรอนจนเกินไป และภายในหองพักควร
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในหองอยางนอย 1 จุด หรืออุปกรณที่ใชดับกลิ่นไมพึงประสงคในตำแหนงที่สัตวเลี้ยงอยูอาศัย เพื่อลด
ปญหาในเรื่องกลิ่นท่ีเกิดจากมูลของสัตวเลี้ยง 
    2.  พื้นที่สวนกลาง 
     2.1 ควรเปนพื้นที่เปดโลง เพื่อการถายเทอากาศไดดี และมีลมพัดตลอดเวลา เพื่อลดปญหาเรื่องกลิ่นท่ี
เกิดจากมูลของสัตวเลี้ยง 
   7.1.3  ดานเสียง  
    1. ภายในหองพัก ควรมีการกันเสียงรบกวนจากภายนอก โดยใชวัสดุกันเสียง เชน ติดฝาหรือผนังดูดซับเสียง 
และใชกระจกท่ีมีความหนาพิเศษหรือกระจกสองช้ัน เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกหองพัก  
  7.2  ขอจำกัด และขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   ขอจำกัดในวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการสังเกตพฤติกรรมผูเลี้ยงสัตว และสัตวเลี้ยงภายในหองพัก ซึ่งเปนพื้นท่ีสวนตัวจึง
ไมสามารถเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวมได จึงจำเปนตองขอขอมูลผานทางแอพพลิเคชั่นไลน  และวิเคราะหพฤติกรรมจากรูปถาย 
อาจทำใหไดขอมูลมาไมครบถวน และอาจทำใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อน เพราะกลุมตัวอยางอาจตอบไมตรงตามสิ่งที่สอบถาม หรือ
ถายรูปภาพมาไมครบ และไมสะดวกถายภาพในบางจุด ในอนาคตเราจำเปนตองขออนุญาตนิติบุคคลโดยตรงเพื่อใหประสานกบัผู
เลี้ยงสตัวท่ีใหความรวมมือ เพ่ือทำการเขาไปถายภาพหองพักไดสะดวก และเก็บขอมูลไดครบถวน 
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   ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะในดานพฤติกรรมของผูเลี้ยงสัตว 3 ประเภท คือ สุนัขขนาดเล็ก สุนัขขนาดกลาง - 
ขนาดใหญ และแมว ในอนาคตควรมีการศึกษาสัตวเลี้ยงประเภทอื่น เชน ปลา นก กระตาย กระรอก แพรี่ด็อก สัตวเลี้ยงตระกูลหนู 
เชน หนูแฮมเตอร ชูการไกรเดอร ชินชิลลา ท่ีทางคอนโดมิเนียมอนุญาตใหเลี้ยงได เพื่อเปนประโยชนแกผูเลี้ยงสัตวประเภทอ่ืน และ
ผูประกอบการคอนโดมิเนียมที่อนุญาตใหเลี้ยงสัตวไดในอนาคต 
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แนวทางพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม 
Design Guidelines for Aquaponics unit in Condominium  

 
กฤษณวรรธญ  ชนชนะ1    ไชยพิพัฒน ปกปอง2 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยประยุกตเพื่อออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค  
1) คนหาความตองการของผูใชงานตอรูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ
ปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน โดยดำเนินการวิจัยดวยกระบวนการวิจัย
ทดลองจากผลิตภัณฑตนแบบท่ีทำข้ึนเพื่อเก็บขอมูลผูใช โดยใชวิธีการสังเกต พฤติกรรมการใชงานผลิตภณัฑตนแบบ สอบถามและ
ตรวจสอบองคประกอบทางกายภาพของผลิตภัณฑปลูกผักแบบอค วาโปนิกส ขอจำกัดดานสภาพแวดลอมการปลูกผักและ
องคประกอบทางกายภาพของคอนโดมิเนียม ขอจำกัดทางดานสภาพแวดลอมในการปลูกผักในคอนโดมิเนียม พื้นที่ใชสอยใน
คอนโดมิเนียม ขอจำกัดการใชงาน สถานท่ีตั้งเพื่อคนหา ความตองการและการยอมรับผลิตภัณฑ เพื่อนำไปเปนขอมูลอางอิงในการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียมไดอยางเหมาะสมผลของการวิจัยพบวาจากการใชงาน
ผลิตภัณฑตนแบบ พบปญหาหลักท่ีเกิดขึ้น เชน ขอจำกัดของพื้นท่ีใชงาน ปญหาการวางตำแหนงการติดตั้งของผลิตภัณฑปลกูผักอค
วาโปนิกสในคอนโดมิเนียม ปญหาการเคลื่อนยายตนผักระหวางชวงเวลาการปลูก และปญหาการตรวจสอบสมดุลในระบบการปลูก 
การออกแบบเริ่ม จากการนำเสนอแนวคิดการออกแบบจากการสังเกตพฤติกรรมและประสบการณการใชงานผลิตภัณฑตนแบบ ซึ่ง
ปจจัยสวนหนึ่งของการนำเสนอแนวคิดการออกแบบคือ การพิจารณาปญหาจากการใชผลิตภัณฑตนแบบและการพิจารณาความ
เปนไปไดของรูปแบบผลิตภัณฑการปลูกพืชในอาคาร มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการออกแบบใหม โดยไดกำหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการออกแบบได 4  สวน จากความตองการและการยอมรับผลิตภัณฑ ไดแก 1) พื้นที่การใช งาน 2) ปรับเปลี่ยน
รูปแบบและเคลื่อนยายได 3) สรางวิธีการดูแลรักษาท่ีสะดวก 4) ผลผลิตของพืชที่ปลูกตามความ ตองการ 
 
