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บทบรรณาธิการ 
บทบรรณาธิการเลมที่ 13
            รายงานวิจัย และบทความวิชาการเลมน้ีเปนสวนหนึ่ง ของการประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 (Graduate Integrity: GI 13) ของคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการ
ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวที
สำหรับการเผยแพร และแลกเปลี่ยนความรูทางดานการออกแบบสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ของบุคลากรจากสถาบันและองคกรตาง ๆ โดยมุงเนนสงเสริมใหเกิดการบูร
ณาการองคความรู และหลักการเชิงวิชาการไปสูการประยุกตใชและการปฏิบัติ อันจะนำไปสูการ
พัฒนาวิชาชีพทางดานการออกแบบ สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวิชาชีพท่ีเกี่ยวของใหมีคุณภาพ
อยางยั่งยืน
           การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเปนครั้งที่ 13 ทั้งนี้ เนื่องจากมี
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ฉบับที่ 35 เรื่อง แนวทางและมาตรการปองกันในสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 ในปจจุบัน ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2565 สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรก (GI 1) ในป พ.ศ. 2553 และการประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาปตยกรรมภายใน (GSIA) ในป พ.ศ. 2551 โดยทั้งน้ีไดมีการดำเนินการอยาง
ตอเนื่องมาตามลำดับ ในชวงเดือนเมษายน 2565 ผลงานการวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกนำเสนอในท่ี
ประชุมคร้ังนี้รวมท้ังสิ้น 22 ผลงาน โดยไดรับการพิจารณากลั่นกรอง โดยผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑ
มาตรฐานสากล (Peer Review Process) 
           ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานและกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกฝายที่มสีวนรวม
ในการจัดประชุมวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา ครั้งท่ี 13 ตลอดจนผูสงบทความวิจยัทุกทาน ที่ไดมี
สวนรวมใหการประชุมวิชาการครัง้น้ี สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยดี
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บทคัดยอ
โครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานไดจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเมื่อป 2550 

โดยตองการกระตุนใหกลุมผูประกอบการบานจัดสรรและกลุมผูบริโภคไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการออกแบบบานจัดสรรที่
มีแนวคิดดานการประหยัดพลังงานและเพิ่มสภาวะนาสบาย (Thermal Comfort) รวมถึงการใหความรูแกผูบริโภคในการเลือกซื้อ
บาน การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงานในบานอยูอาศัย ซึ่งโครงการประกวดนี้ไดสงผลใหผูบริโภคหันมาให
ความสนใจและเลือกซื้อบานตามแนวคิดดังกลาวมากข้ึน 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบบานจัดสรรอนุรักษพลังงานท่ีผานการประเมินแลวตามเกณฑ
การประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงาน โดยมีขอบเขตในงานวิจัยคือ แนวคิดและรูปแบบท่ีผูประกอบการนำมาใชเพื่อการอนุรักษ
พลังงานของบาน ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาแนวคิดดานการอนุรักษพลังงานที่มีความสอดคลองกับรูปแบบของ
บาน ซึ่งบานตัวอยางที่ผู วิจัยยกขึ้นมาศึกษาคือ บานเดี่ยวขนาดใหญที่มีพื้นที่ใชสอยมากกวา 300 ตร.ม. แบบบาน AR-002 

ออกแบบโดยบริษัท อเรย คอนสทรัคชั่น จำกัด ที่สรางเสร็จแลว และไดรับรางวัลบานจัดสร รอนุรักษพลังงานดีเดนดาน
สถาปตยกรรมในป 2559 (ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานดีเดน ป ๒๕๕๙) โดยงานวิจัยนี้จะทำการ
สำรวจและเก็บขอมูล เพื่อนำเสนอขอมูลการออกแบบ 3 ดาน ไดแก 1) ดานสภาพแวดลอม 2) ดานสถาปตยกรรม และ 3) ดาน
วิศวกรรม จากการศึกษาพบวา บานหลังนี้มีการออกแบบดานสภาพแวดลอมมีสัดสวนพ้ืนท่ีเปดโลงคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนที่ดิน 

และมีการใชพืชพรรณคิดเปนรอยละ 75 ตอพื้นที่เปดโลง ดานสถาปตยกรรมมีการเลือกใชวัสดุกันความรอน เชน การกอผนังดวย
อิฐมวลเบา การใชกระจกเขียวตัดแสง รวมไปถึงการติดตั้งฉนวนใตหลังคา พรอมแผนสะทอนความรอนบนฝาเพดานชั้นบนสุด ชอง
เปดมีการออกแบบทางเขาออกของลม 2 ดาน (Cross ventilation) มีอัตราสวนคิดเปนรอยละ 24.02 ของพื้นที่ผนังทึบทั้งหมด 

และดานวิศวกรรมมีการใชดวงโคมประหยัดพลังงานมากกวารอยละ 80 และมีการใชเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร 5 ที่ชวยใน
เรื่องการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการออกแบบบานมีการวางตำแหนงอาคารและชองเปดที่คำนึงถึงเรื่องทิศทางแดดและลม 

อันเปนปจจัยพื้นฐานของการออกแบบบานประหยัดพลังงาน  

คำสำคัญ:  บานจัดสรร  อนุรักษพลังงาน  สภาวะอยูสบาย 
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Abstract
The energy-saving house Contest Project was organized by the Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency in 2007. The researcher wants to motivate housing entrepreneurs group and 

consumer groups to realize the importance of designing houses with the concept of saving energy and 

increasing thermal comfort, including educating consumers in choosing a house, materials, and equipment to 

save energy in the house.

This article aims to study and analyze the model of energy-saving houses that passed the evaluation 

according to the criteria of the Energy-saving houses Contest. There is the delimitation of the research is the 

concepts and models that entrepreneurs use to save the energy of the house, along with the review of the 

literature to find energy-saving ideas according to the style of the house. The sample house that the researcher 

raised to study is a large detached house with more than 300 sq.m. space,  The AR-002 house plan was 

designed by Array Construction Co., Ltd., which was completed and received an award for the outstanding 

architectural energy-saving house in 2016 (Announced by Department of Alternative Energy Development and 

Efficiency 2016). This research will survey and collect data to present design data in 3 terms: 1) environment, 

2) architecture, and 3) engineering. From the study, it was found that this house was designed as follows. In 

terms of the environment, the open space accounted for 90% of the land, and 75% of vegetation was used 

per open area. In terms of architecture, there are heat-resistant materials are selected such as lightweight brick 

wall construction, using green glass to filter the light, as well as the installation of attic insulation with heat 

reflectors on the top floor ceiling. The ventilation vents were cross-ventilation designed and accounted for 

32% of the total solid wall area. In terms of engineering, more than 80% of energy-saving light bulbs are used. 

Also, there is the use of an air conditioner labeled number 5 that helps in saving energy. Including the design 

of the house, the buildings and openings vent are positioned taking into an account the direction of sunlight 

and wind, which are fundamental to the design of an energy-saving house.

Keywords: Housing Estate, Energy saving, Thermal Comfort

1. บทนำ   

สถานการณประเทศไทยในปจจุบันไดประสบกับวิกฤตการณดานพลังงานท่ีมีแนวโนมทวีความรุนแรงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเปนผลมาจากสภาพอากาศในปจจุบันท่ีรอนขึ้น รวมไปถึงสถานการณของโรคระบาด โควิด 19 ที่ทำใหผูคนสวนใหญตองใชชีวิต
อยูในบานมากข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ รวมถึงมาตรการทํางานท่ีบาน (Work from Home) และการเรียนออนไลนท่ีสงผล
ใหมีการใชไฟฟาในครัวเรือนมากขึ้น ไมวาจะเปนการเปดเครื่องปรับอากาศภายในบานพักอาศัยเพื่อปรับสภาพอากาศใหเย็นสบาย 

และการใชงานจากเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนจึงเปนแนวทางหลักที่สามารถรับมือกับปญหาดานพลังงานที่เกิดขึ้นได
อยางไดผลที่สุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงไดจัดท ำโครงการเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานในบานพักอาศัยเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานและตอบสนองตามนโยบายของรัฐ จึงเกิดเปนโครงการ
ประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานดีเดน ซึ่งไดกำหนดหลักเกณฑในการตัดสินขางตนไวดังน้ี 
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1. คาการถายเทความรอนของหลังคาบาน (RRTV) ตองไมเกิน 25 วัตตตอตารางเมตร                                              
2. คาการถายเทความรอนของผนังบาน (OTTV) ไมเกิน 45 วัตตตอตารางเมตร                                            

3. การใหแสงสวางตองมีจำนวนโคมที่ประหยัดไฟคิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80                                        

4. พื้นท่ีชองระบายอากาศคิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 15 ของพื้นที่ใชสอยท้ังหมด
นอกจากน้ีในการประเมินยังมีหลักเกณฑการพิจารณาการตัดสินในเรื่องสภาพแวดลอม ลักษณะทางสถาปตยกรรม และ

ดานวิศวกรรมไวดวย ซึ่งผูวิจัยมุงเนนในการสำรวจและเก็บขอมูลของบานเพื่อทำการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการออกแบบดาน
ประหยัดพลังงานของบานที่ผู ประกอบการไดนำมาใช ในการออกแบบ ซึ่งสวนมากเราจะพบเจอบานประหยัดพลังงานที ่เปน
ลักษณะบานขนาดเล็กไปถึงกลางที่มีชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น แตบานกรณีศึกษาที่ผูวิจัยหยิบยกขึ้นมานั้นเปนบานเดี่ยวขนาดใหญ 3 

ชั้น ที่มีพื้นที่ใชสอยมากกวา 300 ตร.ม. จึงมีความนาสนใจที่จะไดรูถึงแนวทางการออกแบบวามีการใชแนวคิดใดบางที่ทำใหบาน
หลังใหญเชนน้ีไดผานการประเมินและไดรับรางวัลในการประกวด รวมไปถึงมุงหวังใหผูศึกษาสามารถนำแนวคิดไปประยุกตใชเปน
แนวทางในการออกแบบบานประหยัดพลังงานได จึงเปนที่มาของงานวิจัย “รูปแบบของบานจัดสรรอนุรักษพลังงานที่ผานการ
ประเมิน กรณีศึกษา : บานเดี่ยวขนาดใหญ ท่ีมีพื้นท่ีใชสอยมากกวา 300 ตร.ม. จ.ชลบุรี ประเทศไทย”       

2. วัตถุประสงคการวิจัย

ทำการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดรูปแบบบานอนุรักษพลังงานท่ีผานการประเมินแลว วามีแนวทางการออกแบบอยางไร  
ที่สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับการออกแบบบานประหยัดพลังงานได

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการสำรวจและเก็บขอมูลบานจัดสรรอนุรักษพลังงานที่ผานการประเมินแลว ที่มีการอยูอาศัยจริงมา

เปนระยะเวลา 6 ป โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของบานที่มีความสอดคลองในการออกแบบเพื่ออนุรักษพลังงาน 

รวมถึงศึกษาเอกสารรายงานการวิจัยที่มีขอมูลเกี่ยวของมาอธิบายประกอบรวม เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดของบานที่ผูประกอบการ
นำมาใชออกแบบ 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยท่ัวไป

แนวคิดในการออกแบบบานประหยัดพลังงาน สามารถสรุปลักษณะโดยรวมของบานประหยัดพลังงานได ดังนี้
แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอม
- ไมควรใสแหลงความรอนภายในบริเวณบาน เชน ลานคอนกรีต ในทิศทางที่รับแสงแดดจัดอยางทิศใตและทิศ

ตะวันตก เนื่องจากคอนกรีตจะกลายเปนมวลสารสะสมความรอน (Thermal mass) ที่จะสะสมความรอนในเวลากลางวัน กอนจะ
ถายเทความรอนเขาสูบานในเวลากลางคืน

- การปลูกตนไมบริเวณรอบบานสามารถชวยลดแสงแดดที่จะตกกระทบมาสูตัวบาน และการใชพืชคลุมดิน
หรือสระน้ำมาชวยลดอุณหภูมิรอบบาน ทั้งนี้ควรพิจารณาตำแหนงการปลูกตนไมใหสัมพันธกับรมเงาที่จะเกิดขึ้นกับตัวบานดวย 

เชน พื้นที่อาคารดานฝงทิศตะวันตก เปนดานท่ีโดนความรอนมาก อาจใชตนไมที่สูงเพื่อมาใชบังแดด หรือทางดานที่ลมพัดผานควร
เลือกตนไมที่โปรงเพ่ือใหลมสามารถพัดผานได  

แนวคิดในการออกแบบองคประกอบของบาน
- การวางผังบานควรออกแบบใหเหมาะสมกับทิศทางแดด ลม ฝน ใหดี ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานสำคัญสำคัญที่มี

ผลตอการถายเทความรอนเขาสูตัวบาน ไมวาจะเปนการหลีกเลี่ยงแสงแดดจากดานทิศใต และการวางตำแหนงชองหนาตางที่
สามารถรับลมเพื่อชวยระบายความรอนสะสมภายในบาน
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- ประตูหนาตางควรมีลมเขาออก เปนการระบายความรอนโดยใชลมธรรมชาติเขามาชวย ซึ่งภายในหองควรมี
ชองเปดอยางนอย 2 ดาน เพื่อใหลมสามารถไหลผานไดดี โดยที่ตำแหนงของชองเปดควรตอบรับกับทิศทางของลมและสัมพันธกับ
ระดับความสูงเพื่อใหลมพัดผานตัวคนมากท่ีสุด

- ยกระดับฝาเพดานหองเพื่อกักเก็บความรอนและระบายออกทางชองเปด สามารถใชประโยชนจากความสูงของ
ฝาเพดานที่มีความแตกตางของอุณหภูมิเพื่อเพิ่มการระบายอากาศชองอากาศที่หลังคาควรออกแบบใหมีการระบายอากาศรอน
ภายใตหลังคาออกไปสูภายนอกได หรือการใช Stack Effect ในกรณืที่ไมมีลมพัดผาน 

3.2 เกณฑการประเมินโครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานที่บานไดรับการประเมินแลวเสร็จ โดยอางอิง

จากคูมือการสมัคร โครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานดีเดนประเภทบาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกณฑการตัดสินการประเมิน

คะแนน

บานจัดสรร รับสรางบาน ทาวเฮาส

หมวดท่ี 1 ดานสภาพแวดลอม 20 8 8

1.1 การวางผังบริเวณ 10 6 6

1.1.1 สัดสวนของพื้นที่เปดโลง (Open space) ตอที่ดิน 2 - -

1.1.2 สัดสวนของพื้นที่ที่เปนพืชพรรณ (Soft - space)  ตอที่เปดโลง 2 - -

1.1.3 สัดสวนพื้นที่ผนังทิศตะวันออกและตะวนัตกตอพื้นที่ผนัง ทิศเหนือและทิศใต 3 3 3

1.1.4 การจัดวางตำแหนงสำคัญของบาน 3 3 3

1.2 งานภูมิสถาปตยกรรม 10 2 2

1.2.1 จำนวนตนไมใหญตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร 2 - -

1.2.2 การปลูกพืชพรรณใหรมเงาแกอาคารในระยะหางที่เหมาะสม 3 - -

1.2.3 การใหรมเงาแกพื้นที่ดาดแข็งดวยพืชพรรณหรือสิ่งกอสราง 3 - -

1.2.4 การใหรมเงาแกคอรเดนชิง-ยูนิต ดวยพชืพรรณหรือสิ่งกอสราง 2 2 2

หมวดท่ี 2 ดานสถาปตยกรรม 40 40 40

2.1 ระบบเปลือกอาคาร 38 38 38

2.1.1 1) อัตราสวนพื้นที่หนาตางตอพื้นที่ผนัง (WWR) 5 5 5

2) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนัง  (U-value) 4 4 4

3) คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (SC หรือ SHGC) 8 8 8

4) คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร (SC) 5 5 5

2.1.2 1) คาความตานทานความรอนของฉนวนฝาเพดาน 12 12 12

2) ขนาดชองแสงบนพื้นที่ผิวหลังคา 1 1 1

2.1.3 คาการร่ัวซึมอากาศที่บานกรอบหนาตางและประตุ 3 3 3

2.2 วัสดุการกอสราง 2 2 2

2.2.1 ระบบกอสรางสำเร็จรูป 2 2 2

หมวดท่ี 3 ดานวิศวกรรม 40 40 40

3.1 ระบบปรับอากาศ 14 14 14

3.1.1 ไมใชเครื่องปรับอากาศและมีระบบปรับเย็นธรรมชาติ 8 8 8

3.1.2 เลือกใชเคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 หรือดีกวา 3 3 3

3.1.3 ขนาดของพื้นที่ปรับอากาศตอขนาดเครื่องปรับอากาศ 3 3 3

เกณฑการพิจารณา
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   ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกณฑการตัดสินการประเมิน (ตอ)

คะแนน

บานจัดสรร รับสรางบาน ทาวเฮาส

3.3 ระบบสุขาภิบาล 4 4 4

3.3.1 การใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ำ 1 1 1

3.3.2 การใชฝกบัวและ/หรือกอกประหยัดน้ำ 1 1 1

3.3.3 ระบบประปาไมผานปมน้ำ หรือเลือกใชปมน้ำประสิทธิภาพสูง 2 2 2

3.4 ระบบธรรมชาติ พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน 12 12 12

3.4.1 พื้นที่ใชสอยหลักมากกวา 70 % มีชองระบายอากาศ 2 ดาน 4 4 4

3.4.2 พื้นที่ใชสอยหลักไดรับแสงธรรมชาติ 4 4 4

3.4.3 มีการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน 4 4 4

ที่มา: คูมือการสมัครโครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานดีเดน ป 2559

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบการวิจัย

ขั้นตอนในการศึกษาหัวขอ รูปแบบบานอนุรักษพลังงานท่ีผานการประเมิน มีขั้นตอนดังน้ี
1. ศึกษาเกณฑการประเมินโครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงาน                        

2. ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการออกแบบบานประหยัดพลังงาน
3. สัมภาษณผูประกอบการของบานกรณีศึกษา                                   

4. ผูวิจัยลงพื้นท่ี เพื่อสำรวจและเก็บขอมูลของบานกรณีศึกษา                   

5. ผูวิจัยสรุปผลรูปแบบของบานกรณีศึกษา  
การเก็บขอมูลบานกรณีศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี
จากการสัมภาษณผูประกอบการคุณปริญญา เอี่ยมประดิษฐภัณ ดวยคำถามปลายเปดเพื่อใหผูประกอบการไดอธิบาย

แนวคิดในการออกแบบเบื้องตนของบานหลังนี้ โดยไดใหการสัมภาษณวา บานหลังนี้มีการออกแบบใหมีความรวมสมัยภายใต
แนวคิด TROPICAL RESORT การออกแบบผังบานเปนรูปตัว U ที่โอบลอมสระวายน้ำ จะชวยเพิ่มพื้นที่เปดโลงใหเปนชองแสง
กลางบานอีกทั้งยังที่สามารถรับลมเพื่อใหพัดผานไปทั้งอาคารอีกฝงของบาน และทำใหสามารถมองเห็นวิวไดจากทุกหอง โดยการ
วางผังอาคารมีการจัดวางแนวอาคารใหดานส้ันหันไปทางทิศตะวันออก - ตก เพื่อลดรังสีความรอน ประกอบกับการใชธรรมชาติมา
ออกแบบภูมิทัศนรวมดวย สวนดานยาวจะหันเยื้องไปทางทิศเหนือใตเพื่อเปดรับลม 

เกณฑการพิจารณา

5



                                                            

รูปที่ 2 ภาพถายทัศนียภาพภายนอกของบานกรณีศึกษา                                                               
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

จากรูปดานบนจะเห็นไดวาการวางผังเปนตัว U ตามแนวคิดของผูประกอบการนอกจากจะใหแสงสวาง และเปนชองลม
ใหท้ัง 2 ฝงของบานไดระบายอากาศแลว การย่ืนชายคาก็ยังทำใหเกดิรมเงาทีต่ัวอาคารอีกฝงดวยเชนกนั  

4.1 ภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังบริเวณ 

1. พื้นท่ีดิน : 4480 ตารางเมตร
พื้นท่ีเปดโลง (Open Space) : 4020 ตารางเมตร
พื้นท่ีท่ีเปนพืชพรรณ (Softscape) : 3027 ตารางเมตร
สัดสวนของพ้ืนที่เปดโลง (Open Space) ตอพื้นที่ดิน : รอยละ 90                                

สัดสวนของพ้ืนที่ท่ีเปนพืชพรรณ (Softscape) ตอพื้นที่เปดโลงท้ังหมด : รอยละ 75

จำนวนตนไมใหญเพื่อใหรมเงาแกบาน (เมื่อโตเต็มท่ีแลวสูงเกิน 7.5 ม.) มี 27 ตน 

ทิศเหนือ 3   ตน 

ทิศใต 14  ตน
ทิศตะวันออก 4   ตน
ทิศตะวันตก 6   ตน

รูปที่ 1 ผังพื้นช้ันท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ตามลำดบั       

ที่มา: ผูวิจัย (2564)
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2. รายการหองและสวนตาง ๆ ของบาน

      ตารางที่ 1 แสดงรายการหองและสวนตาง ๆ ของบาน

รายการหองและสวนตาง ๆ ภายในบาน พื้นที่ปรับอากาศ (ตร.ม.) พื้นที่ไมปรับอากาศ (ตร.ม.)