คำสำคัญ: พัฒนาผลิตภัณฑ ปลูกผัก อควาโปนิกส  พฤติกรรมผูใชงาน คอนโดมิเนียม 
 

Abstract 
 This research’s concentration is on redesigning the aquaponics unit in condominium. The objectives  
are as follows: 1) Find the needs of users towards the aquaponics unit within the condo- minium. 2)  To design 
aquaponics unit in condominium in accordance with the needs of users bases on research through experimental 
processes to determine the design approach in conjunction with observing users behavior with the pre-existing 
product. The research's will be focusing on analyzing the advantages and limitations of the physical composition 
of aquaponics, in order to optimize and design a aquaponics unit for more efficient in condominium along 
behavior of users. The results of the research revealed the main problems arisen from the pre-existing products, 
the main problems that arise, such as space limitations in condominium, installation problem in condominiums, 
trans- planting problem during plants growing time, system balance problems in growing process. The new 
design begins with the presentation of the design concept from observing the pre-existing products behavior 
and experience user which part of the design concept is consideration of problems from pre-existing products  
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use and feasibility determination of indoor plant product model. The new de- sign guidelines were defined in  
4 parts: 1) Area of use  2) Adaptable and portable design 3) Create convenient maintenance methods 4) Crop 
yields according to needs to design suitable products. 
 
Keywords:  Aquaponic Unit, User Behavior, Condominium 
 

1.  บทนำ 
  ปจจุบันผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจทั่วโลก คือบททดสอบสำคัญใหมนษุย
ตองคิดคนวิธีการและพัฒนาแนวทางในการผลิตและบริโภคอาหารอยางยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนตองอาศัยนวัตกรรม
การผลิตที่ตอเนื่องและแตกตางจากกระบวนทัศนเดิมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย อยางไรก็ตาม การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูใหมจะ
เปนวิธีแกปญหาที่เกี่ยวของได จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากร และการขาดแคลนน้ำดื่ม วิธีการท่ีมีการนำเสนอวาจะสามารถแกไขปญหาเหลานี้
ได คือการเกษตรแบบอควาโปนิกสดวยการผสานสองแนวทางของระบบการเลี้ยงสัตวน้ำซึ่งสวนมากจะเลี้ยงปลาและการปลูกพืช
แบบไมใชดิน ซึ่งเปนหน่ึงในความทาทายในการพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีในศาสตรการออกแบบผลิตภัณฑตามองคประกอบ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกันตามเปาประสงค ความยากของการปลูกผักแบบอควาโปนิกส คือการรักษาความสมดุลของระบบจาก
รูปแบบผลิตภัณฑที่ใชงานในแตละพ้ืนท่ี ดังน้ันการออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักระบบอควาโปนิกสนั้นทำไดยาก เนื่องจากตองอาศัย
ความเขาใจดานวัฏจักรของธรรมชาติและพฤติกรรมของผูใชงานที่เกี่ยวของ รวมถึงพ้ืนท่ีการใชงานผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต 
  บทความน้ีจะแสดงใหเห็นถึงการนำเสนอแนวคิดการออกแบบและรูปแบบผลิตภณัฑปลูกผกัแบบอควาโปนิกสสำหรับการ
ปลูกในคอนโดมิเนียม ซึ่งมีขอจำกัดดานพื้นที่การใชงานผลิตภัณฑ โดยมีแนวคิดออกแบบมาจากการวิเคราะหพฤติกรรมและ
ประสบการณการใชงานผลิตภัณฑเดิม ซึ่งปจจัยที่สำคัญของการไดมาของแนวคิดการออกแบบคือ การวิเคราะหปญหาจากการใช
ผลิตภัณฑตนแบบ จากขั้นตอนการใชงานตั้งแตเริ่มใชผลิตภัณฑและเก็บขอมูลการใชงานปญหาที่เกิดขึ้นกอนการใชงาน ระหวาง
การใชงานและหลังจากการใชงานผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อนำมาวิเคราะหรวมกับความเปนไปไดของรูปแบบผลิตภณัฑการปลูกพืชใน
อาคาร เปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการออกแบบเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นที่การใชงานใหเหมาะสมกับพื้นที่พักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเคลื่อนยายไดตามสภาพแวดลอม เพิ่มหรือลดชิ้นสวนเพื่อความเหมาะสมกับความตองการ 
สรางการเขาถึงวิธีการรักษาสมดุลระบบท่ีสะดวกเขาใจงาย ไดผลผลิตของพืชที่ปลูกเพียงพอ โดยออกแบบและจัดวางระบบนิเวศน
ในการปลูกใหแกกลุมตนพืชดวยการจัดวางตามหลักธรรมชาติ 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  คนหาความตองการของผูบริโภคตอรูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม 
 2.2  คนหาปจจัยการยอมรับผลิตภัณฑเพื่อนำไปเปนขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกส 
ภายในคอนโดมิเนียม 