ชั้นที่ 1

หองรับแขก 42.41 -

หองนั่งเลน 1 รวมพื้นที่ทำงาน 25.14 -

หองนั่งเลน 2 21.99 -

หองรับประทานอาหาร 15.59 -

หองครัว - 17.42

หองน้ำ 1 - 2.83

หองรับแขก 42.41 -

หองนั่งเลน 1 รวมพื้นที่ทำงาน 25.14 -

หองนั่งเลน 2 21.99 -

หองรับประทานอาหาร 15.59 -

หองครัว - 17.42

หองน้ำ 1 - 2.83

หองน้ำแมบาน - 2.96

หองเก็บของ - 10

รวมพื้นที่ชั้น 1 138.34 33.21

รวมพื้นที่ที่ชั้น 1 ทั้งหมด 171.55 (พื้นทีป่รับอากาศคิดเปนรอยละ 80.64 ของพื้นที่ทั้งหมด)

ชั้นที่ 2

หองนอน 1 26.55 -

หองนอน 2 19.56 -

หองนอน 3 15.39 -

หองนอน 4 18.42

หองน้ำ 1 - 8.47

หองน้ำ 2 - 4.05

หองน้ำ 3 - 4.06

หองน้ำ 4 - 4.05

โถง - 9.08

รวมพื้นที่ชั้น 2 79.92 29.71

รวมพื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด 109.63 (พื้นทีป่รับอากาศคิดเปนรอยละ 72.89 ของพื้นที่ทั้งหมด)

ชั้นที่ 3

หองใตหลังคา - 11.50

หองพระ - 7.52

รวมพื้นที่ชั้น 3 - 19.02
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รูปที่ 3 ภาพถายทัศนียภาพภายในหองทำงาน และหองรับแขก                                                           

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

รูปที่ 4 ภาพถายทัศนียภาพภายในของหองทานอาหาร และหองครัว                                                        
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

รูปที่ 5 ภาพถายทัศนียภาพภายในของหองนอน 1 2 และ 3 ตามลำดับ                                                       

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

8



4.2 วัสดุเปลือกอาคาร

1) รายละเอียดผนังทึบภายนอก
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผนังทึบภายนอก 

ผนังทึบ

รายการผนัง ทิศ พื้นที่       

(ตร.ม.)

รายละเอียดวัสดุ องคประกอบของผนังแตละ

ชั้น

ความหนา

(มม.)

                 

ชนิดที่ 1
                 

เหนือ 89.00 ทาสีภายนอก TOA Super shield ทา
รองพื้น 1 รอบ                                

ทาทับหนา 2 รอบ

ชั้นที่ 1(นอกสุด) - สี 1

ใต 33.74 ชั้นที่ 2 - ฉาบปูน 25

ออก 8.20 ชั้นที่ 3 - อิฐมวลเบา 75

ตก 8.20 รวมความหนาผนัง 101

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดผนังทึบท่ีมีชองเปด / ชองแสง 

ผนังทึบที่มีชองเปด / ชองแสง

รายการผนัง ทิศ พื้นที่        

(ตร.ม.)

รายละเอียดวัสดุ ความหนา

(มม.)

ชนิดที่ 1 เหนือ 50.00 ทาสีภายนอก TOA Super shield                       

ทารองพื้น 1 รอบ                                            

ทาทับหนา 2 รอบ
96ใต 76.62

ออก 127.26

ตก 100.75

2)  รายละเอียดหนาตางและประตูภายนอกที่มีชองแสง
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดหนาตางและประตูภายนอกที่มีชองแสง

ทิศ ลำดับ

รายการ กวาง

(ม.)

ยาว

(ม.)

จำนวน

(ชุด) ชนิด / แบบ

วัสดุกรอบ

ประตู หนาตาง

เหนือ
1 W1 1.00 2.50 2 บานเปดคู UPVC

2 W2 1.00 2.05 3 บานเปดคู UPVC

3 W4 0.60 0.50 1 บานกระทุงเด่ียว UPVC

4 W5 2.65 1.00 2 ชุดชองแสงกระจกติดตาย UPVC

ใต

1 D13 1.70 2.05 1 บานเล่ือนสลับ UPVC

2 D9 1.05 2.05 1 บานเปดคู UPVC

3 W1 1.00 2.50 5 บานเปดคู UPVC

4 W2 1.00 2.05 5 บานเปดคู UPVC
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดหนาตางและประตูภายนอกที่มีชองแสง (ตอ)

ทิศ ลำดับ

รายการ กวาง

(ม.)

ยาว

(ม.)

จำนวน

(ชุด) ชนิด / แบบ

วัสดุกรอบ

ประตู หนาตาง

ตะวันออก

1 D9 1.00 2.05 1 บานเปดคู UPVC

2 W1 1.00 2.50 4 บานเปดคู UPVC

3 W6 2.10 5.50 1 บานเปดพรอมชุดชองแสง UPVC

4 W10 1.00 0.60 2 บานเปดคู UPVC

ตะวันตก

1 D7 0.90 2.30 1 บานเปดเดี่ยว UPVC

2 W1 1.00 2.50 6 บานเปดคู UPVC

3 W2 1.00 2.05 6 บานเปดคู UPVC

4 W7 2.80 2.30 3 ชุดชองแสงกระจกติดตาย UPVC

3)  รายละเอียดหลังคา
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดหลังคา

หลังคา

รายการ รายละเอียดวัสดุ พื้นที่       

(ตร.ม.)

พื้นที่        

(ตร.ม.)

ความหนา

(มม.)

ชนิดที่ 1 หลังคาซีแพคโมเนีย 622.20   ชั้นที่ 1 (ชั้นนอกสุด) กระเบื้อง          6

  ชั้นที่ 2 แผนสะทอนความรอน 7

  ชั้นที่ 3 โครงสรางเหล็ก 3.2

  ชั้นที่ 4 ฝา 9

4.3 งานระบบ

1) เครื่องปรับอากาศ
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพ

พลังงาน

ลำดับ ยี่หอ รุน ขนาดความเย็น

(Btu/h)

จำนวน 

(เครื่อง)

EER

(Btu/h/w)

มีฉลากเบอร 5
1 Daikin FTM13NV2S 12,487 2 10.6

2 Daikin FTM18NV2S 17,991 1 11

3 Daikin FCFC24DV2S 24,000 3 13.45

10



2) การใชหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
   ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดชนิดและขนาดหลอดไฟ

รายละเอียด ชนิดหลอดไฟ ขนาดพลังไฟฟา

(วัตต)

จำนวน (หลอด)

หลอดไฟภายในบาน
หลอดฟลูออเรสเซนต
บัลลาสต อิเล็คทรอนิคส

36 3

หลอด LED ชนิด TUBE 18 124

หลอดไฟภายนอกบาน
หลอดฟลูออเรสเซนต
บัลลาสต อิเล็คทรอนิคส

36 11

หลอด LED ชนิด TUBE 18 18

5. ผลการวิจัย หรือการศึกษา

บานอนุรักษพลังงานท่ีทำการศึกษา มีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวของกับการประหยัด ดังน้ี
   ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแนวคิดการออกแบบของบานกรณีศึกษา

หัวขอแนวคิดการออกแบบ

1. ดานสภาพแวดลอม

1.1 การวางผังบานในแปลงที่ดิน

1.2 ภูมิสถาปตยกรรม

มีการปลูกตนไมยืนตนที่สามารถใหรมเงา และการปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่วางของที่ดินรอบ
บริเวณตัวบาน รวมไปถึงการปลูกไมผลขนาดกลาง

1.3 สัดสวนอาคารตอพื้นที่ดิน

มีการวางผังอาคารคอนไปทางทิศเหนือ
จนถึงตะวันออก โดยปลูกพืชคลุมดิน และ
ตนไมใหญที่ทำหนาที่เปนเหมือน buffer 

zone กันความรอน และกันเสียงจากรอบ
นอกบาน

สัดสวนอาคารคิดเปน รอยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด
การวางผังที่คำนึงถึงทิศทางแดด และลม เปนหลัก 

ผังตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปตัว U มีการแบงอาคาร
เปน 2 ฝง เหลื่อมกันเล็กนอย เพื่อชวยใหอากาศ
ระบายไดดีขึ้น
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   ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแนวคิดการออกแบบของบานกรณีศึกษา (ตอ)

หัวขอแนวคิดการออกแบบ

2. ดานสถาปตยกรรม

2.1 รูปแบบบาน

บานถูกแบงเปนตัว U โดยโอบลอมพื้นทีส่ระวายนำ้ตรงกลางไว

2.2 วัสดุที่ใช ผนัง : แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1. ผนังกออิฐมวลเบาฉาบปูน และ 2. ผนังกออิฐมอญฉาบ
ปูน (ใชเฉพาะหองน้ำที่หองน้ำและหองครัว)
หลังคา : มีการติดต้ังฉนวนกันความรอน Stay cool หนา 3 นิ้ว และวางแผนสะทอนความรอน
ใตหลังคาบนฝาชั้นบน 

2.3 รูปแบบและความชันหลังคา หลังคาปนหยามีระยะยื่นชายคา 1.3 เมตร  ความชัน 30 องศา

2.4 สัดสวนของชองเปดตอพื้นที่ผนัง ทิศเหนือ : รอยละ 33.50

ทิศใต : รอยละ 38.04

ทิศตะวันออก : รอยละ 19.45

ทิศตะวันตก : รอยละ 46.66

2.5 รูปแบบชองเปดที่ใช ชั้นที่ 1 : ประตูบานเปดคู ประตูบานเปดเดี่ยว หนาตางบานเปดคู หนาตางบานกระทุง  
ชั้นที่ 2 : ประตูบานเปดคู ประตูบานเปดเดี่ยว หนาตางบานเปดคู หนาตางบานกระทุง  
ชั้นที่ 3 : หนาตางบานกระจกติดตาย

3. ดานวิศวกรรม

2.1 ระบบปรับอากาศ มีการเลือกใชเครื่องปรับอากาศมีฉลากเบอร 5 ยี่หอ Daikin

2.2 ระบบไฟฟา มีการเลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ทั้งภายในและภายนอกบาน

ซึ่งจากการสำรวจและเก็บขอมูลของบานกรณีศึกษาจะไดขอสรุป ดังน้ี
ดานสภาพแวดลอม   มีการปลูกตนไมใหญ และพืชคลุมดินซ่ึงชวยปรับสภาวะแวดลอมบริเวณภายนอกอาคารใหมีอุณหภูมิต่ำกวา
สภาพภูมิอากาศปกติ และลดผลกระทบท่ีเกิดจากรังสีของแสงอาทิตย ทำใหลดภาระการทำความเย็นภายในอาคารได สัดสวนของ
อาคารคิดเปนรอยละ 18 ของที่ดินท้ังหมด และตัวบานมีพื้นท่ีเปดโลงถึงรอยละ 30 มีการวางผังอาคารท่ีคำนึงถึงทิศแดด และลม

2. ดานสถาปตยกรรม   มีการเลือกใชวัสดุผนังอิฐมวลเบามีคา R = 0.416 m2K/W และอิฐมอญมีคา R = 0.182  

m2K/W โดยอิฐมวลเบาสามารถตานทานความรอนไดดีกวาอิฐมอญ เนื่องจากคา R มีคาสูงกวา และไดถูกนำมาใชเปนผนังของ
บานสวนมาก ซึ่งมีเพียงผนังหองน้ำและหองครัวที่ใชเปนอิฐมอญ สวนใตฝามีการติดตั้งฉนวน และแผนสะทอนความรอนใตหลังคา 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกันความรอนไดดี หลังคาเปนทรงปนหยาเหมาะกับสภาพอากาศเขตรอนช้ืน มีการย่ืนชายคาออกจากตัว
บาน สัดสวนของชองเปดตอผนังทึบมีมากทางทิศตะวันตก ซึ่งสามารถรับลมหลักของทางจังหวัดชลบุรีที่มาจากทิศตะวันตก และ
ตะวันตกเฉียงใตได จำนวนชองแสงในแตละทิศของผนังทำใหบานมีความสวางเพียงพอในตอนกลางวัน ชวยลดการเปดไฟได 

3. ดานวิศวกรรม   มีการเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนเครื่องใชไฟฟาที่ชวยเรื่องการประหยัด
พลังงาน รวมถึงมีการเลือกใชหลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต และหลอด LED

12



นอกจากน้ียังพบวาฝงหองนอน 1 ช้ัน 2 ทางดานทิศเหนือที่มีชองแสงนอยกวาหองนอนอ่ืน ๆ ก็มีการออกแบบพ้ืนที่
ภายในใหเปน double volume เพื่อชวยกระตุนการหมุนเวียนของอากาศแทน สวนหองทำงาน (รูปที่ 4) ทางฝงทิศเหนือนั้นมี
ชองเปดเพียงดานเดียวซ่ึงอาจทำใหมีการระบายที่ไมดีเทากับหองอื่น ๆ และอาจเปนผลใหไดคะแนนในการประเมิน
ที่นอยลง 

รูปที่ 6 ภาพถายทัศนียภาพภายในของหองนอน 1 และ หองทำงานฝงทิศเหนือ ตามลำดับ                                           

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

6. การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ

6.1 การอภิปรายผล

แนวคิดในการออกแบบบานประหยัดพลังงานของบานกรณีศึกษาหากอางอิงจากเกณฑการประเมิน (ตารางที่ 1)  

สรุปไดเปน 3 ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานสถาปตยกรรม และดานวิศวกรรม โดยพบวา ความสำคัญของดาน
สถาปตยกรรมและดานวิศวกรรมถูกใหความสำคัญเทา ๆ กันที่รอยละ 40 และดานสภาพแวดลอมรองลงมาคิดเปนรอยละ 20

ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมจะพบวา แนวทางในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานทั้งหมดไดครอบคลุมอยูในเกณฑ
การประเมินทั้งสิ้น แตจะแตกตางกันท่ีการใหคะแนนท่ีมากและนอยตางกันตามลำดับความสำคัญ 

6.2 ขอเสนอแนะ

อยางไรก็ตามงานวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการสำรวจและเก็บขอมูลพื้นฐานของบานกรณีศึกษา แตยังขาดเนื้อหาในการ 
คำนวณอยูบาง เชน การหาคา OTTV/RTTV ใหม เนื่องจากบานมีการอยูอาศัยจริงแลวเปนเวลามากกวา 5 ป โดยผูวิจัยจะทำการ
ทดลองจริงในลำดับตอไป  
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ปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

สิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME)

Factors of Feasibility to Join Thai Rating of Energy and Environmental

Sustainability for Residential Building (TREES-HOME)
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) โดยศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรูขอมูลของผูบริโภค
เกี ่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันและประโยชนดานตาง ๆ เกี ่ยวกับอาคารพักอาศัย ที่ชวยลดมลพิษและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม คาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุนของผูบริโภคตอเกณฑการประเมิน (TREES-HOME) และปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูบริโภค จำนวน 240 คน จากประชากรผูมีสวนไดสวนเสียในงานอสังหาริมทรัพยประเภท
อาคารพักอาศัย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชใน
การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences) และใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการวิเคราะห
ขอมูล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเปนไปไดในการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
ไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) มีดังนี้ 1) ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธตอผลการ
ตัดสินใจ ไดแก อายุ รายได และอาชีพ สวนตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธตอผลการตัดสินใจคือ เพศ 2) ปจจัยความตองการดานที่อยู
อาศัยของกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีความสมัพันธตอผลการตัดสนิใจ ไดแก งบประมาณในการซื้อ สวนตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธตอ
ผลตัดสินใจคือ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และขนาดพื้นท่ีใชสอยท่ีตองการ 3) ปจจัยดานการรับรูขอมูลของผูบริโภคไมสมัพันธตอ
ผลการตัดสินใจ และ 4) ปจจัยดานผลลัพธคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุนของผูบริโภคไมสัมพันธตอผลการตัดสินใจ

คำสำคัญ:  ปจจัย เกณฑการประเมิน ความยั่งยืน พลังงานและสิ่งแวดลอม อาคารพักอาศัย

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อการยั่งยืน ภาควิชาสถาปตยกรรม 

  คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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Abstract
The aim of this research is to analyze the possible factors that affect a consumer’s decision for joining 

the Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability to residential buildings (TREE-HOME). This research 

will investigate varying demographic characteristics, consumer awareness of current environmental issues, and 

the advantages of environmentally friendly residential buildings. As well as investigating the perceived value 

of the investment to meet the evaluation criteria to the consumer and the possible factors that affect their 

decision to participate in the Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability for residential buildings. 

The data were collected using both qualitative and quantitative research methods that surveyed 240 

stakeholders of the real estate in Bangkok and surrounding areas. To analyze data and complete hypothesis 

testing, this research was performed using a statistical package of the social sciences and descriptive statistics 

for reporting the evaluation result. The result of this research indicates that the feasible factors of participation 

in the Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability for Residential Building (TREES-HOME) were as 

follows: 1) Demographic characteristics, factors that were associated with decision-making are age, income, and 

occupation, while the variable as gender did not correlate with the decision outcome; 2) The housing demand 

factors from the consumer sample related to decision-making such as budget, whilst the variable that did not 

correlate with the decision outcome was the number of family members and area requirement; 3) Consumer 

perception of environmental issues did not relate decision-making; 4) The opinion of the benefit-cost ratio was 

irrelevant to the decision-making.

Keywords: Factors, Rating, Sustainability, Energy and Environmental, Residential Building

1. บทนำ

วิกฤตการณโลกรอนเปนปญหาใหญของโลกที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยูในปจจุบัน อันสืบเนื่องมาจากการใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอย จนเปนเหตุใหปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานดังกลาว เพิ่มปริมาณขึ้นอยางตอเนื่องในช้ัน
บรรยากาศ (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2563) อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองและการขยายตัว
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศ (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2563) ก็ยังเปนประเด็นทางดาน
สิ่งแวดลอมที่มองขามไมได เพราะอาคารพักอาศัยถือไดวาเปนสาเหตุสำคัญของปญหาทางพลังงานและสิ่ งแวดลอม เนื่องจากใช
พลังงานตาง ๆ เพื่อการอยูอาศัย ซึ่งวิกฤตการณทางพลังงานและสิ่งแวดลอมดังกลาว ที่ผานมาทางสถาบันอาคารเขียว ไดมีเกณฑ
การประเมินความยั ่งย ืนทางพลังงานและสิ ่งแวดลอมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 

Sustainability) ซึ่งไดรับการยอมรับและถูกนำไปใชในวงกวาง สงผลใหอาคารมีแนวโนมในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพือ่
ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและการกอมลภาวะ ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2559).

จากสาเหตุตาง ๆ เบ้ืองตนที่กลาวมานั้น อาคารพักอาศัยในประเทศไทยที่มีจำนวนมากและใชพลังงานมากเปนอันดับ 2 

รองจากการใชพลังงานดานอุตสาหกรรม (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2564) ทำใหมีการริเริ่มและ
พัฒนาเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES HOME) ซึ่งเหมาะสมกับ
ลักษณะของโครงการที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด บานแถว และอาคารพักอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไม
รวมที่จอดรถไมเกิน 2,000 ตารางเมตร ซึ่งไดมีการเผยแพรเกณฑการประเมินดังกลาวโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (สถาบันอาคาร
เขียวไทย, 2564) เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผานมา
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เนื่องจากเกณฑการประเมินความยั่งยืนพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES HOME) ไดมีการ
ประกาศใชเมื่อไมนานมานี้ อีกทั้งยังเปนเกณฑที่ใชสำหรับอาคารพักอาศัยซึ่งใชไดทั้งอาคารใหมและการปรับปรุงครั้งใหญสำหรับ
อาคารเกา ซึ่งเปนเรื่องใหมของผูที่มีสวนไดสวนเสียในงานอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารพักอาศัย ทั้งปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอ
การตัดสินใจเขารวมเกณฑ ความตองการดานที่อยูอาศัย การรับรูขอมูลของผูบริ โภค และคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการ
ลงทุนของผูบริโภค จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยทำการวิจัยในเรื่องปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความย่ังยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) ดังกลาว เพ่ือศึกษาปจจัยตาง ๆ ทีม่ีผลตอการเขารวมเกณฑ
ของผูบริโภค และนำขอมูลดังกลาวไปตอยอดสำหรับธุรกิจการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปน
ประโยชนในอนาคต

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรูขอมูลและอัตราสวนคาความคิดเห็นดานผลตอบแทนตอตนทุนตอ
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) ของกลุมตัวอยางผูบริโภค
อาคารพักอาศัยประเภทบาน

2.2 เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดลอม
ไทยสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) ของกลุมตัวอยางผูบริโภค

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3.1 ประชากรศาสตร

กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) มีแนวความคิดวาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรประกอบไปดวย เพศ อายุ  
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน อาชีพ รายได หรือเชื้อชาติ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2550) ท่ีกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ รายได และการศึกษา เปนเกณฑที่นิยมใชแบงสวน
ลักษณะประชากรศาสตรที่สำคัญ เปนสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกำหนดกลุมเปาหมาย ซึ่งลักษณะประชากรที่ตางกันจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาท่ีตางกันเชนกัน

3.2 กระบวนการรับรู

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) มีแนวความคิดวา กระบวนการที่แตละบุคคลจะรับรูมีผลตอประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู 
จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกลามเนื้อสวนตาง ๆ โดยจะถูกสงตอไปยังสมอง เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหตามความรูสึก และแปล
ผลเพื่อตีความสิ่งนั้นตอไป ดังนั้นการรับรูของแตละคนเปนสิ่งที่กำหนดความตองการ แรงจูงใจ และมีผลตอพฤติกรรมที่ไม
เหมือนกัน

3.3 การวิเคราะหคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุน (Benefit Cost Ratio) 

ตามหลักฐานของ เพรสท และเทอรวี่ (1965) ถูกอางถึงในขอมูลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) ที่ได
ระบุวา เปนเทคนิคทางดานการตีคาตนทุนและผลประโยชนที่มีตัวตน สามารถคิดคำนวณเปนตัวเงินของโครงการได ตอมามีการ
ขยายแนวความคิดจากการคามาสูการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนท่ีไมมีตัวตนหรือ
คิดเปนเงินไมไดมาวิเคราะหดวย ซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวางและแพรหลายมากข้ึน เน่ืองจากการดำเนินโครงการตองใชทุน
และทรัพยากรเปนจํานวนมาก กอนจะตัดสินใจดําเนินการโครงการใดจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการ เพื่อชวยใหทราบถึงโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จ และชวยในการตัดสินใจวาสมควรจะดําเนินโครงการนั้นหรือไม 
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4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการศึกษา
การวิจัยเพื่อหาปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทา งพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) ในครั้งนี้ จะสามารถนำไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเกณฑการประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) และเปนขอมูลสำหรับธุรกิจการพัฒนาดาน
อสังหาริมทรัพยหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดนำไปตอยอด และเปนประโยชนตอบริษัทอสังหาริมทรัพยและผูบริโภคในอนาคต โดย
ขอบเขตงานวิจัยนี้ ประกอบดวยขอบเขตดานประเภทอาคารและดานพื้นที่ ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว ที่ออกแบบและ
สรางใหมทั้งหมด มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมเกิน 2000 ตารางเมตร ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีขั้นตอน
ดำเนินการดังนี้ 1) การตั้งประเด็นปญหาและทบทวนวรรณกรรม 2) การศึกษาเบื้องตนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เพื่อหากรณีศึกษาและจัดทำแบบสอบถาม 3) พัฒนาแบบสอบถาม 4) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

กับกลุมตัวอยางผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลงานวิจัย 5 ) วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences) และใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การอธิบายผลการวิเคราะหขอมูล 6) สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในงานอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารพักอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมท่ี 1 (40%) เปนกลุมอาชีพที่มีสวนเกี่ยวของ
กับเกณฑการประเมินโดยตรง สามารถแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ไดในแงของบุคคลที่มีความรูเฉพาะทางอาชีพ และยัง
เปนหนึ่งในกลุมผูบริโภค ไดแก กลุมวิชาชีพดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย กลุมวิชาชีพดานการออกแบบ กลุมวิชาชีพดานวิศวกรรม 

กลุมผูคาวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคาร และกลุมที่ 2 (60%) เปนกลุมอาชีพทั่วไปที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับเกณฑการ
ประเมิน สามารถแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ไดในแงของผูบริโภคที่มีระดับความรูเกี่ยวกับเกณฑการประเมินแตกตางกัน
ออกไป ไดแก กลุมอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมอาชีพพนักงานเอกชนและลูกจาง และกลุมธุรกิจสวนตัวและ
เจาของกิจการ โดยใชทฤษฎีการสุมแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) การศึกษาเบื้องตนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหากรณีศึกษาและจัดทำแบบสอบถาม 2) สราง
แบบสอบถามผานกรอบแนวความคิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) 3) ตรวจสอบแบบสอบถามโดยนำเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาและหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of Consistency: IOC)

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง
เดือนมกราคม ป พ.ศ.2565 โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น จำนวน 240 ชุด โดยใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามผาน Google 

Form ที่ สงใหผานชองทาง Social Network ตางๆ ซ่ึงวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชใน
การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) และใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การอธิบายผลการวิเคราะหขอมูล

4.4 สถิติและสูตรการคำนวณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม (กัลยา วาณิชยบัญชา 2545) โดยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชอธิบายขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

ศาสตร ความตองการดานที่อยูอาศัยของผูบริโภค การรับรูขอมูลของผูบริโภค โดยมีระดับคะแนนการรับรู 1-5 คะแนน (1=นอย
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ที่สุด 2=นอย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด) และคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุนของผูบริโภค ซึ่งวิเคราะห
โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

4.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เปนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อแสดงใหเห็นถึงความ 

สัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ ่งเปนการทดสอบความสัมพันธ ของตัวแปร 2 ตัว (Chi-Square Test of 

Independence: X2)

4.4.3 สูตรการคำนวณคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) คือ อัตราสวน
ระหวางคาความคิดเห็นดานผลตอบแทนรวมกับตนทุน ที่ใชวิเคราะหเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
ไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) แตละขอจากกลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบสัดสวนเพื่อหาคาความคิดเห็นดานความ
คุมคาในการลงทุน (Benefit Cost Ratio) ซึ่งผลลัพธดานคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุนเมื่ออัตราสวนคาความ
คิดเห็นดานผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวา (BCR>1) หรือเทากับหนึ่ง (BCR=1) และไมควรลงทุนเมื่อผลลัพธของอัตราสวนคา
ความคิดเห็นดานผลตอบแทนตอตนทุนมีคานอยกวาหนึ่ง (BCR<1)

การเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคตามความเห็นดวยจากมากที่สุดไปนอยที่สุดนั้น เปรียบเทียบคาคะแนน ดังนี้ 
มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน มากเทากับ 4 คะแนน ปานกลางเทากับ 3 คะแนน นอยเทากับ 2 คะแนน และนอยที่สุดเทากับ 1 

คะแนน โดยแบงคาคะแนนออกเปน 2 ประเภท ไดแก คะแนนคาเฉลี่ยในสวนผลประโยชนที่ไดรับ (Benefit) ซึ่งประกอบดวย
คะแนนดานการปฏิบัติตามไดงาย ดานการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานความคุมคาในระยะยาว และคะแนนสวนคาใชจาย 

(Cost) ซึ่งเปนคะแนนดานคาใชที่เพิ่มขึ้นจากความคิดเห็นผูบริโภค (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559) 

จากนั้นนำคาเฉลี่ยในสวนผลประโยชน และคาคะแนนในสวนคาใชจายมาเทียบสัดสวนเพื่อหาคาความคิดเห็นดานความคุมคาใน
การลงทุน (Benefit/Cost) ของเกณฑแตละขอ เพื่อนำมาวิเคราะหตอไป

4.5 ตัวแปรที่นำมาศึกษา

4.5.1  ตัวแปรตน ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 4 ตัวแปร ไดแก 1 ) เพศ 2) อายุ 3) รายได และ 4) 

อาชีพ เพื่อศึกษาความหลากหลายของแตละบุคคลจากลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน
ปจจัยดานความตองการดานที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางผูบริโภค 3 ตัวแปร ไดแก 1) ขนาดพื้นที่ใชสอยที่

ตองการ 2) งบประมาณในการซื้อ และ 3) จำนวนสมาชิกที่อาศัยในบาน เพื่อศึกษาความหลากหลายของแตละบุคคลจากความ
ตองการเบื้องตนดานท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน

ปจจัยดานการรับรู ขอมูลของผูบริโภคเกี ่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันและประโยชนดานตาง ๆ 

เกี่ยวกับอาคารพักอาศัยที่ชวยลดมลพิษและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก 1) ดานปญหาสิ่งแวดลอม 2) ดานวัสดุกอสรางและ
อุปกรณประกอบอาคารสำหรับอาคารพักอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 3) ดานประโยชนของการออกแบบหรือเลือกใช
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมสำหรับอาคารพักอาศัย เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลของแตละบุคคลในแตละดานจากความหลากหลายขอ ง
ปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน

ปจจัยดานคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุน (Benefit Cost Ratio) ตอเกณฑการประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) เพื ่อศึกษาอัตราสวนคาความคิดเห็นดาน
ผลตอบแทนตอตนทุนของแตละบุคคลที่มีตอเกณฑการประเมิน จากความหลากหลายของปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน

Benefit                  ผลตอบแทน

Cost ค่าใชจ้่าย

       =
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4.5.2 ตัวแปรตาม ผลลัพธการตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และ
สิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME)

5.  ผลการวิจัย

5.1 ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตร

จำแนกดานเพศพบวา มีเพศชาย 121 คน (50.4%) และเพศหญิง 119 คน (49.6%) จำแนกดานอายุพบวามีอายุไม
เกิน 23 ป จำนวน 20 คน (8.3%) มีอายุระหวาง 24-37 ป จำนวน 126 คน (52.5%), มีอายุระหวาง 38-54 ป จำนวน 61 คน 

(25.5%) และมีอายุมากกวา 55 ปขึ้นไป จำนวน 33 คน (13.7%) จำแนกดานรายไดพบวามีรายไดต่ำกวา 20,000 บาท จำนวน 

64 คน (26.7%) มีรายไดระหวาง 20,000-40,000 บาท จำนวน 95 คน (39.6%) มีรายไดระหวาง 40,000-60,000 บาท จำนวน 

40 คน (16.6%) มีรายไดระหวาง 60,000-80,000 บาท จำนวน 12 คน (5.0%) มีรายไดระหวาง 80,000-100,000 บาท จำนวน 

14 คน (5.8%) และมีรายไดมากกวา 100,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 15 คน (6.3%) จำแนกดานอาชีพโดยแบงตามมอาชีพที่
เกี่ยวของกับเกณฑพบวา มีกลุมวิชาชีพดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย จำนวน 20 คน (8.3%) มีกลุมวิชาชีพดานการออกแบบ จำนวน 

44 คน (18.4%) มีกลุมวิชาชีพดานวิศวกรรม จำนวน 20 คน (8.5%) มีกลุมผูคาวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคาร จำนวน 

11 คน (4.3%) และจำแนกโดยอาชีพท่ัวไปพบวา มีกลุมอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 48 คน (20.0%) มีกลุม
อาชีพพนักงานเอกชนและลูกจาง จำนวน 67 คน (28.0%) และมีกลุมธุรกิจสวนตัวและเจาของกิจการ จำนวน 30 คน (12.5%)

5.2 ขอมูลดานความตองการของผูบริโภค

จำแนกดานขนาดพ้ืนท่ีใชสอยพบวา เลือกขนาดพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 200 ตร.ม. จำนวน 80 คน (33.3%) เลือกขนาด
พื้นที่ใชสอย 200-400 ตร.ม. จำนวน 84 คน (34.9%) เลือกขนาดพ้ืนท่ี 400-600 ตร.ม. จำนวน 33 คน (13.8%) เลือกขนาดพ้ืนที่ 
600-800 ตร.ม. จำนวน 20 คน (8.4%) เลือกขนาดพ้ืนท่ี 800-1,000 ตร.ม. จำนวน 12 คน (5.0%) และเลือกขนาดพ้ืนที่มากกวา 
1,000 ตร.ม. แตไมเกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 11 คน (4.6%) จำแนกดานงบประมาณพบวา มีงบประมาณ 2-5 ลานบาท จำนวน 

147 คน (61.3%) มีงบประมาณ 5-10 ลานบาท จำนวน 75 คน (31.2%) มีงบประมาณ 10-20 ลานบาท จำนวน 12 คน (5.0%) 

มีงบประมาณ 20-30 ลานบาท จำนวน 5 คน (2.1%) มีงบประมาณ 30-50 ลานบาท จำนวน 0 คน (0.0%) และมีงบ 50 ลานบาท
ขึ้นไป จำนวน 1 คน (0.4%) จำแนกดานจำนวนผูอยูอาศัยพบวา อยูอาศัยจำนวน 1 คน จำนวน 19 คน (8.0%) อยูอาศัยจำนวน 

2 คน จำนวน 60 คน (25.0%) อยูอาศัยจำนวน 3 คน จำนวน 42 คน (17.4%) และอยูอาศัยจำนวน 4 คน จำนวน 119 คน 

(49.6%)

5.3 ขอมลูดานระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภค

ในการวิเคราะหระดับการรับรูของผูบริโภค ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ ดานปญหาสิ่งแวดลอม 

ดานวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคารสำหรับอาคารพักอาศัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และดานประโยชนของการออกแบบ
หรือเลือกใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมสำหรับอาคารพักอาศัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังนี้

5.3.1  ดานปญหาสิ่งแวดลอม โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูดานปญหาสิ่งแวดลอม ในระดับรับรูมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูบริโภคมีระดับการรับรูปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน ในระดับรับรู
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12  การรับรูวิธีแกปญหาเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในระดับรับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.74 

การรับรูปญหาทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอาคารพักอาศัยจำนวนมากในปจจุบัน ในระดับรับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.49  การรับรู
อาคารพักอาศัยจำนวนมากในปจจุบันใชพลังงานมากกวาอาคาร พาณิชย 2 เทา ในระดับรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.94 และ
การรับรูเกี่ยวกับขยะจากการกอสรางที่ถูกจัดการอยางไมถูกตอง จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในระดับรับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

3.62
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5.3.2 ดานวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคารสำหรับอาคารพักอาศัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยภาพรวม 

ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูดานผลิตภัณฑสำหรับอาคารพักอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.34 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูบริโภคมีระดับการรับรูเกี่ยวกับอุปกรณประหยัดน้ำที่ไดรับการรองตามมาตรฐาน    

ในระดับรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.12 การรับรูเกี่ยวกับอุปกรณประหยัดไฟฟาที่ไดรับรองตามมมาตรฐาน ในระดับรบัรูมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 การรับรูเกี่ยวกับวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในระดับรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 และการ
รับรูเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในระดับรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.37

5.3.3  ดานประโยชนของการออกแบบหรือเลือกใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมสำหรับอาคารพักอาศัย โดยภาพรวม 

ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูดานประโยชนของการออกแบบหรือเลือกใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมสำหรับอาคารพักอาศัย ในระดับ
รับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูบริโภคมีระดับการรับรูการออกแบบที่ใชแสงและลมธรรมชาติ
ภายในบานสามารถชวยลดการใชไฟฟาภายในบานได ในระดับรับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 การรับรูการออกแบบและการ
เลือกใชวัสดุที่มีมาตรฐานและเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมชวยลดความรอนเขาสูตัวอาคารได ในระดับรับรูมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.78, การรับรูการเลือกใชวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน สามารถชวยลดมลพิษที่เกิดจากอาคารพักอาศัย และเปนมิตร
ตอผูอยูอาศัย ในระดับรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และการรับรูการเลือกใชเครื่องใชไฟฟา ประปา ที่ไดมาตรฐาน 