 
3.  ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
  3.1  การกำหนดแนวทางของอควาโปนิกสเพ่ือการออกแบบ 
   อควาโปนิกส (Aquaponics) ถูกนำมาอธิบายความหมายกวางๆ ของระบบการเลี้ยงสัตวน้ำและการปลูกพืชไรดิน
โดยผสานการทำงานเขาดวยกัน การกำหนดประเภทเบื้องตนของผลิตภัณฑปลูกผั กอควาโปนิกสสามารถจำแนกรูปแบบตาม
ลักษณะการใชงาน เชน รูปแบบอควาโปนิกสที ่ทำเพื่อกิจกรรมยามวาง ที่เรียกวา อควาโปนิกสในสวนหลังบาน ( Backyard 
Aquaponics) หรืออควาโปนิกสภายในบาน (Household Aquaponics) รูปแบบอควาโปนิกสเพื่อการศึกษา (Aquaponics in 
Education) และรูปแบบเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย (Commercial Aquaponics) การกำหนดแนวทางการออกแบบดานการใชงาน
ผลิตภัณฑอควาโปนิกสตองคำนึงถึงรูปแบบและคุณลักษณะการใชงาน การจำแนกประเภทท่ีเปนไปไดตามขอเสนอแนะของคาเมโล 
เมาเชรี และคณะ (Maucieri et al.) ซึ่งแนะนำใหพิจารณาองคประกอบสำคัญตามหลักการและพื้นฐานเพื่อการออกแบบ ซึ่งตอง
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ประสานองคประกอบตาง ๆ รวบเขาเปนงานระบบ (Systems) จะตองประกอบเขาดวยกันและทำงานอยางสอดคลองกัน 
องคประกอบของอควาโปนิกสแบงไดเปนสวนหลัก 5 สวน คือ สวนผูใชงาน สวนการเลี้ยงสัตวน้ำ สวนการปลูกพืช สวนของรูปแบบ
การหมุนเวียนน้ำสวนของพ้ืนที่ใชงาน การออกแบบและประสานงานท้ัง 5 สวนน้ีเขาดวยกันอาจเรียกรวมวา“ระบบอควาโปนิกส”
(Aquaponics System) ในนิยามวาระบบ คือการทำงานรวมกันอยางราบรื่น และจัดเรียงองคประกอบตาง ๆ ใหเขาไปอยูภายใต
ขอกำหนดรวมกัน 
   หากกลาวถึงรูปแบบของอควาโปนิกสแบบไหนที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด คงไมอาจระบุรูปแบบไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้นลำดับแรกสุดจำเปนตองกำหนดเปาประสงคของการออกแบบวาตองการใหผลิตภัณฑมีคุณลักษณะเชนไร สิ่งสำคัญ
ควรระบุกลุมผูใชงานอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนการออกแบบ จากน้ันเริ่มตนตั้งคำถามกับผลิตภัณฑเดิมวามีขอบกพรองอยางไรและ
จะออกแบบใหมใหแตกตางไดอยางไร ดวยพื้นฐานสวนหลัก 5 สวนของระบบอควาโปนิกส และปจจัยสำคัญที่ตองนำมาพิจารณา
รวม เชน เรื่องมุมมองของผูใชงาน มุมมองของผูผลิต และบริบทของพื้นที่การใชงาน เปนตน ตัวอยางหนึ่งของผลิตภัณฑอควาโป
นิกส ทีก่ำหนดเปาประสงคของการออกแบบ เชน พาสซีพอควาโปนิกส (Passive Aquaponics) ที่ดำเนินการโดยสมาคมคนพิการ
โซโมจประเทศฮังการี ไดออกแบบพ้ืนท่ีสถาปตยกรรมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหผูพิการสามารถเขาถึงอควาโปนิกสได และตัวอยาง
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑอควาโปนิกสการเดนของบริษัทแบ็ค ทู เดอร รูทส (Back to the Roots) พัฒนาโดยนิคฮิลและอเลจาน
โดร (Nikhil & Alejandro.2012) มีเปาประสงคที่ตองการจะเชื่อมโยงใหครอบครัวและเด็ก ไดรูจักและเรียนรูแหลงผลิตอาหารดวย
ตนเองผานการใชงานผลิตภัณฑที่ช่ือวา อควาโปนิกสการเดน ที่ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือสรางความเขาใจระบบปลูกอยางงาย ไมยุงยากโดย
ตองการใหเปนผลิตภัณฑที่ตกแตงบานได โดยมีลักษณะท่ีคลายตูปลาขนาดเล็ก มีแปลงปลูกพืชอยูดานบน สามารถปลูกไดจำนวน 
6 ตน ชวยเปนแหลงเรียนรูสำหรับเด็กไดดวยตนเอง 
   การปลูกพืชแบบอควาโปนิกสเริ่มแพรหลายเขาสูพื้นที่เมือง โดยมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการปลูกใน
คอนโดมิเนียม สวนหลังบาน สวนของหมูบานหรือชุมชน (Community Garden) สวนผักตามโรงเรียนหรอืมหาวิทยาลยั หนวยงาน
ราชการหรือบริษัทเอกชน รานอาหาร โรงแรมหรือ ศูนยการคา และที่วางรกรางในเมือง เปนตนในออกแบบระบบอควาโปนกิสที่
บรรลุตามเปาประสงคและประสบความสำเร็จขึ้นอยูกับการเริ่มตนดวยการศึกษาและกำหนดเปาประสงคดานการใชงานของกลุม
ผูใชงานอยางลึกซึ้ง ดวยแนวความคิดเปดกวาง 
  3.2  แนวโนมการพัฒนาอควาโปนิกส 
   3.2.1  ดานเทคโนโลยี การพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอควาโปนิกสอาจมีการพัฒนาอยางนอยสองทิศทาง 
ทางหนึ่งคือการพัฒนาดานเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สวนใหญเพื่อชวยเหลือในประเทศกำลังพัฒนา และสำหรับเปนมือสมัครเลนที่ทำ
เปนงานอดิเรก ในอีกทางหนึ่ง คือการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง สวนใหญจะเกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแลวและการรวมมืิอกันของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีดานอควาโปนิกสยังถือวาอยูในชวงระยะเริ่มตนพัฒนา เนื่องจากยังมีปญหาที่ตองไดรับ
การแกไขหลายประการ เชน สวนประกอบระบบไมไดถูกออกแบบและพัฒนามาโดยตรง อุปสรรคในการกำจัดตะกอนจากมูลปลา 
เปนตน หากตองการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอควาโปนิกสใหประสบความสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่ตองใหความสำคัญคือพัฒนา
ระบบตรวจสอบอัตโนมัติบางอยางใหมีประสิทธิภาพ เชน การรดน้ำและการใหสัตวน้ำ การตรวจสอบออนไลนและการแจงเตือน
พารามเิตอรตาง ๆ ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาเพื่อใหทำงานไดอยางแมนยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเสนอแนะดานเทคโนโลยี
เบื้องตน ไดแก การเลือกการพัฒนาและการใชงานเซ็นเซอรที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลและการพัฒนาระบบอัตโนมัติ  
   3.2.2  ดานการออกแบบพัฒนาระบบ ระบบอควาโปนิกสมีศักยภาพในการสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ แตการศึกษาและทำความความเขาใจกับกระบวนการวิเคราะหและประเมินผลกระทบของระบบอควาโปนิกส (LCA) ที่มี
ตอสิ่งแวดลอมยังมีขอมูลจำกัด อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีโดดเดนดานนิเวศวิทยาของระบบอควาโปนิกสที่สามารถพัฒนาตอไปได คือ
เรื่องแหลงพลังงานหมุนเวียน ควรพัฒนาวิธีการเก็บพลังงานในเวลากลางวันไวใชในระบบเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการใชพลังงานไฟฟา 
ในแนวทางการพัฒนาอควาโปนิกสในเมืองควรออกแบบใหสอดคลองกับอาคารเพื่อใชประโยชนจากสภาพแวดลอมในเมืองอยางมี
ประโยชนท่ีสุด 
   3.2.3  ดานเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงเศรษฐกิจ อควาโปนิกสเปนภาคธุรกิจระดับจุลภาคที่กำลังไดรับความสนใจ
และดึงดูดเงินทุนจำนวนมากเพื่อการพัฒนา แมวาจุดมุงหมายขั้นพื้นฐานของอควาโปนิกสเกิดขึ้นเพื่อสรางความม่ันคงดานอาหารใน
อนาคต แตปจจุบันเริ่มเขาไปมีสวนรวมกับธุรกิจการทองเที่ยวและการศึกษาในการแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย มีการสื่อสารกับ
ผูบริโภคดานความยั่งยืน ซึ่งเปนหน่ึงในจุดเริ่มตนการหารายไดของบริษัทท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับอควาโปนิกส 
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    ดานสังคมจากการศึกษาการรับรูและยอมรับทางสังคมของระบบอควาโปนิกสของผูบริโภคในเขตเมืองแอดิ
เลด ประเทศออสเตรเลีย ไดพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดออนจากมุมมองของผูบริโภคท่ีมีตอการปลูกผักแบบอควาโปนิกส ซึ่งยังมีขอ
ถกเถียงมากมายถึงจุดออน เชน ดานการทำความเขาใจ เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับทางสังคมจากทั่วโลก พบวามีระดับยอมรับ
ทางสังคมที่สูงในประเทศมาเลเซีย แตในประเทศเยอรมนีมีระดับการยอมรับอยูในระดับต่ำพิจารณาไดวามาจากปจจัยของบริบท
ทางวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน ความรู คานิยม ความเชื่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคม จารีตประเพณี 
แนวโนมการบริโภคในอนาคต เหตุผลเหลานี้เปนขอมูลที่สงผลตอการยอมรับทางสังคม แตพบวาขอมูลดานความรูและพฤติกรรม
ของผูบริโภคยังมีอยูอยางจำกัด ซึ่งทางการออกแบบสามารถนำขอมูลตาง ๆ ขางตนมาใชพิจารณาการออกแบบไดทั้งสิ้น 
    การศึกษาขอมูลของอควาโปนิกสในมุมมองทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถอธิบายใหเห็นไดวาอควาโปนิกส
จะพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นในอนาคต ดวยการทำงานรวมกันแบบบูรณาการของผูมีสวนเกี่ยวของตามบทบาทสำคัญตาง  ๆ เชน 
นักวิทยาศาสตรและวิศวกร รวมถึงนักออกแบบผลิตภัณฑและสถาปนิก เพื่อออกแบบการใชงานและพื้นที่ของการใชงาน นัก
สังคมศาสตรจะชวยสรางความเขาใจ การรับรู และการยอมรับในหมูผูบริโภคมากยิ่งขึ้น นักโภชนาการจะชวยอธบิายวาผลิตภัณฑ
จากการผลิตในระบบอควาโปนิกสสามารถเปนอาหารเพื่อสุขภาพอยางยั่งยืนนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวของนักพัฒนาระบบและนัก
สรีรวิทยาดานพันธุพืชและสัตวน้ำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ โดยคำนึงถึงความตองการของผูบริโภค ความย่ังยืนและคุณคาทาง
โภชนาการ สุดทาย อควาโปนิกสจะชวยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานอาหาร เชฟและบล็อกเกอรดานอาหารที่นำเสนอสูตร
อาหารและแนวคิดใหม ๆ จากผลิตภัณฑอควาโปนิกสซึ่งอาจทำใหเกิดแรงกระตุนใหม ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑจากอควาโปนกิส
และเผยแพรใหยอมรับในวงกวางมากย่ิงข้ึน 
 