สามารถชวยลดคาใชจายใหกับผูอยูอาศัย ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98

5.4 ขอมูลดานอัตราสวนคาความคิดเห็นดานผลตอบแทนตอตนทุน

   ตารางที่ 1 คะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริโภคดานอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน

หมวด คะแนนเต็ม Benefit Cost Ratio

1. ผังบริเวณและภูมิทัศน 12

1.1 ที่ตั้งโครงการยั่งยืน การหลีกเล่ียงท่ีตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร บังคับ 1.03

1.2 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว 5 0.89

1.3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน 2 1.04

1.4 มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร 1 1.05

1.5 ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม 2 1.26

1.6 การใชรั้วที่ลมพัดผานได 2 1.17

2. น้ำ ขยะ และของเสีย 16

2.1 การใชอุปกรณประหยัดน้ำ กอกน้ำและ ฝกบัวอาบน้ำไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. บังคับ 1.14

2.2 การดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัว บังคับ 1.13

2.3 การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ไดแก ขยะเปยกและขยะแหง บังคับ 1.19

2.4 การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง 6 1.08

2.5 การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะระดับโครงการ 2 1.32

2.6 การใชอุปกรณประหยัดน้ำ ใชกอกลางมือ กอกลางจาน ฝกบัว โถปสสาวะ ชักโครก สาย
ชำระ ที่มีอัตราการไหลของน้ำเทากับฉลากเขียว, นอยกวา 5%, นอยกวา 10%

3 1.14

2.7 การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่แยกขยะ อยางนอย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท 3 1.19

2.8 การออกแบบและวิธีการกอสรางที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการ
กอสราง

2 1.08

3. วัสดุกอสราง 20

3.1 วัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บังคับ 1.01

3.2 วัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 20 1.06
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    ตารางที่ 1 คะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริโภคดานอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (ตอ)

4. พลังงาน 30

4.1 การประกันคุณภาพอาคารอยางงาย มีชองเปดและความลึกของหองนั่งเลน หองทานและ
หองนอนตามที่กำหนด

บังคับ 1.23

4.2 การใชลมธรรมชาติในอาคาร บังคับ 1.18

4.3 ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ำ บังคับ 1.06

4.4 การใชเคร่ืองปรับอากาศประหยัดพลังงาน บังคับ 1.20

4.5 การใชกระจกประหยัดพลังงาน 3 0.99

4.6 คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร (OTTV) 8 1.08

4.7 คาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร (RTTV) 4 1.07

4.8 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร บังคับ 1.19

4.9 คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD) คา LPD ไมเกิน 8 วัตตตอตารางเมตร บังคับ 1.16

4.10 การใชหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน บังคับ 1.29

4.11 การใชหลอดไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2 1.23

4.12 คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD) คา LPD ไมเกิน 6, 5, 4 วัตตตอตารางเมตร 5 1.16

4.13 การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวาง (lighting sensor) 3 0.97

4.14 การลดพลังงานจากปมน้ำ บังคับ 1.21

4.15 การใชระบบผลิตน้ำรอนจากพลังงานทดแทน 3 0.99

4.16 การใชพลังงานหมุนเวียน 2 0.94

5. สภาพแวดลอมภายในอาคาร 16

5.1 มีปริมาณการระบายอากาศเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด บังคับ 1.12

5.2 สภาวะนาสบาย มีการคำนวณสภาวะนาสบายของพื้นที่หองตางๆ บังคับ 1.02

5.3 คุณภาพแสงสวางในอาคาร 5 1.17

5.4 การใชวัสดุที่มีสารอินทรียระเหยงายต่ำ 4 1.06

5.5 การกรองอากาศ 5 0.97

5.6 คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร 2 0.93

6. นวัตกรรม 6

6.1 ใชนวัตกรรมคุณภาพชีว ิต เชน ปลูกตนไมในอาคารแนวตั ้ง (Green vertical wall) 

ออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal design)

5 0.96

6.2 มีระบบทำปุยจากขยะเปยกในบาน 1.09

6.3 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 0.91

6.4 ใชระบบบานอัจฉริยะ (smart home) 3 0.86

6.5 ใชวัสดุกอสรางเพ่ือสิ่งแวดลอมหรือเฟอรนิเจอรติดฉลากส่ิงแวดลอม 0.97

6.6 ใชหลอด LED ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเขียว) 1 1.21

6.7 ใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5 1-3 ดาว 1.16

6.8 มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไมอยูบาน 0.98

6.9 ใชไมที่มีฉลากรับรองการทำปาไมยั่งยืน (FSC ออป. มอก.) 0.96
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ผลการวิเคราะห Benefit Cost Ratio พบวา คา Benefit Cost Ratio 1.32 เปนคาสูงสุด และคา Benefit Cost Ratio 

0.86 เปนคาต่ำสุด มีคา Benefit Cost Ratio เฉลี่ยที่ 1.11 เมื่อนำคา Benefit Cost Ratio ของแตละหัวขอมาจัดเรียง พบวา 
หัวขอเกณฑสวนใหญมีคามากกวา 1 โดยคิดเปนรอยละ 72.34% จากหัวขอทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความคิดเหน็วา 
การปฏิบัติตามหัวขอในเกณฑการประเมินนั้นสรางผลประโยชนอยางคุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจายในการลงทุนใหอาคารพักอาศัย
เปนอาคารเขียว ในสวนของหัวขอท่ีมีคา Benefit Cost Ratio ต่ำกวา 1 มีจำนวนท้ังหมด 13 หัวขอ คิดเปนรอยละ 27.66% ไดแก 
การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว การใชกระจกประหยัดพลังงาน การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวาง ( Lighting 

Sensor) การใชระบบผลิตน้ำรอนจากพลังงานทดแทน การใชพลังงานหมุนเวียน การกรองอากาศ คุณสมบัติการกันเสียงของผนัง
และพื้นอาคาร ใชนวัตกรรมคุณภาพชีวิต เชน ปลูกตนไมในอาคารแนวตั้ง (Green Vertical Wall) ออกแบบเพื่อคนทุกคน
(Universal Design) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ใชระบบบานอัจฉริยะ (Smart Home) ใชวัสดุกอสรางเพื่อ
สิ่งแวดลอมหรือเฟอรนิเจอรติดฉลากสิ่งแวดลอม มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไมอยูบาน และใชไมที่มีฉลากรับรองการทำปาไม
ยั่งยืน (FSC ออป. มอก.) การปฏิบัติตามหัวขอเกณฑดังกลาวไมมีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

5.5 ขอมูลดานการตัดสินใจ

จำแนกดานการสนับสนุนดานตาง ๆ โดยนโยบายจากภาครัฐ เพื่อการสงเสริมการเขารวมเกณฑตอผลตอการ
ตัดสินใจพบวา หัวขอดังกลาวไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมเกณฑ จำนวน 41 คน (17%) และขอมูลดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจ
เขารวมเกณฑ 199 คน (83%) จำแนกดานระดับราคาที่พึงพอใจและสามารถซ้ือไดหากราคาสูงกวาราคาอาคารพักอาศัยทั่ว ๆ ไป
พบวา ราคาไมเกิน 10% จำนวน 68 คน (28.4%) ราคาไมเกิน 20% จำนวน 84 คน (35.2%) ราคาไมเกิน 30% จำนวน 52 คน 

(21.6%) ราคาไมเกิน 40% จำนวน 10 คน (4.0%) ราคาไมเกิน 50% จำนวน 8 คน (3.4%) และราคาไมใชประเด็น 18 จำนวน 

คน (7.4%) จำแนกดานการตัดสินใจใหอาคารพักอาศัยเขารวมเกณฑการประเมินพบวา ไมเขารวมเกณฑ จำนวน 79 คน (32.9%) 

และเขารวมเกณฑ จำนวน 161 คน (67.1%)

5.6 การทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) มีสมมุติฐานทั้งหมด 9 ขอ โดยใชการทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรคุณภาพ 2 ตัว (Chi-Square Test of Independence: X2) โดยกำหนดใหระดับนัยสำคัญ (Sig.) ที่ 0.05

    ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธดานเพศของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 1 เพศของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : เพศของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน 

H1 : เพศของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศของผูบริโภคและการตัดสินใจเขารวม

เกณฑการประเมิน พบวา เพศของผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=0.103, Sig.=0.784)         

จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

23



       ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธดานอายุของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 2 อายุของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : อายุของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน 

H1 : อายุของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุของผูบริโภคและการตัดสินใจเขารวม

เกณฑการประเมิน พบวา อายุของผู บริโภคสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=24.466, Sig.=0.003)         

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

     ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธดานรายไดของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 3 รายไดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : รายไดของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H1 : รายไดของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานรายไดของผูบริโภคและการตัดสินใจเขา
รวมเกณฑการประเมิน พบวา รายไดของผูบริโภคสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=47.790, Sig.=0.000)   

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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    ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธดานอาชีพของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 4 อาชีพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : อาชีพของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H1 : อาชีพของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานอาชีพของผูบริโภคและการตัดสินใจเขา
รวมเกณฑการประเมิน พบวาอาชีพของผูบริโภคสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=17.761, Sig.=0.007)   

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

ตารางที่ 6 การทดสอบความสมัพนัธดานขนาดพ้ืนที่ใชสอยท่ีตองการกับการตดัสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 5 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยท่ีตองการของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑ
การประเมิน
H0 : ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยท่ีตองการของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน 

H1 : ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยท่ีตองการของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการของผูบริโภค

และการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน พบวา ขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการของผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวม
เกณฑการประเมิน (X2=3.039, Sig.=0.694) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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        ตารางที่ 7 การทดสอบความสัมพันธดานงบประมาณของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 6 งบประมาณของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : งบประมาณของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H1 : งบประมาณของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานงบประมาณของผูบริโภคและการตัดสินใจ
เขารวมเกณฑการประเมิน พบวา งบประมาณของผูบริโภคสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=13.611, 

Sig.=0.009) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

ตารางที่ 8 การทดสอบความสมัพนัธดานจำนวนผูอยูอาศยัของผูบรโิภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)
3

สมมติฐานขอที่ 7 จำนวนผูอยูอาศัยของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : จำนวนผูอยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน 

H1 : จำนวนผูอยูอาศัย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานจำนวนผูอยูอาศัยของผูบริโภคและการ

ตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน พบวา จำนวนผูอยูอาศัยของผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
(X2=6.100, Sig.=0.107) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

26



   ตารางท่ี 9 การทดสอบความสมัพันธดานระดับการรับรูขอมลูของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 8 ระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการ
ประเมิน
H0 : ระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H1 : ระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภคและการ
ตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน พบวา ระดับการรับรูขอมูลของผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
(X2=3.911, Sig.=0.271) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

ตารางที่ 10 การทดสอบความสัมพันธคาความคิดเห็นดานความคุมคาในการลงทุน ของผูบริโภคกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑ
                การประเมิน (n=240)

สมมติฐานขอที่ 9 คาความคิดเห็นดานอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน
H0 : คาความคิดเห็นดานอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขา
รวมเกณฑการประเมิน
H1 : คาความคิดเห็นดานอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวม
เกณฑการประเมิน

จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานคาความคิดเห็นอัตราสวนผลประโยชน
ตอตนทุนของผูบริโภคและการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน พบวา คาความคิดเห็นอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของ
ผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน (X2=0.437, Sig.=0.509) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ
สมมติฐาน H1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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6.  การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ
6.1 อภิปรายผล

ดานลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรนั ้น จึงเปนไปไดวา 
ผูบริโภคแตละคนจะมีการตัดสินใจการเขารวมเกณฑโดยมีเหตุผลแตกตางกันไป ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดาน อายุ รายได และอาชีพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ เขารวมเกณฑการประเมิน สวนลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดาน เพศ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ความตองการดานที่อยูอาศัยของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญรอยละ 34.9 เลือกขนาดพื้นที่ใช
สอย 200-400 ตร.ม. รอยละ 61.3 มีงบประมาณในการซ้ือ 2-5 ลานบาท  และรอยละ 49.6 มีจำนวนผูอยูอาศัยจำนวน 4 คน ขึ้น
ไป ซึ่งมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2562) การทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานงบประมาณ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมีงบประมาณ
ที่นอยกวามีคาเฉลี่ยการตัดสินใจเขารวมเกณฑที่นอยกวาผูบรโิภคที่มีงบประมาณท่ีมากกวา สวนขนาดพ้ืนท่ีใชสอยและจำนวนผูอยู
อาศัย ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ดานการรับรูขอมูลของผูบริโภค พบวาผูบริโภครอยละ 46.7 มีคะแนนคาเฉลี่ยในระดับการรับรูมาก รอยละ 34.6         

มีคะแนนคาเฉลี่ยในระดับการรับรูปานกลาง รอยละ 17.5 มีคะแนนคาเฉลี่ยในระดับการรับรูมากที่สุด และรอยละ 1.2 มีคะแนน
คาเฉลี่ยในระดับการรับรูนอย จากการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูขอมูลของผูบริโภคไมสัมพันธกับการตัดสินใจ เขารวม
เกณฑ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคที่มีคาเฉลี่ยในระดับการรับรูที่มากหรือนอย ไมสงผลตอการตัดสินใจแตอยางใด โดยการตัดสินใจ
การเขารวมเกณฑการประเมินดังกลาวอาจมาจากปจจัยดานอ่ืน ๆ ของผูบริโภค

ดานคาความคิดเห็นดานอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของผูบริโภค พบวา ผูบริโภครอยละ 82.0 มีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นมากกวา 1 ซึ่งยอมรับวามีประโยชนที่คุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจาย และรอยละ 18.0 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยกวา 1 

ซึ่งปฏิเสธวามีประโยชนที่คุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจาย จากการทดสอบสมมติฐานพบวา คาความคิดเห็นของผูบริโภคไมสัมพันธกับ
การตัดสินใจเขารวมเกณฑการประเมิน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นทีม่ากหรือนอย ไมสงผลตอการตัดสินใจ
แตอยางใด โดยการตัดสินใจการเขารวมเกณฑการประเมินดังกลาวอาจมาจากปจจัยดานอ่ืน ๆ ของผูบริโภค

6.2 ผลสรุป

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลมีผลการวิจัยสรุปดังนี ้ 1) ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลการ
ตัดสินใจ ไดแก อายุ รายได และอาชีพ ซึ่งกลุมตัวอยางที่สนใจเขารวมมากที่สุดคือ กลุมอายุ 24 -37 ป รายได 20,000-40,000 

บาท และอยูในกลุมอาชีพพนักงานเอกชนและลูกจาง สวนตัวแปรท่ีไมมีผลการตัดสินใจคือ เพศ  2) ปจจัยความตองการดานที่อยู
อาศัยของกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีผลการตัดสินใจ ไดแก งบประมาณในการซื้อ ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีสนใจเขารวมมากที่สุดคือ กลุมที่
มีงบประมาณในการซื้ออยูที่ 2-5 ลานบาท สวนตัวแปรที่ไมมีผลตัดสินใจคือ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และขนาดพื้นที่ใชสอยท่ี
ตองการ 3) ปจจัยดานการรับรูขอมูลของผูบริโภคไมมีผลการตัดสินใจ และ 4) ปจจัยดานผลลัพธความคิดเห็นดานอัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนไมมีผลการตัดสินใจ

6.3 ขอเสนอแนะ

จากผลการวิเคราะหสามารถนำขอมูลดังกลาวไปตอยอดในดานธุรกิจการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย รวมทั้งผล
วิเคราะหคาความคิดเห็นดานอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของผูบริโภคท่ีมีตอเกณฑการประเมิน TREES-HOME ซึ่งผลลัพธดาน
คาความคิดเห็นในสวนนี้เปนขอมูลที่มีประโยชนตอสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อนำความคิดเห็นไปปรับปรุงและพัฒนาเกณฑเพื่อ
ประโยชนในอนาคต โดยงานวิจัยในคร้ังตอไปควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติมดังน้ี 1) การศึกษาเขตพื้นท่ีอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความ
หลากหลายทางขอมูลของกลุมตัวอยาง 2) การเลือกประเภทอาคารสำหรับการวิจัยที่เปนกลุมอาคารพักอาศัยรวม หรือประเภท
อาคารที่เปนการนำอาคารเกามาปรับปรุงใหม 3) การเจาะลึกทางดานความคิดเห็นของผูบริโภคตอเกณฑการประเมินในแตละขอ 
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เพื่อสรุปผลเพื่อจัดเรียงลำดับคะแนนตามความคิดเห็นของผูบริโภค คือระดับ Certified Silver Gold และ Platinum เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนสำหรับกลุมธุรกิจการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย สามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร และ
ดำเนินการพัฒนาโครงการใหม ๆ ใหสอดคลองทั้งดานความตองการและเจาะกลุมผูบริโภคในอนาคตไดอยางเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยความเปนไปไดในการเขารวมเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

สำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-HOME) สำเร็จลุลวงไปไดดวยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย ท่ีไดใหความชวยเหลือ สงเสริม และ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย โดยไดรับทุนสนับสนุนดานการศึกษา จากบริษัท ดีไซน คอนเซป จำกัด อีกท้ังคำแนะนำ
จากท่ีปรึกษาภาควิชาสถาปตยกรรม สาขานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ และความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ชวยเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ลุลวง
ไปไดดวยดี 
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แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกในสถาปตยกรรมเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมสำหรับสงเสรมิประสิทธิภาพของอาคารเขียว

Biophilic Design Guild in Architecture to Support Pro-environmental Behavior

For Green Building Performance 

พริมา ไพบูลยพุฒิพงศ1 พิสิฐ พินิจจันทร2 วนัสสุดา ไชยมนตรี3

บทคัดยอ 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมาความยั่งยืนไดกลายเปนความสนใจรวมกันของสาขาวิชาตางๆ ในงานสถาปตยกรรมรูจักกันในช่ือ
สถาปตยกรรมยั่งยืนหรืออาคารเขียว หลายปที่ผานมาผลการศึกษาพบวาอาคารเขียวไมประสบผลสำเร็จเนื่องมาจากพฤติกรรม
ของผูใชงานอาคารเขียว โดยการออกแบบเชิงไบโอฟลิกเปนแนวทางการออกแบบที่มุงเนนดานการเชื่อมตอกับธรรมชาติ ซึ่ง
สงเสริมพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมอันเปนปจจัยสำคัญตอประสิทธิภาพอาคารเขียว การศึกษานี้เปนการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อการแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกที่สามารถเติมเต็มชองวางของมาตรฐานอาคารเขียว ผลการศึกษาพบวา 
แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกสามารถเติมเต็มชองวางในดานรูปทรง ความงาม และแรงบันดาลใจ ซึ่งในมาตรฐานอาคาร
เขียวมีเกณฑที่มีแนวทางเชิงไบโอฟลิกอยูบางในปจจัยดานแสงธรรมชาติ ทัศนียภาพภายนอกอาคาร การระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ และการใชตนไมในอาคาร และมีชองวางในปจจัยดานการตกแตง การออกแบบพื้นที่ และแรงบันดาลใจในสัมผัสทั้งหา 

คำสำคัญ: การออกแบบเชิงไบโอฟลิก   พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ประสิทธิภาพของอาคารเขียว

Abstract

In recent years, sustainability has become the common interest of numerous disciplines. In 

architecture, it is known as Sustainable Architecture, Green Building. Over the years, the studies have shown 

that green buildings are not successful due to the behavior of green building users. Biophilic design is a design 

concept about connection with nature to promotes pro-environmental behavior, the key factor in green 

building performance. This study is a literature review for biophilic design guidelines that can fill the gaps in 

green building standards. The results showed that biophilic design can fill gaps in form, beauty and inspiration. 

Some of the biophilic design patterns are in the standard in terms of natural light, landscapes, natural 

ventilation and indoor green elements. And there is a gap in term of decoration, space design and inspiration 

in the five senses.

Keywords: Biophilic Design, Pro-environmental behavior, Green Building Performance 

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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1. บทนำ
ในชวงไมกี่ปที่ผานมาแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนไดเปนเรื่องที่สาขาวิชาตาง ๆ ใหความสนใจ เนื่องจากความตองการที่

จะพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงในดานสถาปตยกรรมคืออาคารเขียว โดยอาคารเขียวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความยั่งยืน
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งดานการลดปริมาณทรัพยากรที่ใชในการกอสราง การใชงานอาคาร การดำเนินงานและการ
บำรุงรักษาอาคารใหนอยที่สุด ตลอดจนลดความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดลอมผานการปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ (Ragheba et al., 2019; Cole, 2019)

ที่ผานมาถึงแมจะมีความพยายามในการพัฒนาอยางยั่งยืนของงานดานสถาปตยกรรมโดยการนำมาตรฐานอาคารเขียวมา
ใชอยางตอเนื่อง แตผลที่ไดรับนั้นยังไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว หลายปที่ผานมามีการศึกษาผลลัพธที่ไดจากการใชอาคาร
เขียว โดยจากการศึกษาของ Scofield (2013) โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพดานพลังงานจากอาคารสำนักงาน พบวาอาคาร
เขียวไมไดมีประสิทธิภาพดีกวาอาคารทั่วไป และจากการศึกษาของ Newsham (2009) โดยจากกลุมตัวอยางอาคารพาณิชยที่ได
มาตรฐาน LEED พบวารอยละ 28-35 ใชพลังงานมากกวาอาคารทั่วไป โดยมีปจจัยจากระยะเวลาและปริมาณการใชงานอาคาร

จากผลของการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาผู ใชอาคารมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาอยางยั ่งยืนเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งพฤติกรรมการใชงานที่ดีจะสามารถลดการใชพลังงานไดเปนอยางมาก ( Janda, 2011; Kamilaris    

et al., 2015) โดยพฤติกรรมที่มีแนวทางเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เรียกวา พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ( Pro-

Environmental Behavior; PEB) ซึ่งพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูใชอาคารเปนสิ่งสำคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของอาคารเขียว (Xie et al., 2017; Tezel et al., 2018)

ในขณะท่ีพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของอาคารเขียว ทวาจากการสำรวจอิทธิพล
ของบริบทตอพฤติกรรมผูใชอาคาร พบวาการอาศัยอยูในอาคารเขียวกลับไมสงผลตอพฤติกรรมของผูใชอาคารที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Hamilton, 2020) โดยสถาปตยกรรมสามารถกระตุนแนวคิดของบุคคลเกี่ยวกับความยั่งยืนและชวยลดชองวาง
ระหวางทัศนคติและพฤติกรรมได ดังนั้นผูออกแบบอาคารเขียวจึงตองพัฒนาหาวิธีการออกแบบอาคารเขียวท่ีสงเสริมใหผูใชอาคาร
เกิดพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Trujillo et al., 2021)

จากการศึกษาของ Blankenberg และ Alhusen (2019) พบวา ปจจัยของพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตอง
พิจารณาปจจัยทางสังคมและประชากร ทัศนคติ นิสัย และบริบท ซึ่งการออกแบบซึ่งเปนปจจัยดานบริบทขึ้นอยูกับความเปนอยูที่
ดี (Well-being) และการเช่ือมตอกับธรรมชาติ เพราะผูที่มีปฏิสัมพันธกับธรรมชาติจะมีพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(Geng et al., 2015; Whitburn et al., 2019) ซึ่งการออกแบบเชิงไบโอฟลิก (Biophilic Design) คือการออกแบบเพื่อความ
ยั่งยืนดวยการเชื่อมตอกับธรรมชาติและสรางความเปนอยูที ่ดี (Makram, 2019) โดยในปจจุบันการออกแบบเชิงไบโอฟลิกมี
แนวโนมการเติบโตเพิ่มมากข้ึน (Zielinska-Dabkowska, 2019)

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของอาคารเขียวดวยการสนับสนุนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผานการเชื่อมตอ
กับธรรมชาติดวยการออกเชิงแบบไบโอฟลิก จึงเปนท่ีมาของการศึกษา “แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกในสถาปตยกรรมเพ่ือ
สนับสนุนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสำหรับสงเสริมประสิทธิภาพของอาคารเขียว”

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกในสถาปตยกรรมที่สามารถสงเสริมชองวางของมาตรฐานอาคารเขียวได 
เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสำหรับประสิทธิภาพของอาคารเขียว 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1 ประสิทธิภาพของอาคารเขียว 

3.1.1 ความหมายอาคารเขียว อาคารเขียวกำหนดความเขาใจของสถาปตยกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใต
การจำแนกทุกประเภทและไดรับความยินยอมที่เปนสากล (Burcu, 2015) หรือเปนที่รู จักในนามของ การพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development) การออกแบบเพื ่อส ิ ่งแวดลอม (Eco-Design) สถาปตยกรรมท่ีเป นม ิตรกับส ิ ่งแวดล อม           

(Eco-Friendly Architecture) สถาปตยกรรมที่เปนมิตรกับโลก (Earth-Friendly Architecture) สถาปตยกรรมเชิงสิ่งแวดลอม 

(Environmental Architecture) และ สถาปตยกรรมเชิงธรรมชาติ (Natural Architecture) (USGBC, 2002)

3.1.2 มาตรฐานอาคารเขียวปจจุบัน เพื่อเปนการกำหนดแนวทางการออกแบบอาคารเขียวใหมีประสิทธิภาพจึงมี
มาตรฐานอาคารเขยีวเปนเกณฑประเมณิประสิทธิภาพของอาคารวามีลักษณะท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอมหรือไมในปจจุบันมี
มาตรฐานอาคารเขยีวท่ีใชอยางแพรหลายทั่วโลกอยูหลายมาตรฐาน ซึ่งในการศึกษาน้ีจะมุงศึกษาใน 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) มาตรฐาน BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) มาตรฐาน CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency) และมาตรฐานอาคารเขยีวของไทย คือ TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental 

Sustainability) ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาตาง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 แสดงเกณฑการพิจารณาของมาตรฐานอาคารเขียว

LEED BREEAM CASBEE TREES

- Integrative Process

- Location and

Transportation

- Sustainable Sites

- Water Efficiency

- Energy and Atmosphere

- Materials and Resources

- Indoor Environmental 

Quality

- Innovation

- Regional Priority

- Management

- Health and wellbeing

- Energy

- Transport

- Water

- Materials

- Waste

- Land use and ecology

- Pollution

- Innovation

- Indoor Environment 

- Quality of Service

- Outdoor Environment 

- Energy

- Resources and Materials

- Off-Site Environment

- Building Management

- Site and Landscape

- Water Conservation

- Energy and Atmosphere

- Materials and Resources

- Indoor Environmental 

Quality

- Environmental Protection

- Green Innovation

ที่มา: JSBC (2014), USGBC (2020), BRE (2021) และ สถาบันอาคารเขียวไทย (2020)

3.2 พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3.2.1 ความหมายของที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (Pro-Environmental 

Behavior; PEB) หมายถึง การกระทำที่นำไปสูการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือการอนุรักษ (Axelrod, 1993) โดยพฤติกรรมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก พฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Behaviors) ซึ่งรวมไปถึงการ
ดำเนินการตาง ๆ เชน การซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน ฉนวน หลอดไฟประหยัดพลังงาน และ การลดลงของพฤติกรรม
(curtailment behaviors) หมายถึง พฤติกรรมที่ทำเปนกิจวัตรเพื่อลดการใชพลังงาน เชน ลดการตั้งคาตัวควบคุมอุณหภูมิ 
(Gardner and Stern, 2002)

3.2.2 ความสำคัญของพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของผูใชอาคารสงผลตอประสิทธิภาพของ
อาคารเขียว จากการสำรวจประสิทธิภาพอาคารเขียว พบวา อาคารเขียวที ่ผานมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากลไมไดมี
ประสิทธิภาพกวาอาคารทั่วไปและบางสวนใชพลังงานมากกวาอาคารทั่วไป โดยมีปจจัยจากระยะเวลาและปริมาณการใชงาน
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อาคาร แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูใชอาคารเปนปจจัยสำคัญที่ส งผลตอการใชพลังงานและประสิทธิภาพของอาคารเขียว 
(Newsham, 2009; Janda, 2011; Scofield, 2011; Kamilaris, 2015)  โดยจากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูใช
อาคารกับอาคารเขียว พบวา พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะสามารถลดการใชพลังงานไดเปนอยางมากและมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาอาคารเขียว (Xie et al., 2017; Giritli and Tezel, 2018; Bhaskara and Syahriyah, 2019)

3.3 การออกแบบเชิงการออกแบบเชิงไบโอฟลิกในสถาปตยกรรม

3.3.1 ความหมายของการออกแบบเชิงไบโอฟลิก การออกแบบเชิงไบโอฟลิก (Biophilic Design) คือ แนวทางการ
ออกแบบที่มุงเนนดานการเชื่อมตอกับธรรมชาติ จากการศึกษาของ Edward O. Wilson ในปค.ศ. 1993 ไดอธิบายไววา ไบโอฟ
เลีย (Biophilia) คือ “ความผูกพันทางอารมณโดยกำเนิดของมนุษยกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ” หลังจากท่ีมนุษยอพยพไปยังสภาพแวดลอม
ที่สรางขึ้น เราไดรับความตองการธรรมชาติซึ่งพัฒนาเปน “การคิดถึงธรรมชาติ” แนวคิดดานการออกแบบเชิงไบโอฟลิกไดรับการ
พัฒนาในทางสถาปตยกรรมในชวงตนศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนในดานอารมณของความตองการของมนุษยในการปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในสภาพแวดลอมของอาคาร เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการธรรมชาติ
ในงานสถาปตยกรรม (Zhong, 2022)

3.3.2 ความสำคัญของการออกแบบเชิงไบโอฟลิก เน่ืองจากการออกแบบเชิงไบโอฟลิกคือแนวทางการออกแบบท่ี
มุงเนนดานการเชื่อมตอกับธรรมชาติ ซึ่งจากศึกษาพฤติกรรมของมนุษยกับการเชื่อมตอกับธรรมชาติ พบวา การเชื่อมตอกับ
ธรรมชาติสงผลตอความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูง
มักมีพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวาผูที่มีรูสึกเชื่อมโยงกับธรรมชาตินอยกวา ซึ่งเปนผลมาจากมาจากความรูสึกเปน
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติทำใหมนุษยมีความใสใจตอธรรมชาติมากขึ้น (Dutcher et al., 2007; Geng et al., 2015; Whitburn et 

al., 2019; Hamilton, 2020; Trujillo, 2021) จึงกลาวไดวา แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกมีแนวโนมในการสงเสริม
พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในแงของการสงเสริมจิตสำนึกตอธรรมชาติ 

3.3.2 แนวทางการการออกแบบเชิงไบโอฟลิก แนวทางในการการออกแบบเชิงไบโอฟลิกของ Browning and 

Ryan (2020) ประกอบดวย 3 หมวดหมู และ 15 รูปแบบในการออกแบบ โดยตีความและสรุปกรอบแนวคิดจากความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยพิจารณาจากการตอบสนองทางชีวภาพทั้งในดานสุขภาพจิต สุขภาพทางสรีรวิทยาและความ
เปนอยูท่ีดี และ การทำงานและประสิทธิภาพของการรับรู

รูปที่ 3.1 แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกของ Browning and Ryan (2020)

ที่มา: Browning and Ryan (2020)
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3.4 กรอบแนวคิด

รูปที่ 3.2 กรอบแนวคิดของการศึกษา
ที่มา: ผูวิจัย (2022)

4. วิธีการศึกษา 

4.1 ศึกษาชองวางของมาตรฐานอาคารเขียว

เนื่องจากอาคารเขียวยังไมสงผลตอพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทำใหประสิทธิภาพของอาคารเขียวยังไม
สมบูรณ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของอาคารเขียวจึงทำการศึกษามาตรฐานอาคารเขียวเพื่อหาชองวางที่มาตรฐานอาคารเขียว
ตางๆ ยังขาดไปในการสนับสนุนพฤติกรรมที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอมของผูใชงานอาคาร ดวยการเทียบหัวขอมาตรฐานอาคารเขียวที่
มีอยูในปจจุบันกับการศึกษาหมวดหมูองคความรูอาคารเขียว (Green Building Knowledge Categories) ที่เกี่ยวของอางอิงจาก 

Green Building Literacy: A Framework for Advancing Green Building Education (Laura Cole, 2019) เพื่อหาหัวขอใน
หมวดหมูองคความรูอาคารเขียวท่ีไมพบในมาตรฐานตาง ๆ ซึ่งหมวดหมูองคความรูอาคารเขียวประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
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รูปที่ 4.1 หมวดหมูองคความรูอาคารเขียว (Green building knowledge categories)

ที่มา: Laura Cole (2019)

4.2 แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกที่เติมเต็มชองวางของมาตรฐานอาคารเขียว

ศึกษาองคประกอบของการออกแบบเชิงไบโอฟลิก (Biophilic design) ที่สามารถเติมเต็มชองวางของมาตรฐาน
อาคารเขียว ใหสามารถสงเสริมพฤติกรรมผูใชงานอาคารใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน โดยในการศึกษาน้ีใชแนวทาง
ในการการออกแบบเชิงไบโอฟลิกของ Browning and Ryan (2020) ในการศึกษาโดยนำมาประยุกตการออกแบบเชิงไบโอฟลิกสู
หมวดหมูองคความรูอาคารเขียวเพื่อเติมเต็มชองวางของมาตรฐานอาคารเขียวในปจจุบัน
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5.  ผลการศึกษา
5.1 ชองวางของมาตรฐานอาคารเขียว

เมื่อเทียบหัวขอมาตรฐานอาคารเขียวที่มีอยูในปจจุบันกับการศึกษาหมวดหมูองคความรูอาคารเขียว (Green 

Building Knowledge Categories) พบวา ในมาตรฐานอาคารเขียวตาง ๆ ยังไมพบเกณฑในหัวขอตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงการเทียบหัวขอเกณฑการประเมิณอาคารเขียวกับหมวดหมูองคความรูอาคารเขียว

GREEN BUILDING KNOWLEDGE CATEGORIES LEED BREEAM CASBEE TREES

SUSTAINABLE SITES

LOCATION AND TRANSPORTATION

SHAPE OF BUILDING - - - -

ENERGY AND ATMOSPHERE

WATER

MATERIALS AND WASTE

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

SOCIAL JUSTICE - - - -

BEAUTY AND INSPIRATION - - - -

ECONOMICS - - - -

LIFE CYCLE ASSESSMENT -

OPERATIONS AND METRICS

LOCAL AND HEALTHY FOOD - - - -

POLICY - - -

พบวา เมื่อเทียบกับหมวดหมูองคความรูอาคารเขียวแลว มาตรฐานอาคารเขียวยังขาดเกณฑการออกแบบอาคาร
อยู 2 หัวขอ ไดแก 1) รูปรางของอาคาร (Shape of Building) เกี่ยวกับตัวอาคาร รูปราง ขนาดและความกระทัดรัดของอาคาร   
2) ความงามและแรงบันดาลใจ (Beauty and Inspiration) เกี ่ยวกับการการออกแบบและตกแตงที่สรางแรงบันดาลใจและ
ยกระดับจิตวิญญาณแกผูใชงานใหดีขึ้น

5.2 การออกแบบเชิงไบโอฟลิกที่เติมเต็มชองวางของมาตรฐานอาคารเขียว

จากการศึกษาการออกแบบเชิงไบโอฟลิก (Biophilic Design) โดย Browning and Ryan (2020) ไดมีการแบง
แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกออกเปน 3 หมวดหมู 15 รูปแบบ ซึ่งสามารถนำมาประยุกตการออกแบบเชิงไบโอฟลิก          

สูหมวดหมูองคความรูอาคารเขียวเพื่อเติมเต็มชองวางของมาตรฐานอาคารเขียวในปจจุบันในดานรูปรางของอาคาร (Shape of 

Building) และ ความงามและแรงบันดาลใจ (Beauty and Inspiration) ได ดังนี้
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รูปที่ 5.1 การนำแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกสูหมวดหมูองคความรูอาคารเขียว
ที่มา: ผูวิจัย (2022)

จากผลการศึกษา เมื่อนำแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกมาประยุกตสูหมวดหมูองคความรูอาคารเขียวที่เปนชองวาง
ของมาตรฐานอาคารเขียวแลว พบวา มีรูปแบบที่ยังไมพบในมาตรฐานอาคารเขียว ซึ่งจะเปนปจจัยที่อาจสามารถสงเสริมชวยให
มาตรฐานอาคารเขียวสมบูรณขึ้นได โดยสามารถสรุปแนวทางการออกแบบได ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกท่ีเติมเต็มมาตรฐานอาคารเขียว
รูปรางของอาคาร (Shape of Building)

รูปแบบ แนวทางการออกแบบ

Nature Analogues

- Biomorphic Form 

Nature of the Space

- Prospect

- Refuge

- Mystery

- Risk/Peril

- Awe

- รูปทรงที่ไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เชน รูปทรงจากพืช สัตว หรือวัตถุธรรมชาติ การ
รูปทรงที่มีความโคงพริ้วไหว

- พื้นที่เปดโลงที่สามารถมองเห็นผูคน กิจกรรมโดยรอบ
- พื้นที่ซอนตัวแตยังสามารถมองเห็นและสังเกตส่ิงแวดลอมรอบตัวไดอยู
- พื้นที่ที่ทำใหเกิดความรูสึกอยากคนหา มีความซอนเรน
- พื้นที่ที่ทำใหเกิดความรูสึกทาทาย นาสนใจ เชน สวนยื่นจากโครงสรางหลัก
- พื้นที่ที่ใหความรูสึกความนาเกรงขาม
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ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกท่ีเติมเต็มมาตรฐานอาคารเขียว (ตอ)

ความงามและแรงบันดาลใจ (Beauty and Inspiration)