4.  วิธีการวิจัย เคร่ืองมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยประยุกต (Applied Research) ดวยการระบุปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบออกแบบผลิตภัณฑปลูก
ผักแบบอควาโปนิกสในคอนโดมิเนียม เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การสอบถามความตองการรูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกส นอกจากนี้ผูวิจัย
ใชวิธีการสังเกตและทดลองใชงานผลิตภัณฑตนแบบเพื่อระบุปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบรวมถึงทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานดวยการจัดทำตนแบบทดลอง (Study Model) ภายใตกระบวนการวิจ ัยทดลอง (Experimental 
Research) เพื่อมองหาโอกาสการพัฒนารูปแบบในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม 
  4.1  ขั้นตอน วิธีการดำเนินการวิจัย 
   ผูวิจัยประยุกตวิธีการออกแบบเพ่ือเสนอแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสสำหรับการปลูกใน
คอนโดมิเนียม ดวยการสังเกตพฤติกรรมและประสบการณการใชงานผลิตภัณฑตนแบบ ซึ่งปจจัยสวนหน่ึงของการนำเสนอแนวคิด
การออกแบบ คือการนำปญหาจากการใชผลิตภัณฑตนแบบและการพิจารณาความเปนไปไดของรูปแบบผลิตภัณฑการปลูกพืชใน
อาคาร มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการออกแบบใหม โดยมีขั้นตอนและเครื่องมือท่ีชวยในการออกแบบตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินการวิจัย 
 