รูปแบบ แนวทางการออกแบบ

Nature in Space

- Non-Visual Connection with Nature

- Non-Rhythmic Sensory Stimuli

- Presence of Water

Nature Analogues

- Biomorphic Patterns

- Material Connection with Nature

- Complexity and Order

- การสรางสภาพแวดลอมใหเชื่อมตอกับธรรมชาติดวยสัมผัสอื่น เชน การเปดเสียงเลียนแบบ
  ธรรมชาติ การใชน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ
- การสรางสภาพแวดลอมกระตุนสัมผัสดวยความเปนอิสระของธรรมชาติ เชน 

  การเคลื่อนไหวของคลื่นน้ำ เงาจากตนไม
- การมีน้ำเปนองคประกอบตกแตงภายในอาคาร

- การใชรูปแบบท่ีไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เชน รูปแบบหรือลวดลายจากพืช สัตว 
  หรือวัตถุธรรมชาติ
- การใชวัสดุ สี สัมผัส ที่ไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
- การจำลองความซับซอนและระเบียบของธรรมชาติ เชน การใชแสงเงาหรือโครงสรางที่ได
  แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

6.  อภิปรายผล

จากการศึกษาพบวายังมีหลายรูปแบบในการออกแบบเชิงไบโอฟลิกที่ยังไมพบในเกณฑของมาตรฐานอาคารเขียว 
สอดคลองกับการศึกษาของ Oberti and Plantamura (2017) ที่ศึกษาเก่ียวกับองคประกอบทางธรรมชาติ (Natural Elements) 

ในมาตรฐานอาคารเขียว ซึ่งพบวาการใชองคประกอบธรรมชาติในการปฏิบัติทั่วไปในงานสถาปตยกรรมยังไมแพรหลายนัก โดยพบ
องคประกอบในธรรมชาติบางสวน เชน การใชผนัง Green Wall การมีตนไมในอาคาร เปนตน แสดงใหเห็นวามีความพยายามนำ
ธรรมชาติเขาสูงานสถาปตยกรรมอยูบาง และควรพัฒนาการใชศักยภาพขององคประกอบทางธรรมชาติใน การออกแบบเพ่ิม
ประสิทธิภาพของอาคารเขียวเพื่อสงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม

7.  ขอสรุป

แนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิกสามารถนำมาใชเพื่อเติมเต็มชองวางของมาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวที่มีอยูใน
ปจจุบัน โดยพบวา แนวทางบางรูปแบบพบเปนเกณฑปฏิบัติในมาตรฐานอาคารเขียวแลว โดยเปนปจจัยดานแสงธรรมชาติ 

ทัศนียภาพภายนอกอาคาร การระบายอากาศตามธรรมชาติ และการใชตนไมในอาคาร และรูปแบบการออกแบบเชิงไบโอฟลิกท่ี
สามารถเติมเต็มมาตรฐานอาคารเขียวไดนั้นมีปจจัยในดานรูปรางของอาคาร (Shape of Building) ดวยการจำลองธรรมชาติเขา
มาไวในสถาปตยกรรม คือ Biomorphic Form and Patterns และการสรางพื้นที่ใหสื่อความรูสึกในธรรมชาติ ประกอบดวย 

Prospect, Refuge, Mystery, Risk/Peril, Awe ในขณะที่ความงามและแรงบันดาลใจ (Beauty and Inspiration) สามารถใช
การออกแบบใหสัมผัสถึงธรรมชาติภายนอก ประกอบดวย Non-Visual Connection with Nature, Non-Rhythmic Sensory 

Stimuli, Presence of Water และการจำลองธรรมชาติเขามาไวในสถาปตยกรรม ประกอบดวย Biomorphic Form and 

Patterns, Material Connection with Nature, Complexity and Order ซึ่งมีแนวโนมในการสงเสริมพฤติกรรมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในแงของการสงเสริมจิตสำนึกตอสิง่แวดลอมธรรมชาติ อันเปนปจจัยสำคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพของอาคารเขียว
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8. ขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตามขอสรุปของการศึกษายังเปนเพียงการทบทวนวรรณกรรม ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรพัฒนาเครื่องมอื 

หรือการสำรวจอาคารท่ีใชแนวทางการออกแบบเชิงไบโอฟลิก เพื่อทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของการออกแบบเชิงไบโอฟลิกที่
ใชในการพัฒนาอาคารเขียววาสามารถสงผลตอพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นจริงหรือไม
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การลดอุณหภูมิในอาคารช้ันเดียวโดยการระบายอากาศใตหลังคา

ดวยการพาความรอนแบบบังคับ 

Reduction of One-story Building Temperature by Attic 

Ventilation Using Force Convection

พชร  เย็นใจ1 สุพัฒน  บุณยฤทธิกิจ2

บทคัดยอ

หลังคาเปนจุดที่ไดรับความรอนโดยตรงจากแสงอาทิตยเนื่องจากอยูชั้นบนสุดของอาคาร ดังนั้นอาคารที่มีชั้นเดียวจึง
ไดรับผลกระทบจากการถายเทความรอนโดยตรง สงผลใหเกิดวามรอนสะสมในพื้นที่ใตหลังคา และสงความรอนมาสูภายในหอง
ของตัวอาคาร จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยตาง ๆ พบวาการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติเพื่อลดความรอนใตหลังคาน้ัน
สามารถชวยลดอุณหภูมิไดเพียงเล็กนอย หรือไมสามารถลดได เนื่องจากตัวแปรภายนอก เชน แรงลม การวางตัวของอาคาร อีกทั้ง
รูปแบบการทดลองนั้นแตกตางกัน ทำใหผลการศึกษาโดยรวมนั้นยังไมแนชัดถึงประสิทธิภาพ

จากทฤษฎีการระบายความรอนแบบบังคับ (Force Convection) สามารถลดอุณหภูมิบริเวณใตหลังคาได โดยไมตอง
อาศัยปจจัยภายนอกที่สำคัญอยางแรงลมธรรมชาติ งานวิจัยนี้ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษารวบรวมแนวทางการลด
อุณหภูมิในอาคารช้ันเดียวโดยการระบายอากาศใตหลังคาดวยการพาความรอนแบบบังคับ 

คำสำคัญ: การระบายอากาศใตหลังคา ลดอณุหภมูิ การพาความรอนแบบบังคับ

Abstract

        The roof is the point where it receives direct heat from the sun. Top floor of the building and a one-

story building is directly affected by heat transfer resulting in attic heat accumulation which transmit heat to 

the room. According to various research studies, it was found that natural ventilation can reduce the attic 

temperature slightly or cannot be reduce due to external variables such as wind speed, the position of the 

building. Also, the experimental model was different. As the overall results, the study were unclear in efficacy.

According to the force convection theory, it can reduce the attic temperature without requiring the 

natural wind that is an important external factor. This research has compiled the relevant research to propose 

the guideline of the one-story building temperature reduction by attic ventilation using force convection.1

Keywords: Attic Ventilation, Temperature Reduction, Force Convection

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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1. บทนำ
        ประเทศไทยตั้งอยูในเขตสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้นใกลเสนศูนยสูตร สภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยจึงมี
ลักษณะรอนอบอาวเกือบตลอดทั้งป ทำใหพลังงานแสงอาทิตยเปนสาเหตุหนึ่งในการสรางผลกระทบที่จะเพิ่มภาระการทำความ
เย็นของบานพักอาศัย (นิรันดร วัชโรดม, ณัฐวุฒิ อินทบุตร ,2563) หากมององคประกอบของบานพักอาศัยที่มีหลังคาหรือดาดฟา
จะพบวา สวนที่ไดรับความรอนจากแสงแดดโดยตรงก็คือ หลังคา ทำใหสงผลกระทบโดยตรงตลอดทั้งวันตออุณหภูมิภายในหอง
ของตัวอาคาร ความรอนดังกลาวจะถูกสงผานจากบริเวณใตหลังคามายังฝาเพดาน และมาสูภายในหองทำใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้น 

(อุทัย ประสบ-ชิงชนะ, 2541) ทำใหชั้นบนสุดของอาคาร และอาคารที่มีชั้นเดียวนั้น ยอมไดรับผลกระทบจากความรอนโดยตรง
ผานบริเวณหลังคา 

รูปที่ 1.1 แสดงการถายเทความรอนเขาสูอาคารผานทางหลังคา 
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

        การออกแบบระบายความรอนจากหลังคานั้น โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 3 แบบ คือ การระบายอากาศที่ฝาชายคา การ
ระบายอากาศท่ีหนาจั่วหลังคา และการระบายที่บริเวณแนวสันหลงัคา โดยการระบายอากาศรอนที่ชายคา และหนาจั่วนั้นจะอาศัย
แรงลมในการระบายความรอนสูภายนอก สวนการระบายอากาศรอนที่สันหลังคาจะใชการลอยตัวของอากาศรอนท่ีลอยขึ้นขางบน 

โดยสำหรับในประเทศไทย เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตกมาก วิธีระบายอากาศท่ีฝาชายคา จึงไดรับความนิยมแพรหลายมากกวา
อีกสองแบบ เพราะสามารถปองกันน้ำฝนรั่วเขาในชองใตหลังคาไดดีกวา  (พันธุดา พุฒิไพโรจน, 2551) โดยเปนการระบายความ
รอนดวยการใชประโยชนจากลมธรรมชาติผานการพาความรอน หนึ่งในอาคารที่ไดรับผลกระทบจากความรอนจากหลังคานั้นคือ
อาคารตึกแถวหรือบานแถวชั้นเดียว ซึ่งเปนรูปแบบอาคารที่เปนที่นิยมอยางมากในประเทศไทย จากการที่ประชากรในเขตเมอืงมี
ความหนาแนนเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหที่อยูอาศัยในเขตเมืองไมเพียงพอตอความตองการ รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนกลุมใหญที่ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาไมแพงมาก เนื่องจากมีกำลังทรัพยไมเพียงพอท่ีจะซื้อบานเดี่ยวได (ปุณยวีร เต็มธ-
นานันท, 2554)

        จากทฤษฎีการพาความรอน (Convection) นั้นวาดวยการที่พลังงานความรอนถายเทผานวัตถุท่ีสัมผสักันโดยทิศทางการ
เคลื่อนที่ของพลังงานจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกวา พบวาอากาศรอนน้ันจะเคลื่อนที่ข้ึนดานบน ซึ่งเปน
หลักการพาความรอนโดยวิธีธรรมชาติ สวนการพาโดยการบังคับ (Force Convection) นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อของไหลมีความเร็วอยู
แลวดวยกลไกภายนอก เชน การใชพัดลมหรือสูบน้ำ (อนุสรณ สุขเกษม, 2550) เชนเดียวกับหลักการทำงานของพัดลมระบาย
อากาศท่ีใชการระบายแบบดูดออก (Extraction) ซึ่งอาศัยการดูดเอาอากาศเดิมออกสูภายนอก ทำใหความดันภายในบริเวณนั้นต่ำ
กวาภายนอก อากาศใหมก็จะแทรกซึมมาตามชอง หรือรอยแตกของอาคารได (ชัชชัย นบธีรานุภาพ, 2542) โดยจากตามทฤษฎทีี่
กลาวมา บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะขยายตัว และลอยตัวสูงขึ้น ทำใหความหนาแนนต่ำกวาอากาศโดยรอบ และความดัน
อากาศบริเวณนั้นต่ำกวาบริเวณใกลเคียง สวนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ความหนาแนนจะสูงกวาอากาศโดยรอบ ทำใหความดัน
บริเวณนั้นสูงกวาบริเวณใกลเคียง มวลอากาศรอนภายใตหลังคาท่ีมีความดันต่ำกวาภายนอกนั้นจึงขยายตัว ยกตัวสูงขึ้น และสะสม
อยูบริเวณพื้นที่ใตหลังคา ถามีการทำชองระบายอากาศออกดวยกลไกการพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection) อาจเปน
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การชวยลดอุณภูมิบริเวณใตหลังคา และสงผลตอการลดอุณหภูมิภายในหอง ผู วิจัยจึงไดเลือกอาคารบานแถวชั้นเดียวในอำเภอ     

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเก็บขอมูลอุณหภูมิภายในอาคาร
        จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงไดทำการทดสอบเบื้องตน โดยเลือกอาคารบานแถวชั้นเดียวแหงหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเก็บขอมูลอุณหภูมิภายในอาคาร ดังรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 แสดงบรรยากาศภายนอก และภายในอาคารบานแถวช้ันเดียวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

        ผูวิจัยไดทำการวัดอุณหภูมบิานแถวช้ันเดียวซึ่งมีลกัษณะหลังคาเปนแบบหนาจั่วในหองพักที่มีลักษณะดวยเคร่ืองวัดความ
รอน (Thermal Environment Monitor) ยี่หอ 3M Quest รุน QUESTemp°34 S/N: TEP110014 เพื่อใชในการวัดสภาพความ
รอน ในเดือน มกราคม 2565 โดยวัดคาอุณหภูมิ จำนวน 2 คา คือ Globe Temperature หรือ GT เปนอุณหภูมิของ
เทอรโมมิเตอรชนิดโกลบ (๐C) ซึ่งเปนการวัดความรอนท่ีเกิดจากการแผรังสี และ Dry Bulb Temperature หรือ DT อุณหภูมิของ
เทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะแหง (๐C) เปนการวัดอุณหภูมิอากาศ ซึ่งเปนการถายเทความรอนโดยการพา 

รูปที่ 1.3 แสดงเครื่องมือวัดความรอน 

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

        โดยไดทำการวัดอุณหภูมิทั ้งหมด 3 ตำแหนงไดแก 1) ใตหลังคา 2) ภายในอาคาร 3) ภายนอกอาคาร โดยบริเวณ
ภายนอกอาคารนั้นผูวิจัยไดเลือกวัดอุณหภูมิบริเวณทิศตะวันออกเน่ืองจากเปนจุดท่ีไมไดรบัแสงแดดโดยตรงในชวงที่รอนจัดของวัน 

(ชวงเวลา 12.00 -16.00 น.) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิแสดงในรูปที่ 1.4 เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่แตกตางกัน (∆T) ระหวางพื้นที่ใต
หลังคา และภายนอกอาคาร โดยอาคารที่วิจัยมีพื้นที่หองขนาด 29 ตารางเมตร ปริมาตรอากาศภายในหอง 20.35 ลูกบาศกเมตร 
และปริมาตรอากาศภายในบริเวณใตหลังคา 13.3 ลูกบาศกเมตร 
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รูปที่ 1.4 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีเกดิจากการแผรังสี และอณุหภมูิอากาศบริเวณอาคารบานแถวช้ันเดียว 
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

        จากผลการวัดอุณหภูมิพบวาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งอุณหภูมิที่เกิดจากการแผรังสี (Globe Temperature) และ อุณหภูมิ
อากาศ (Dry Bulb Temperature) ของบริเวณ 3 ตำแหนงมีดังน้ี 

1. ใตหลังคา Globe Temperature = 47.6 °C, Dry Bulb Temperature = 44.3 °C

2. ภายในอาคาร Globe Temperature = 34.4 °C, Dry Bulb Temperature = 33.8 °C

3. ภายนอกอาคาร Globe Temperature = 33.7 °C, Dry Bulb Temperature = 33 °C

จะเห็นไดวาอุณหภูมิบริเวณใตหลังคานั ้นสูงกวาตำแหนงภายนอกอาคารอยางเห็นไดชัด โดยคา GT (Globe 

Temperature)  นั้นคาเฉลี่ยสูงกวาถึง 13.9 °C และคา DT (Dry Bulb Temperature) มีคาเฉลี่ยสูงกวา 11.3 °C โดยอุณหภูมิ
ภายนอกอาคารต่ำกวาใตหลังคา และต่ำกวาภายในอาคารเล็กนอย ขอมูลดังกลาวแสดงถึงปญหาความรอนภายในอาคารจากความ
รอนสะสมภายใตหลังคา บทความนี้จึงเปนการรวบรวมขอมูลแนวทางการลดอุณหภูมิโดยการระบายอากาศบริเวณใตหลังคาดวย
การพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection) โดยเฉพาะกับอาคารตึกแถวหรือหองแถวชั้นเดียว ที่พื ้นที่ภายในไดรับ
ผลกระทบจากความรอนใตหลังคาโดยตรง

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

เพื่อศึกษารวบรวมแนวทางการลดอุณหภูมิในอาคารชั้นเดียวโดยการระบายอากาศใตหลังคาดวยการพาความรอนแบบ
บังคับ (Force Convection)

3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

วิธีการศึกษาวิจัยนี้สามารถแบงเปนการศึกษาจาก 2 ปจจัยหลักดังน้ี และนำมารวบรวมขอมูล
3.1 การเคลื่อนที่ของอากาศ

จากทฤษฎี บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะขยายตัว และลอยตัวสูงขึ้น ทำใหความหนาแนนต่ำกวาอากาศโดยรอบ 

และความดันอากาศบริเวณนั้นต่ำกวาบริเวณใกลเคียง สวนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ความหนาแนนจะสูงกวาอากาศโดยรอบ ทำให
ความดันบริเวณนั้นสูงกวาบริเวณใกลเคียง มวลอากาศรอนภายใตหลังคาที่มีความดันต่ำกวาภายนอกนั้นจะขยายตัว และยกตัว
สูงขึ้น เกิดการสะสมอยูบริเวณพื้นที่ใตหลังคา หรือระบายออกสูภายนอกถามีการเจาะชองทางเขา และทางออกของอากาศไว        
ซึ่งการระบายอากาศใตหลังคาน้ัน สอดคลองกับ “สมการของสภาวะกาซในอุดมคติ” (Equation of State of an Ideal Gas) คือ

ทิศตะวนัออกทิศตะวนัตก
GT: 47.6 °C
DT: 44.3 °C

GT: 34.4 °C
DT: 33.8 °C

GT: 33.7 °C
DT: 33.0 °C
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=                 

โดยที ่                                  
                  p1 คือ ความดันของกาซกอนการเปล่ียนแปลงสภาพ

p2 คือ ความดันของกาซหลังการเปล่ียนแปลงสภาพ
V1 คือ ปริมาตรของกาซกอนการเปล่ียนแปลงสภาพ
V2 คือ ปริมาตรของกาซหลังการเปล่ียนแปลงสภาพ
T1 คือ อุณหภูมิของกาซกอนการเปล่ียนแปลงสภาพ
T2 คือ อุณหภูมิของกาซหลังการเปล่ียนแปลงสภาพ

ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการระบายอากาศใตหลงัคาจึงอธิบายไดวา เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในชองหลังคาเดิม T1

สูงขึ้นเปน T2 ในขณะที่ปริมาตรในชองหลังคายังคงเทาเดิม (V1= V2) สภาวะเชนนี้ยอมทำใหความดันของอากาศในชองใตหลังคา
สูงขึ้น (P2 > P1) ดังนั้น อากาศรอนภายในชองหลังคา จะไหลออกมาตามชองที่เจาะไว ในกรณีที่มีลมพัดอยูภายนอกหลังคา 
อากาศรอนภายในหลังคาจะยิ่งสามารถเคลื่อนออกมาภายนอกไดงายขึ้น หากลมภายนอกพัดตรงเขาหาชองที่เ จาะไว ลมนั้นก็จะ
ไหลเขาไปดันใหอากาศรอนภายในชองหลังคาเคลื่อนท่ีออกไปทางชองที่เจาะไวอีกดาน แตถาหากลมพัดขนานกับระนาบของหนา
ตัดชอง ดวยความเร็วลมจะทำใหความดันของอากาศภายนอกหลังคาต่ำลง ทำใหผลตางระหวางความดันอากาศภายใน และ
ภายนอกหลังคามากข้ึน อากาศรอนภายในหลังคาก็จะยิ่งไหลออกมาภายนอกไดงาย ซึ่งปรากฏการณนี้เปนไปตามกฎการคงท่ีของ
ผลรวมของความดันของของไหลตามสมการของเบอรนุลลี สมการนี้อธิบายการคงท่ีของพลังงานในการไหล ณ จุดตาง ๆ ซึ่งถือวา
ไมมีการสูญเสียพลังงานในการไหล สมการนี้คือ

+ + = + +   
โดยที่

                  p1 และ p2 คือ ความดันของของไหล ณ จดุ 1 และ 2 ตามลำดับ
                   คือ ความหนาแนนของของไหลซ่ึงสมมติวาคงท่ีตลอดการไหล
                  v1 และ v2 คือ ความเร็วในการไหลท่ีจุด 1 และ 2 ตามลำดบั
                  g คือ ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก
                  z1 และ z2 คือ ระดับความสูงจากระดับอางอิงใด ๆ ของจุด 1 และ 2 ตามลำดบั

(ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบลูย, 2548)

        การลัดวงจรการระบายอากาศ (Ventilation Short Circuiting) โดยการลัดวงจรนั้นเกิดขึ้นไดในพื้นที่ใตหลังคา เมื่อ
อากาศไมเคลื่อนที่ตามเสนทางที่กำหนดไว ซึ่งโดยปกติแลวการระบายอากาศใตหลังคาจะเปนการใหอากาศเขาไปบริเวณทางเขา 
และทางออกท่ีกำหนดไวเพื่อไลความรอน และความช้ืนออกไป ตัวอยางท่ีพบการลัดวงจรการระบายอากาศบอยท่ีสุดคือ เมื่อมีการ
ติดตั้งระบบระบายอากาศมากกวาหนึ่งประเภท เชน หากติดตั้งชองระบายอากาศทั้งบริเวณฝาชายคา และสันหลังคาไปพรอม ๆ 

กัน ชองระบายอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่งจากชองระบายอากาศสองจุดนี้จะทำหนาที่เปนชองอากาศเข าแทน ซึ่งโดยธรรมชาติ
นั้นอากาศจะเดินทางตามเสนทางท่ีสั้นที่สุด แรงตานนอยท่ีสุด ทำใหมวลอากาศสวนอ่ืน ๆ ใตหลังคาไมมีการระบาย และหากการ
ระบายอากาศไมทั่วถึง อากาศบางจุดจะนิ่ง ทำใหเกิดปญหาเร่ือง ความรอน ความช้ืน และเช้ือรา ดังรูปท่ี 3.1
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รูปที่ 3.1 แสดงการลัดวงจรการระบายอากาศ (Ventilation Short Circuiting)

(ที่มา: Pro Home Improvement, 2017) 

        แนวทางการแกไขการลัดวงจรการระบายอากาศนั้น ทำไดโดย หากมีการระบายอากาศที่สันหลังคา ใหถอดการติดตั้ง
ชองระบายอากาศอื่น ๆ ใหหมด เนื่องจากสันหลังคาเปนชองทางการระบายความรอนที่ดีที่สุด และอากาศจะออกไปบริเวณน้ัน
งายที่สุด จากการที่อากาศรอนจะเคลื่อนที่ลอยสูงขึ้น และหากมีการระบายอากาศโดยใชเครื่องกลเขาชวย เชน พัดลมระบาย
อากาศ ใหถอดการติดตั้งการระบายอากาศอื่น ๆ ออกใหหมดเชนกัน 

เปนที่ยอมรับโดยผูสรางทั่วทั้งอุตสาหกรรม มาตรฐาน Federal Housing Administration (FHA) สำหรับการระบาย
อากาศแบบคงที่ ตามที่พบในขอกำหนดของกระทรวงการเคหะ และการพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา (HUD) สำหรับการระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม คือ อัตราสวน 1:300 ซึ่งหมายความวาตองมีการระบายอากาศหนึ่งตารางฟุตตอพ้ืนท่ีหองใตหลังคาทุก ๆ 300 

ตารางฟุต นอกจากน้ีตองตรวจสอบวาระบบระบายอากาศนั้นสมดุล โดยสัดสวนระหวางปริมาณอากาศที่เขา และปริมาณอากาศท่ี
ระบายออกนั้นตองเปนอยางนอย 50:50  เชน ชองระบายอากาศ 50 เปอรเซ็นตที่ฝาชายคา และ 50 เปอรเซ็นตที่สันหลังคา (ใน
กรณีที่ไมสามารถปรับสมดุล 50:50 ได ใหจุดระบายอากาศที่ฝาชายคาหรือจุดที่เปนทำหนาที่เปนชองอากาศเขามากกวา 50 

เปอรเซ็นตเสมอ) และปองกันการแทรกซึมของอากาศในบริเวณอื่น ๆ ของหลังคา (John Nessen, 2014)

3.2 การพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection)

ทฎษฎีการพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection) นั้นเปนการลดอุณหภูมิบรเิวณผิวหนาของวัสดุ ซึ่งจะชวย
ในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร โดยการพาความรอนแบบบังคับจะเกิดขึ้นจากแรงกระทำภายนอก เชนจากพัดลมหรือ
ปม โดยไมขึ้นกับแรงโนมถวงหรือการลอยตัวของอากาศ และสามารถเกิดข้ึนไดทุกทิศทาง (วิกรม จำนงคจิตต, 2545)

การทำความเย็นโดยการพาความรอน (Convection Cooling) เปนวิธีการทำความเย็นใหกับอาคารโดยดึงอากาศ
ภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ำกวาเขามาแทนที่อากาศภายในอาคารที่มีอุณหภูมิสูงกวา อัตราการเคลื่อนยายความรอนที่เกิดจากการพา
ความรอนมีสูตรที่ใชในการคำนวณ ดังนี้ (ASHRAE, 1989)

qs = 60 Q ρCp ∆T

        qs    คือ ปริมาณความรอนที่อากาศสามารถพาไปได (Btu / h) 

Q   คือ อัตราการไหลของอากาศ (cfm) 

60  คือ จํานวนนาทีที่มีการไหลของอากาศใน 1 ช่ัวโมง
ρ   คือ ความหนาแนนของอากาศ (lbm / ft3) มีคาประมาณ 0.075 lbm / ft3

Cp   คือ ความรอนจําเพาะของอากาศ (Btu / lb οF) มีคาประมาณ 0.24 Btu / lb οF 

∆T คือ ความแตกตางของอุณหภูมิของอากาศภายใน และภายนอก (οF)     
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        จากสมการขางตน แสดงถึงความสามารถในการลดอุณหภูมิภายในพื้นที่อาคารผานการพาความรอน โดยตองอาศัย
ปจจัยสำคัญคือ อุณหภูมิภายนอกน้ันตองต่ำกวาอุณหภูมิบริเวณภายในท่ีจะลดอุณหภูมิ และจำเปนตองมีอัตราการไหลของอากาศ 

กลาวคือ ยิ่งอัตราการไหลของอากาศ (Q) ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไดผานการระบายอากาศแบบบังคับ (Force Convection) และ 
ความแตกตางของอุณหภูมิ (∆T) สูง จะทำใหปริมาณความรอนที่อากาศสามารถพาไปได (qs)  สูงข้ึนตาม

3.3 การระบายอากาศพ้ืนที่ใตหลังคา (Attic Ventilation) และงานวิจัยที่เก่ียวของ        

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เปนการนำอากาศใหเคลื่อนที่ไปดวยอัตราที่ชา โดยท่ี
การเคลื่อนที่จะเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ ความกดอากาศ หรือการเคลื่อนไหวของลม การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
นี้มีขอจำกัดคอนขางมาก อีกทั้งยังไมสามารถที่จะควบคุมประสิทธิภาพไดแนนอน เชน ชองเปดตาง ๆ อาจจะตองเปดทิ้งไว
ตลอดเวลาถาปดชองเปดเหลานั้นแลวประสิทธิภาพก็จะลดลง หรืออาจจะขึ้นอยูกับสภาพอากาศภายนอกวาเหมาะสมที่จะนำมาใช
หรือไม ในชวงเวลาใดบาง และการระบายอากาศไมใชเปนการลดความรอนที่เกิดจากการแผรังสี แตจะเปนการลดอุณหภูมิบริเวณ
ผิวหนาของวัสดุ ซึ่งจะชวยในการลดการถายเทความรอนเขาสูตัวอาคาร การระบายอากาศในพ้ืนท่ีใตหลังคาก็ใชแนวคิดน้ี สามารถ
ชวยทำใหอุณหภูมิในชองอากาศใตหลังคาลดลง และจะชวยลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร และจากกฎของการเคลื่อนที่ของ
ความรอน (Thermodynamics) ความรอนจะไมสามารถเคลื่อนที่จากจุดที่เย็นกวาไปสู จุดที่รอนกวาไดเองโดยธรรมชาติ โดย
ปราศจากแรงกระทำจากภายนอก ฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิภายใน และภายนอกอาคารมีคาตางกันมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนสวนหลังคา 
ผนัง หรือพื ้นของอาคารก็จะทำใหความรอนถายเทเขาไปสู ในพื้นที ่ที ่มีอุณหภูมิตํ ่ากวา และถาเกิดในอาคารนั ้นมีการใช
เครื่องปรับอากาศก็จะยิ่งทำใหเกิดการถายเทความรอนมากย่ิงข้ึนดวย  (อวิรุทธ ศรีสุธาพรรณ, 2541)

ระบบหลังคาจะประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนคือ สวนหลังคาภายนอก เปนสวนที่สัมผัสกับสภาพแวดลอม
ภายนอกโดยตรง สวนชองอากาศภายใน และสวนฝาเพดาน โดยจากการศึกษาของแลมเบิรท (Lamberts. 1988) ในการปรับปรุง
หลังคาเพื่อใหมีการสงผานความรอนมายังพื้นที่ใชสอยนอยที่สุด ตองคำนึงถึงปจจัยตอไปนี้ไดแก 1 ) การระบายอากาศใหกับ
ชองวางใตหลังคา (Attic) 2) ลักษณะพื้นผิว และสีของหลังคาดานนอก 3) คา Emissivity ของวัสดุในชองใตหลังคา หรือที่เรียกวา 
ระบบปองกันการถายเทรังสีความรอน (Radiation Barrier System)

โดยบทความนี้จะมุงเนนไปที่การลดอุณหภูมิผานการระบายอากาศใหกับชองวางใตหลังคา (Attic) เนื ่องจาก
ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มีฝนตกมาก วิธีระบายอากาศท่ีฝาชายคา จึงไดรับความนิยมแพรหลาย เพราะสามารถปองกันน้ำฝน
รั่วเขาในชองใตหลังคาไดดีกวาการระบายความรอนออกทางหลังคาแบบอื่น ๆ (พันธุดา พุฒิไพโรจน, 2551) โดยการที่ความรอน
จากดวงอาทิตยที่ตกกระทบหลังคานั้นมีบางสวนสะสมอยูในอากาศบริเวณพื้นท่ีใตหลังคา และแผความรอนเขามายังหองดานลาง
ของฝาเพดาน หลักการระบายความรอนผานชองระบายอากาศทางชายคานั้นจึงตองอาศัยแรงลมที่ปะทะเขากับผนังอาคาร ซึ่งจะ
มีทิศทางออกไปยังดานขาง และดานบนของผนัง และฝาชายคาจะตองมีชองใหอากาศเขา และชองอากาศออกตามหลักการ
เคลื่อนที่ของอากาศ โดยอาศัยการใชประโยชนจากลมธรรมชาติ 

รูปที่ 3.2 แสดงการเคลื่อนที่ของอากาศเพ่ือระบายความรอนผานทางฝาชายคาดวยลมธรรมชาติ
(ที่มา: พันธุดา พุฒิไพโรจน, 2550)
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        ในสหรัฐอเมริกา Federal Housing Administration (FHA) ไดมีการกำหนดตั้งแต ค.ศ. 1942 วาอาคารพักอาศัยตองมี
พื้นที่การระบายอากาศท่ีพื้นท่ีใตหลังคา ไมนอยกวา 1:300 และตองมีชองระบายอากาศเพ่ิมข้ึนเปน 1:150 หากไมมีการใชแผนกัน
ไอน้ำ (Vapor retarder) ซึ่งจากงานวิจัยของ Parker (2005) ไดศึกษาความจำเปนของการระบายอากาศท่ีหลังคาบานเพ่ือหาท่ีมา
ของกฎหมายที่กำหนดใหเจาะชองระบายอากาศ 1:300 แตไมพบที่มาของตัวเลข อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยสามารถสรุปเหตุผล
ของการกำหนดไดวาเปนสิ่งจำเปนเพื่อควบคุมปญหาความชื้นสะสมในพ้ืนท่ีอากาศหนาวเย็น 

สำหรับสภาพอากาศรอนชื้น งานวิจัยของ TenWolde และ Rose (1999) ไดทำการศึกษาการระบายอากาศใตหลังคา 
และฝาเพดานในโบสถ สรุปวาการระบายอากาศใตหลังคาเปนเพียงทางเลือกเทานั้น เพราะสามารถลดความรอนไดนอย อีกทั้ง
งานวิจัยในไทยของ วิกรม จำนงคจิตต (2545) ที่ทดลองการระบายอากาศใตหลังคาโดยใชพัดลมระบายอากาศที่มีอัตราระบาย
อากาศที่ 0.18 m3/min/W หรือ 253.19 ft3/min แทนวิธีการพาความรอน (Convection) แบบการใชลมธรรมชาติพบวาความ
รอนลดลงนอยมาก ประมาณ 0.1-0.2 οC ซึ่งไมตางจากการระบายอากาศแบบธรรมชาติ จากงานวิจัยของ โชติวิทย พงษเสริมผล
(2539) ที่ทำการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในหลังคาระบบปด และหลังคาที่มีระบบระบายอากาศ พบวาคาพลังงานความรอนที่
ถายเทเขามาทางหลังคาระบบระบายอากาศนั้นลดลงประมาณ 8 เปอรเซ็นตเทียบกับหลังคาระบบปด แตยังไมสามารถแสดงให
เห็นวาหลังคาระบบระบายอากาศชวยลดพลังงานความรอนได เนื ่องจากขอมูลที่ไดมีตัวแปรสำคัญคือ อุณหภูมิภายในหอง 
เนื่องจากพบวาอุณหภูมิภายในหองของหลังคาระบบระบายอากาศน้ันมีคาสูงกวาอุณหภูมิหองของคาระบบปด แตทั้งน้ีอาจมีความ
คลาดเคลื่อนของขอมูลเนื่องจากไมไดเก็บจากอาคารจำลองเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม ไดมีงานวิจัยบางชิ้นที่
สนับสนุนวาการระบายอากาศใตหลังคาสามารถลดความรอนเขาสูอาคารได เชน งานวิจัยของ Beal และ Chandra (1995) ซึ่งถูก
กลาวในการศึกษาของ TenWolde และ Rose (1999) วาการระบายอากาศผานทางฝาชายคาที่มีสัดสวน 1:230 ของพื้นที่ใต
หลังคา สามารถลดความรอนที่ไหลผานหลังคาได 25 เปอรเซ็นต

จากการศึกษาชี้ใหเห็นวาการระบายความรอนในพื้นที่ใตหลังคาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาตินั้น ไดประสิทธิผลไป
ในทางไมนาพอใจ อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อแกปญหาความรอน ดวยหลักการถายเทความรอนออกจากโถง
หลังคานั้นยังคงมีอยูมากมาย ทั้งลูกหมุนระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศแบบติดหลังคา หรือระบบที่ออกแบบโดยอาศัยหลักการ
เติมอากาศจากภายนอกบาน และนำอากาศภายในบานรวมทั้งพื ้นที่ใตหลังคาออกสูภายนอก โดยจากงานวิจัย ของศรัณยา      

ศรีพิสุทธิธรรม, ติกะ บุนนาค และปรีดา จันทวงษ (2021) พบวาบานจำลองที่ติดตั้งปลองหลังคาระบายอากาศที่ใชการระบาย
อากาศแบบบังคับผาน  พัดลมระบายนั้นมีคาการนำความรอนผานหลังคาลดลงเม่ือเทียบกับการระบายอากาศแบบธรรมชาติโดย
อาศัยแรงลอยตัวของอากาศภายในหองใตหลังคา งานวิจัยของ วิทยา พวงสมบัติ, จิระศักดิ์ พุกดำ และดิษฐา นนธิวรวงศ (2564) 

ซึ่งไดทดสอบบานสองหลังซึ่งหลังหน่ึงมุงหลังคาคอนกรีตปกติทั่วไป อีกหลังหนึ่งมุงหลังคาคอนกรีตรวมกับคอนกรีตระบายอากาศท่ี
ติดตั้งพัดลมไฟฟาเซลลแสงอาทิตยโดยติดตั้งอยูทางทิศใตของหลังคา พบวากระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟา
เซลลแสงอาทิตยสามารถสรางจำนวนการเปลี่ยนอากาศภายในหองทดสอบไดในชวง 6-7  ACH (Air Change per Hour) ทำให
อุณหภูมิหองทดสอบมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศแวดลอม นอกจากนี้บานทดสอบมีคาความรอนผานฝาเพดานต่ ำกวาบาน
ทดสอบอางอิงโดยมีค าเปอร เซ ็นต การลดความร อนสูงกว า 40 เปอร เซ ็นต  อีกทั ้งงานวิจ ัยของ C. Nutphuang, S.