กระบวนการวิจัย วิธีการ เปาหมาย 

การวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการ 

1.  วิเคราะหประสบการณการใชงานผลิตภณัฑตนแบบ 
2.  ศึกษาความเขาใจพฤตกิรรมผูใชงาน 
3.  วิเคราะหขัน้ตอนการใชงาน 
4.  วิเคราะหรูปแบบอควาโปนกิสที่มีอยูในปจจุบัน 
5.  สรุปแนวทางจากประสบการณผูใชงาน 

- การสังเกตประสบการณการของการใช      
  งาน (Experimental Observation) 
- การวิเคราะหขัน้ตอน (Task Analysis) 
- การระบุสญัลักษณระดับความพอใจ 

รวบรวมขอมูล ประเดน็ปญหาทีจ่ำเปน เพือ่ชวย
กำหนดความตองการของผูใช งาน เพื่อกำหนด
แนวทางการออกแบบ 

วิเคราะหโอกาสในการพัฒนาแบบ 

1.  วิเคราะหประเภทผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคาร 
2.  ระบุเปาหมายประสงคของโอกาสในการออออกแบบ 
3.  วิเคราะห จุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค 
4.  เปรยีบเทยีบประเภทของผลิตภัณฑ 
5.  นำเสนอแนวคิด แนวทางการออกแบบ และ 
     รูปแบบเบ้ืองตน 

- การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส  
  และ อุปสรรค (SWOT) 
- กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบคุณสมบัติ  
  ของผลติภัณฑแตละประเภท 

ออกแบบรางจากแนวคดิการออกแบบ 
3 แนวทางการออกแบบ 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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  จากแผนการดำเนินการวิจัยขางตน สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย (ตามรูปที่ 1) เพื่อคนหาความ
ตองการของผูบริโภคตอรูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกสภายในคอนโดมิเนียม ดวยการรวบรวมขอมูล ประเด็นปญหาที่
เกินขึ้นระหวางการใชงานผลิตภัณฑตนแบบจากประสบการณการของผูบรโิภค การสังเกตพฤติกรรมการใชงานต้ังแตขั้นตอนเริ่มตน
จนขั้นตอนสุดทาย สังเกตพฤติกรรมและความตองการในแตละขึ้นตอนที่เกิดขึ้นสังเกต สัมภาษณเพื่อสอบถามความตองก ารที่
แทจริงในการใชงานของแตละขั้นตอนเพื่อสรุปขอมูลในสวนนี้ จากนั้นพิจารณาโอกาสในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑปลูกพืชใน
อาคารดวยการวิเคราะหประเภทผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคารกับชนิดของพืชที่ปลูก เพื ่อเปรียบเทียบรูปแบบ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ และชนิดของพืชที่เหมาะกับการปลูกของแตละผลิตภัณฑ โดยใชกราฟวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) 
เพื่อระบุจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภค จากขอมูลปญหาจากการใช
ผลิตภัณฑตนแบบและขอมูลความเปนไปไดของรูปแบบผลิตภัณฑการปลูกพืชในอาคาร ผูวิจัยนำขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อกำหนด
แนวทางการพัฒนาวิธีการใชงานท่ีเหมาะสมและแนวทางรูปแบบผลิตภัณฑตามความตองการ 
 
 

 
รูปที่ 1 ลำดับขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักแบบอควาโปนิกส 

ที่มา:  ผูวิจัย (2563) 
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5.  ผลการวิจัย 
  5.1  การคนหาความตองการจากประสบการณการใชงานผลิตภัณฑตนแบบ 
   ผลสังเกตการใชงานผลิตภัณฑตนแบบจากประสบการณของผูใชงานจากข้ันตอนตาง ๆ พบประเด็นปญหาและความ
ตองการในขั้นตอนตาง ๆ เชน ดานการเลือกซื้ออุปกรณสวนตาง ๆ ของการปลูกตามความตองการของผูใชงาน ผูใชงานจะตอง
เลือกซื้ออุปกรณ สวนประกอบตาง ๆ ของระบบอควาโปนิกสในรูปแบบเดิมที่มีหลากหลายชิ้นสวนจากหลายหลากแหลงจัด
จำหนาย ผูวิจัยพบวาในข้ันตอนเริ่มตนนี้ ผูใชงานตองเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณจากแหลงจำหนายหลากหลานสถานที่ ดานการ
ประกอบผลิตภัณฑ ผูใชงานนำชิ้นสวนประกอบและอุปกรณสวนตาง ๆ มาพิจารณาลำดับขั้นตอน เพื่อมาประกอบ จัดวาง และ
ติดตั้ง ในขั้นตอนนี้ผูใชงานตองใชความชำนาญดานงานชาง ในการนำสวนประกอบตาง  ๆ ซึ่งผูใชงานที่ชำนาญอยูแลวก็สามารถ
ดำเนินการไดอยางราบรื่น สวนผูใชงานท่ีขาดความชำนาญก็จะประสบปญหาการประกอบ ความไมลงตัว ความผิดพลาดตาง ๆ ทำ
ใหตองสูญเสียและสิ้นเปลือง ท้ังวัสดุ อุปกรณและเงินคาใชจายในการซ้ือวัสด ุอุปกรณเหลานั้น เปนตน 
   ดานการเลือกพื้นที่วางผลิตภัณฑ  ผูใชงานที่อยูในคอนโดมิเนียมตองจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใชติดตั้ง อาจเปนภายใน
หองพักอาศัยหรือบริเวณระเบียงหอง สำหรับจัดวางผลิตภัณฑการปลูก ซึ่งตองประกอบดวยสวนของการปลูก พืชและสวนการ
เลี้ยงสัตว ซึง่ในวิจัยนี้คือการเลี้ยงปลาในความหลากหลายของรูปแบบหองพักอาศัยในคอนโดมิเนียม สภาพแวดลอมตาง ๆ เชน 
ทิศทางแสง ลม อุณหภูมิและความชื้น เปนขอจำกัดของผูใชงานที่แตกตางกันตามพื้นท่ี อยางไร ก็ตามจุดรวมที่เหมือนกัน คือการ
เขาถึงการดูแลสวนปลูกผักและการเลี้ยงปลาที่สะดวก ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานท่ี เหมือนกัน 
   ดานการจัดการสวนปลูกพืชและการเลี้ยงปลา ในรูปแบบของผลิตภัณฑตนแบบเปนการรวมสวนเลี้ยงปลาในระบบ
น้ำหมุนเวียนเขากับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส โดยน้ำจากถังกรองชีวภาพในระบบการเลี้ยงแบบน้ำหมุนเวียน จะถูกปมใหไหลผาน
ชุดปลูกพืชที่นำมาจากพลาติกสำเร็จรูป ดานบนมีฝาครอบทีเจาะรูตามขนาดเพือใสถวยเพาะปลูก สำหรับปลูกพืชทีเป็นตนกลา
ทีมาจากการเพาะเมล็ด การจัดการพืชทีปลูกหลังจากพืชเจริญเติบโตข้ึน ตองมีการปรับ เปลี่ยนตำแหนงตนพืช  เพื่อสราง
สภาพแวดลอมบริเวณรางปลูกใหเหมาะสม การดูแลการเลี้ยงปลาพบวาการตรวจสอบ สุขภาพของปลาทำไดยาก เนื่องจากบอเลี้ยง
ใชวัสดุที่ทึบแสง ยากในการมองเห็นไดสะดวก อีกทั้งยังมีการตรวจสอบระดับ ปริมาณน้ำในบอไดยากเชนกัน 
   จากความตองการของผูใชงานตองการใหมีขนตอนและวิธีการปลูกและดูแลพืชในชวงเริมตนหรือการ ปลูกในแตละ
รอบการปลูกมีวิธีการที่สะดวก สามารถเริ่มเพาะเมล็ดจากแปลงปลูกจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตจนเก็บผลผลิต ไดในบริเวณเดียว 
เรื่องการเลี้ยงปลานอกจากตองดูแลคุณภาพของน้ำแลว ผูใชงานตองการวิธีการเขาถึงการดูแลปลาได สะดวกและมองเห็นไดจาก
รอบดานของผลิตภัณฑ ซึ่งชวยใหตรวจสอบสุขภาพของสัตวน้ำไดงาย รวมท้ังตรวจสอบระดับ น้ำในบอเลี้ยงไดงาย ดานการรักษา
สมดุลของการปลูกพืชอควาโปนิกส เป็นทีทราบดีวาเป็นเรืองทียากในการควบคุม เนื่องจากมีปจจัยที่มีผลกระทบหลายประการ 
ไมวาจะเปนคุณภาพของน้ำอุณหภมูิ สภาพอากาศ รวมไปถึงสภาพแวดลอม ของแตละพื้นท่ีหองในคอนโดมิเนียม  เปนตน  ผูใชงาน
ตองการวิธีการตรวจสอบระบบสมดุลที่ควบคุมและเฝาติดตาม ซึ่ง จะเพ่ิมความสะดวก   รวดเร็วในดานขอมูล  เพื่อนำมาสังเกต
และชวยในการปลูกพืชใหไดผลผลิตตามตองการ ดานการ เจริญเติบโตของผลผลิตและเก็บผลผลิต ผูใชงานมีความตองการเพ่ิม
จำนวนแปลงปลูกไดหรือสามารถปรับเปลีย่นตำแหนง เคลื่อนยายตนพืชจากแปลงท่ีปลูกได เนื่องจากบางคร้ังผลผลิตเจริญเติบโตไม
พรอมกันทำใหเสียพื้นที่การปลูกและเสีย เวลารอในการปลูกรอบถัดไป การเก็บผลผลิตบางครั้งผลผลิตไดไมเพียงพอกับปริมาณ
ความตองการ มีสาเหตุจากผลผลิต มีการเจริญเติบโตไมพรอมกันเชนกัน 
   จากการสังเกตพฤติกรรมผูใชงาน และรวบรวมความตองการจากประสบการณของผูใชงานผลิตภัณฑ ปลูกพืชอควา
โปนิกสทีก่ลาวมาขางตน  (ตามรูปท่ี 2)  ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางการออกแบบจากประสบการณของผูใชงาน ผลิตภัณฑตนแบบ พบ
ปญหาหลักที่เกิดขึ้น เชน ปญหาการวางตำแหนง การติดตั้งของผลิตภัณฑปลูกพืชอควาโปนิกสใน คอนโดมิเนียม  ปญหาการ
เคลื่อนยายตนพืชระหวางชวงเวลาการปลูก และปญหาการตรวจสอบสมดุลในระบบการปลูก ซึ่งในแตละปัญหาสามารถมองหา
โอกาสในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอควาโปนิกสทีต่อบสนองตอความตองการท่ีหลากหลายตอไป 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการใชงานผลิตภณัฑตนแบบ  

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
 
  5.2  ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคาร  
   จากการศึกษาผลิตภัณฑปลูกพืชในปจจุบัน โดยผูวิจัยพิจารณาประเภทผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคารกับ ชนิดของพืช
ที่ปลูก เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และชนิดของพืชที่เหมาะกับการปลูก ของแตละผลิตภัณฑ 
พบประเด็นปญหาในหลากหลายประเด็น จากการแบงประเภทผลิตภัณฑจากรูปแบบตาง ๆ ดังนี้  
   5.2.1  ผลิตภัณฑปลูกพืชแบบเปนช้ันติดตั้ง สามารถปลูกพืชประเภทผักสลัดตาง ๆ พืชผักสมุนไพร และผักสวนครัว 
ซึ่งคุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑประเภทน้ีคือ สามารถจัดเรียงผลผลิตไดตามชวงเวลาการปลูก การใชงาน การดูแลเขาถึงงายเพราะ
สวนใหญจะติดตั้งหรือถูดจัดวางไวถาวร บริเวณผนังของหอง แตปญหาซึ่งอุปสรรคที่พบได คือ เรื่องสภาพแวดลอมที่สงผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชที่ปลูก บางตำแหนงจัดวางในตำแหนงที่ไมเหมาะสม เชน แสงสอง ไมถึง ไมมีการไหลเวียนของอากาศ หรือมี
อณุหภูมิมากเกินไป  
   5.2.2  ผลิตภัณฑปลูกพืชแบบแขวนจากเพดาน สามารถปลูกพืชประเภทพืชเถา พืชรากอากาศ และ พืชขนาดเล็ก 
มีคุณสมบัติเดนสามารถปลูกพืชประเภทเถาไดหลากหลายชนิด แตมีปญหาหลากหลายดาน เชน ขอจำกัด เรื่องการติดตั้ง น้ำหนัก
ของผลิตภัณฑเมื่อติดตั้งและขนาดใชงาน อีกทั้งการดูแลพืชที่ปลูกเขาถึงการใชงานไดยาก  
   5.2.3  ผลิตภัณฑปลูกพืชแบบตั้งโตะ สามารถปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร ผักสลัดตาง  ๆ และพืช ขนาดเล็ก 
คุณสมบัติเดนคือเขาถึงการใชงานสะดวก ใชพื้นที่นอย ผลิตภัณฑมีขนาดกะทัดรัด ผูใชงานปรับเปลี่ยนการจัด วางตำแหนงตาม
สภาพแวดลอมท่ีความเหมาะสมไดตามตองการ ปญหาท่ีพบ คือไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากผลิตภัณฑมีขนาด
เล็ก ปลูกพชืผักไดนอย  
   5.2.3  ผลิตภัณฑปลูกพืชแบบวางบนพื้น สามารถปลูกพืชสมุนไพร พืชขนาดเล็ก ผักสลัดและผักสวน ครัวได 
คุณสมบัติเดนคือเขาถึงการใชงานไดสะดวก ปรับเปนตำแหนงการจัดวางได การดูแลผลผลิตไดสะดวก สามารถ เพิ่มหรือลดขนาด
พื้นที่ไดตามความเหมาะสม แตอาจตองใชพื้นที่แนวราบเพิ่มมากขึ้นตามขนาดการใชงาน จากการศึกษาผลิตภัณฑปลูกพืชใน
ปจจุบัน ไดพิจารณาเปรียบเทียบรปูแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑโดยใช กราฟวิเคราะหสภาพแวดลอมและศกัยภาพ (SWOT) และ
ระบุจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค (ตามรูปที่ 3) เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑปลูกพืชแบบอควาโปนิกส ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลจากกราฟ วิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ แสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ปลูกพืชแบบตั้งโตะและแบบวางบนพื้น มี แนวทางในการพัฒนารูปแบบที่สอดคลองกับผลการสังเกตพฤติกรรมและความตองการ
จากประสบการณของผูใชงาน เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยใชแผนภูมิเวนน (Venn Diagram) เพื่อ
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แสดงจุดเดนและจุดดอย ของคุณสมบัติผลิตภัณฑทั้งสองรูปแบบ (ตามรูปท่ี 4) จากขอมูลแสดงใหเห็นจุดเดนรวมกันสองรูปแบบซึ่ง
มีความสัมพันธ กัน คือ คุณสมบัติการเขาถึงการใชงานท่ีสะดวก ดูแลรักษางาย สามารถปรับเปลี่ยนและจัดวางตามพ้ืนท่ีการใชงาน  
 

 
 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนภูมิเวนน (Venn Diagram) แสดงคุณสมบตัิผลิตภณัฑทั้งสองรูปแบบ 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 
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ผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาจากการใชผลิตภัณฑเดิมกับการพิจารณาความเป็นไปไดของรูปแบบ 
ผลิตภณัฑการปลูกพืชในอาคาร เพ่ือคนหาแนวทางการออกแบบใหม ผูวิจัยกำหนดแนวทางการออกแบบไว 4 ดาน (ตาม รูปที่ 
5) เพื่อการออกแบบราง 

 

 
 

รูปที่ 5 แนวทางการออกแบบ 
ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

 
 

6.  บทสรุป  
  จากการคนหาความตองการของผูใชงานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคาร นำไปสูการกำหนด แนวทางการ
ออกแบบและนำเสนอแบบรางตามแนวความคิด เพื่อออกแบบผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกสใน คอนโดมิเนียม  ซึ่งกำหนดแนว
ทางการออกแบบไว 4 ดาน ดังนี ้ 1) ดานพื้นที่การใชงาน มุงเนนการออกแบบใหมีความ เหมาะสมกับพื้นที่ในที่พักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม 2) ดานการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนยาย ออกแบบใหเคลื่อนยาย ผลิตภัณฑไดตามสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถ
เพิ่มหรือลดชิ้นสวนตามการใชงานและความตองการ 3) ดานการ ดูแลรักษาผลผลิต ดวยการออกแบบวิธีการเขาถึงและการรักษา
สมดุลของการปลูกใหสะดวก เขาใจงาย 4) ดานผลผลิต ออกแบบการจัดวางระบบนิเวศนในการปลูกใหกลุมตนพืชมีลักษณะการ
ปลูกเลียนแบบธรรมชาติ ในขั้นตอนตอไปผูวิจัยจะจัดทำแบบราง 3 แนวทาง จากแบบราง 3 แนวทาง ผูวิจัยจะสรุปแบบรางโดย 
พิจารณาจากจุดเดน ขอจำกัดและรูปแบบที่สามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม มาพัฒนาแบบรางสูแบบสุดทาย เพื่อ นำไปผลิต
ตนแบบตามแนวทางการออกแบบตอไป  
 

7.  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกสในคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการวิจัยประยุกตภายใตกระบวนการ วิจัย
ทดลอง ทำใหทราบวาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไมเพียงแคกำหนดขอบเขตการออกแบบเพื่อแกไข ปรับปรุง หรือ ออกแบบให
สวยงามเทานั้น แตตองคนหาประเด็นปญหาในขั้นตอนตาง ๆ ทั้งในมิติของการใชงานผลิตภัณฑตนแบบ การเขาใจความตองการ
ของผูใชจากพฤติกรรมการใชงาน และปจจัยเกี่ยวของกับผลิตภัณฑปลูกพืชในอาคาร ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาและออกแบบเพื่อการปฏิวัติดานรูปลักษณและการใชงานผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกสในอนาคต อุปสรรคอยางหนึ่งที่
สำคัญของการออกแบบอยูที่การสรางประสบการณที่นาประทับใจจากการใชงานซึ่ง ตองอาศัยการออกแบบใหผลิตภัณฑสามารถ
สื่อสารกับผูใชงานไดอยางลงตัว อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเชื่อม่ันวาถาในอนาคต นักออกแบบมีสวนรวมกับการออกแบบมากข้ึน จะชวย
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑปลูกผักอควาโปนิกสในรูปแบบและแนว ทางอื่น ๆ ไดอีกทางหน่ึง นักออกแบบควรมีบทบาทเปนผูกำหนด
ทิศทางการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑประเภทนี้และ มีหนาที่ออกแบบใหสวนประกอบตาง  ๆ มีรูปแบบที่ลงตัว ตอบสนองความ
ตองการผูใชงานอื่น ๆ ภายใตมุมมองและบริบท ใหม โดยพิจารณาสิ่งที่จำเปนหรือไมจำเปนในการออกแบบและถูกพัฒนาไปใน
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ทิศทางท่ีดีขึ้น สิ่งสำคัญของอควาโปนิกส คือความสัมพันธระหวางผูใชงาน การเลี้ยงสัตวน้ำ การปลูกพืช รูปแบบการหมุนเวียนน้ำ 
และสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ระบบอควาโปนิกสสามารถเปนตนแบบของศึกษาแนวทางการออกแบบของนักออกแบบรุนใหม ให
สามารถเรียบเรียงและ สรางสรรคโดยไมยึดติดกับกระบวนการคิดแบบเดิม นั้นจะนำไปสูการทำงานที่ประสานกันอยางสัมฤทธิ์ผล
ในบทบาท สำคัญตาง ๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของกับอควาโปนิกสในอนาคต  
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