Chirarattananon, และ V.D. Hien (2011) ที่ทำการศึกษาการระบายอากาศใตหลังคาผานโปรแกรม CFD (Computational 

Fluid Dynamics) พบวาการจำลองการพาความรอนแบบบังคับนั้นสามารถลดการถายเทความรอนผานกระเบื้องหลังคาไดเปน
อยางดี อุณหภูมิความรอนบนแกนเหล็กของหลังคามีอุณหภูมิตางกับการพาความรอนแบบธรรมชาติอยางเห็นไดชัดคือ ประมาณ 

10-15 οK
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4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
        4.1 วิธีวิจัย

วิธีการวิจัยใชกระบวนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และ
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4.2  เคร่ืองมือวิจัย

4.2.1 ใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภมูิ (Secondary data)  

เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ตามวัตถุประสงคที่วางไวโดยมีเกณฑในการเลือกเอกสารคือ ตองเปนเอกสารท่ีแทจริง (Origin) มีขอมูล
เกี่ยวกับผูเขียนหรือหนวยงานที่เขียนเอกสารวามีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองนาเช่ื อถือ (Credibility) จะตองไมมีขอมูลที่
ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง เอกสารตองมีความชัดเจน (Meaning) และ เขาใจไดงายโดยการ
พิจารณาขอมูลในเบื้องตนวาเอกสารที่นำมาพิจารณามีขอมูลใดที่เปนนัยสำคัญ หรือมีความหมายใหกับการวิจัย โดยกำหนดใน 2 

ประเด็น คือ การระบายอากาศพ้ืนท่ีใตหลังคา (Attic Ventilation) และการพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection)  

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

4.3.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับประเด็นที่กำหนดคือ การระบายอากาศพื้นที่ใตหลังคา ( Attic 

Ventilation) และ การพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection)  

4.3.2 ทำการจัดกลุม และเรียบเรียงความเก่ียวของ ความเชื่อมโยงผลของการลดอุณหภูมิภายใตหลังคา
4.4 การวิเคราะหขอมูล

นำขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2 ประเด็นคือ การระบายอากาศพ้ืนท่ีใตหลังคา (Attic Ventilation) และ 
การพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection) ทำการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปเปนประเด็น และหาความ
เชื่อมโยงเพื่อศึกษารวบรวมแนวทางการลดอุณหภูมิในอาคารชั้นเดียวโดยการระบายอากาศทางฝาชายคาดวยการพาความรอน
แบบบังคับ (Force Convection)

5.  ผลการวิจัย

        จากการทบทวนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของการระบายอากาศพื้นที่ใตหลังคา (Attic Ventilation) พบวาสามารถ
เปรียบเทียบการระบายความรอนไดสองวิธีคือ การพาความรอนดวยวิธีธรรมชาติ (Natural Convection) และการพาความรอน
แบบบังคับ (Force Convection) พบขอมูลดังนี้

5.1 การลดความรอนใตหลังคาดวยการพาความรอนแบบธรรมชาติ (Natural Convection)

                  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ จำนวน 5 เอกสารงานวิจัย พบวา
ผลการวิจัยสวนใหญมีผลไปในทางเห็นประโยชนที่ไดจากการระบายอากาศใตหลังคาดวยวิธีธรรมชาติคอนขางนอย แตมีบาง
งานวิจัยที่สนับสนุนคือ งานวิจัยของ Beal และ Chandra (1995) ที่แสดงใหเห็นถึงสัดสวนพื้นที่ระบายอากาศกับพื้นที่ใตหลังคา
เปน 1:230 นั้นสามารถลดความรอนที่ไหลผานหลังคาได 25 เปอรเซ็นตในสภาพอากาศเขตรอนช้ืน แสดงใหเห็นถึงความไมแนชัด
ในเรื่องประสิทธิผลของการระบายความรอนใตหลังคา เนื่องจากยังมีตัวแปรที่ไมแนนอนทั้งสภาพความเร็วลม ทิศทางลม สัดสวน
พื้นที่ระบายอากาศตอพ้ืนท่ีหลังคา ทิศทางการวางตัวของอาคาร และสภาพแวดลอมท่ีใชทดสอบแตกตางกัน ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 แสดงขอมูลการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เอกสารงานวิจัย ประเด็น และผลการศึกษาท่ีเกีย่วของ ผลสรุป

Parker, Danny S. Florida Solar 

Energy Center. Literature Review 

of the Impact and Need for Attic 

Ventilation in Florida Homes.

2007

ศึกษากฎหมายท่ีกำหนดพื้นที่ระบายอากาศใตหลังคาใน
สหรัฐอเมริกา ที่กำหนดใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 1:300 และตองมี
ชองระบายอากาศเพิ่มขึ้นเปน 1:150 หากไมมีการใชแผนกันไอ
น้ำไมพบที่มาของตัวเลขทีก่ฎหมายกำหนด แตสรุปไดวาการ
ระบายอากาศเปนสิ่งจำเปนเพื่อควบคุมความชื้นใตหลังคา

ไมพบประสิทธิผลที่
แนนอนในการระบาย

ความรอน

Anton TenWold, William B. Rose. 

Issues Related to Venting of 

Attics

and Cathedral Ceilings. 1999

ศึกษาการระบายความรอนในพ้ืนที่ใตหลังคา และฝาเพดานโบสถ
ดวยวธิีธรรมชาติ พบวาการระบายอากาศใตหลังคาสามารถลด
ความรอนไดนอย เปนทางเลือกเทานั้น

ไมพบประสิทธิผลที่
แนนอนในการระบาย

ความรอน

David Beal , Subrato Chandra, 

The Measured Summer 

Performance of Tile Roof 

Systems and Attic Ventilation 

Strategies in Hot, Humid 

Climates, 1995

ศึกษาระบบการระบายอากาศใตหลังคาภายใตสภาพภูมิอากาศ
แบบเขตรอนชื้น พบวาการระบายอากาศผานทางฝาชายคาท่ีมี
สัดสวน 1:230 ของพื้นที่ใตหลังคา สามารถลดความรอนที่ไหล
ผานหลังคาได 25 เปอรเซ็นต

พบประสิทธิผลในการ
ระบายความรอน

วิกรม จำนงคจิตต, ประสิทธิผลของ
การออกแบบการระบายอากาศชองใต
หลังคาเพ่ือปองกันการถายเทความ
รอนจากหลังคา, 2545

ทดสอบการระบายอากาศใตหลังคาโดยใชพัดลมระบายอากาศ
โดยใหอัตราการไหลของอากาศเทียบเทาการพาความรอนแบบ
ธรรมชาติพบวาความรอนลดลงนอยมาก แสดงถึงประสิทธิภาพ
การระบายความรอนแบบธรรมชาติที่ไมดีนัก

ไมพบประสิทธิผลที่
แนนอนในการระบาย

ความรอน

โชติวิทย พงษเสริมผล,การปรับปรุง
หลังคาเพ่ือลดภาระการทำความเย็น: 

กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539

เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในหลังคาระบบปด และหลังคาที่มี
ระบบระบายอากาศ พบวาคาพลังงานความรอนที่ถายเทเขามา
ทางหลังคาระบบระบายอากาศนั้นลดลง เทียบกับหลังคาระบบ
ปด แตยังไมสามารถแสดงใหเห็นวาหลังคาระบบระบายอากาศ
ชวยลดพลังงานความรอนไดเนื่องจากอุณหภูมิอากาศภายในหอง
ของหลังคาระบบระบายอากาศมีอุณหภมูิเฉลี่ยสูงกวา
อุณหภูมิหองของหลังคาระบบปด

ไมพบประสิทธิผลที่
แนนอนในการระบาย

ความรอน

        5.2 การลดความรอนใตหลังคาดวยการพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection)

                จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพาความรอนแบบบังคับ และทฤษฎีการทำความเย็นโดยการพาความรอน 

(Convection Cooling) จำนวน 3 เอกสารงานวิจัย พบวาการพาความรอนแบบบังคับนั้นสามารถลดความรอนในบริเวณใต
หลังคาได โดยอาศัยการดึงอากาศภายนอกท่ีมีอุณหภมูิต่ำกวา และความดันสูงกวาเขามาแทนท่ีอากาศใตหลังคาทีม่ีอุณหภูมสิูงกวา 
และความดันต่ำกวา เนื่องจากแรงลมธรรมชาตินั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการดันอากาศรอนใตหลังคาออก ซึ่งจากการศึกษา 
การจะลดความรอนใตหลังคาไดนั้น ควรอาศัยการพาความรอนแบบบังคับ (Force Convection) ผานการใชอุปกรณเขาชวย เชน 

การใชพัดลมระบายอากาศแบบดูดออก (Extraction) ดังแสดงในตารางท่ี 5.2
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ตารางที่ 5.2 แสดงขอมูลการระบายอากาศดวยการพาความรอนแบบบังคับจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

เอกสารงานวิจัย ประเด็น และผลการศึกษาท่ีเกีย่วของ ผลสรุป

ศรัณยา ศรีพิสุทธิธรรม, ติกะ บุนนาค 

และปรีดา จันทวงษ, การศึกษาทดสอบ
สมรรถนะทางความรอนของปลองหลังคา
เซลลแสงอาทิตยระบายอากาศรวมกับ
สารวัสดุเปล่ียนแปลง, 2021

บานจำลองที่ติดต้ังปลองหลังคาระบายอากาศท่ีใชการระบาย
อากาศแบบบังคับผานพัดลมระบายนั้นมีคาการนำความรอน
ผานหลังคาลดลงเม่ือเทียบกับการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
โดยอาศัยแรงลอยตัวของอากาศภายในหองใตหลังคา

พบประสิทธิผลในการ
ระบายความรอน

วิทยา พวงสมบัติ, จิระศักดิ์ พกุดำ 
และดิษฐา นนธิวรวงศ, สมรรถนะเชิง
ความรอนของกระเบื้องคอนกรีตระบาย
อากาศที่ติดต้ัง พัดลมไฟฟาเซลล 
แสงอาทิตย, 2564

บานทดสอบกระเบือ้งหลังคาคอนกรีตระบายอากาศที่ติดต้ัง
พัดลมไฟฟาโซลาเซลลมีคาความรอนผานฝาเพดานต่ำกวาบาน
ทดสอบกระเบื้องคอนกรีตธรรมดา 40 เปอรเซ็นต

พบประสิทธิผลในการ
ระบายความรอน

C. Nutphuang, S. Chirarattananon, 

and V.D. Hien, Application of CFD 

for Air Flow Analysis Underneath 

Natural Ventilation with Forced 

Convection in Roof Attic, 2011

การใชโปรแกรม CFD วิเคราะหการไหลของอากาศ ภายใต
การระบายอากาศแบบธรรมชาติ และแบบบังคับบริเวณใต
หลังคา พบวาการระบายอากาศดวยวธิกีารพาแบบบังคับนั้น
ทำใหอุณหภูมิบริเวณแกนเหล็กของหลังคาแตกตางกับการพา
แบบธรรมชาติ 10-15 οK

พบประสิทธิผลในการ
ระบายความรอน

6. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

     จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
6.1 การระบายอากาศใตหลังคาแบบวิธีธรรมชาติสามารถลดความรอนไดนอย หรือไมไดเลย เนื่องจากสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีไมคงท่ี และควบคุมไดยาก
6.2 การใชชองระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติควรมีสัดสวนระหวางพ้ืนท่ีระบายอากาศกับพ้ืนท่ีใตหลังคาเปน 1:230

6.3 การจะลดความรอนจากพื้นที่ใตหลังคา อากาศภายนอกตองมีอุณหภูมิต่ำกวาอุณหภูมิอากาศพื้นที่ใตหลังคา และ
ตองมีอัตราการไหลของอากาศเขาตออัตราการไหลของอากาศออกเปนอยางนอย 50:50 

6.4 การระบายอากาศใตหลังคาโดยใชพัดลมระบายอากาศแบบดูดออกสามารถลดความรอนไดมีประสิทธิภาพกวาการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับทฎษฎีการทำความเย็นโดยการพาความรอน (Convection Cooling)

      ขอเสนอแนะ 

        จากงานวิจัย พบวาการคำนวณขนาดของพัดลมดูดอากาศตองมีกำลังเพียงพอสำหรับการดึงอากาศเขา และนำอากาศ
ออกไดในอัตราสวน 50:50 โดยแนวทางการออกแบบติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณอาคารบานแถวชั้นเดียว อำเภอ พิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูลอุณหภูมิไวเบื้องตน เพื่อแกปญหาความรอนในอาคารในอนาคต กลาวคือ ใหตำแหนง
อากาศเย็นจากภายนอกเขาบริเวณฝาชายคา และติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่บริเวณสันหลังคาถาสามารถปองกันการรั่วซึมของ
น้ำฝนได หรือติดตั้งบริเวณจั่วหลังคาซึ่งสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ำฝนไดดีกวาสันหลังคา และเนื่องจากอากาศรอนเคลื่อนที่
ขึ้นสูง ทั้งสองจุดนี้อากาศจึงสามารถระบายออกไดดีกวาบริเวณฝาชายคา สวนบริเวณหองที่หลังคามีการปดทึบทั้งสองดาน ถาไม
สามารถติดตั้งบริเวณสันหลังคาได ใหติดตั้งที่บริเวณฝาชายคา และตองมีกำลังสำหรับดึงอากาศเขา และออกเพียงพอในอัตราสวน 

50:50 รวมถึงตองปองกันการรั่วซึมเขาของอากาศจากภายนอกโดยเฉพาะในทิศทางเดียวกับจุดติดตั้งจึงจะไมเกิดการลัดวงจรของ
การระบายอากาศ เปนไปตามรูปท่ี 6.1
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รูปที่ 6.1 แสดงตำแหนงติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบดูดออกบริเวณอาคารบานแถวช้ันเดียว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(ที่มา: ผูวิจัย 2565)
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แนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เพ่ือประสิทธิภาพ

ดานพลังงานและความคุมทุนตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทย

สำหรับอาคารระหวางใชงาน

Renovation Guideline of Ratchaburi Provincial Administrative Organization 

Building for Energy and Cost Effectiveeness Based on Thai’s Rating of Energy 

and Environmental for Existing Building and Maintenance

เทพธีรภัทร ศิลปประเสริฐ1

บทคัดยอ

การปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาและประเมินสภาพอาคารปจจุบันโดยใช
เกณฑประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES) เพื่อประสิทธิภาพพลังงานพรอมแนวทางการปรับปรุงและ
ความคุมทุน โดยใชโปรแกรม BEC (Web-Bassed) เน่ืองจากอาคารดังกลาวมีคาใชจายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาสูง

ผลการทดลองโดยใชโปรแกรม BEC (Web-Bassed) พบวามีปริมาณการใชพลังงานโดยรวม 513 ,523.06 kWh/Year 

ไมผานเกณฑ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกอาคาร (OTTV) 47.318 W/m2 ผานเกณฑ  คาการถายเทความรอน
รวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 12.09 W/m2 ผานเกณฑ กําลังไฟฟาแสงสวางสูงสุดของพื้นที่ใชงานอาคาร 15.22 W/m2 ไมผาน
เกณฑ อัตราสวนความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (EER) 11.07 ไมผานเกณฑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานโดยรวมของอาคารตามเกณฑ (TREES) มีแนวทางการลดการใชพลังงาน 2 แนวทาง 1) แบบไมลงทุนโดยการเปลี่ยน
พฤติกรรมปดเครื่องปรับอากาศ 3 ชวงเวลา รวม 60 นาที ลดพลังงานได 52,414 kWh/Year 2) แบบลงทุนมี 2 แนวทาง คือ การ
เปลี่ยนไปใชหลอด LED 18W ประหยัดพลังงานไดปละ 57,132.72 kWh/Year เพื่อลดคาใชจายพลังงานรวมในอาคาร และ
งานวิจัยเสนอใหใชพลังงานทางเลือก Solar Cell ใชงบประมาณ 9,414,000 บาท จะสามารถประหยัดไดปละ1,229,669.23 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน 7.655 ป  หรือ ประมาณ 7 ปครึ่ง

คำสำคัญ: อาคารเขียว ความคุมทุนอาคารเขียว ปรับปรุงอาคารเขียว

Abstract

Renovating Ratchaburi provincial administrative organization building studies and estimate present 

building in Compliance Thai’s Rating of energy and environmental (TREES).  To improve energy efficiency and 

guideline for renovating and Cost Effectiveness based on BEC ( Web-bassed) , building has whole electrical 

energy cost is high.Energy assessment results using BEC (Web-bassed) showered that a whole building energy 

consumption was 513,523.06 kWh/ failed, Overall Thermal Transfer Value (OTTV) was 47.318 W/m2 passed, 

1ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

54



Roof Thermal Transfer Value (RTTV) 12.09 W/m2 passed, a lighting power density was 15.22 W/m2 failed, Energy 

efficiency ratio (EER) was 11.07 failed, After the experiments, there are two guidelines for save energy. 1) Non-

investment by changing the behavior of turning off the air conditioner 3 time total 60 minute a day reduce 

energy 52,414.kWh/Year. 2) investment has one guide lines for renovation is replacing existing light bulbs with 

18W LED bulbs reduce energy 57,132.72 kWh/Year, to reduce the total energy cost this research proposes to 

use alternative energy Solar Cell investment budget 9,414,000-baht Payback Period7.655 years.  

Keyword: Green building   Feasibility for green building green building renovation

1. บทนำ

แนวทางการออกแบบอาคารใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางที่เกิด
ขึ้นมาจากกระแสอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั่วโลก จึงเกิดแนวทางการออกแบบอาคารเขียว (Green Building)    

ที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมที่มีการสนับสนุนสงเสริมและกำกับควบคุมของภาครัฐอยางตอเนื ่อง อาคาร
สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดหลายจังหวัดเปนอาคารสำนักงาน เปนอาคารเกาที่มีคาใชจายสูงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
งานวิจัยนี้ไดเลือกอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี โดยใชเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดลอมไทย (TREES-EB) ประกอบดวย หมวด BM, SL, WC, EA, MR, IE, EP, GI ตามแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป มีมาตรการ
ทั้งภาคบังคับดวยกฎระเบียบกับภาคการสนับสนุนและสงเสรมิ โดยภาคบังคับที่สําคัญ คือ การบังคับใชพระราชบัญญัติการสงเสรมิ
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และฉลากประสิทธิภาพพลังงาน 

สวนภาคการสนับสนุนและสงเสริมที่สําคัญ คือ การใหเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจน หรือประเมินได 
(Standard Offer Program หรือ SOP) และการเพิ่มบทบาทขององคการบริหารสวน ทองถิ่น รวมทั้งการใหหนวยงานภาครัฐ
แสดงบทบาทเปนแบบอยางท่ีดี ในการอนุรักษพลังงานการขับเคลื่อนแผน และเงื่อนไขสูความสําเร็จหนวยงานภาครฐัแสดงบทบาท
การนําและเปนแบบอยางที่ดี เชน การดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานในอาคารของรัฐ  เปนตน ทักษยศ กิจรุงเรือง. (2561).   

ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกเพื่อประสิทธิภาพพลังงานและความคุมทุนตามเกณฑ
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES) ซึ่งศึกษาเฉพาะหัวขอ EA เทานั้น สุรพล เดชพล. (2552).      

ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษาอาคารสำนักงาน
อธิการบดีหลังใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทั้งสองผลงานยังไมใชการศึกษาอาคารราชการองคการปกครองสวนทองถิ่น แต
พบใน ดลยา ศิริปรุ. (2548). ซึ่งศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อการประหยัดพลังงาน: กรณีศึกษา
อาคารสำนักงานเทศบาลนครของ จ.นครราชสีมา จึงเปนผลงานขนาดเล็กกวาอาคารขององคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรีและยัง
ไมมีการใชเกณฑประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES)

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เปนอาคารสำนักงานเขียวตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน (BEC) และเกณฑประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดลอมไทย (TREES)

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ท้ัง 2 เกณฑ
2.3 เพื่อประเมินสภาพอาคารสำนักงานฯ ปจจุบัน ตามเกณฑการศึกษาท้ัง 2 เกณฑ
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2.4 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ที่สามารถลดการใชพลังงานโดยรวมของอาคารและความคุมทุน
ตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคารระหวางใชงาน

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3.1 หลักเกณฑการศึกษาโดยบังคับ

เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี คือ กฎกระทรวงกำหนดประเภท 

หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื ่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2563 

ประกอบดวย 2 หมวด และขอกำหนดสำคัญท่ีเกี่ยวของดังนี้
3.1.1 หมวดที่ 1 ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 1) อาคารที่กอสรางใหม ที่

มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี่ยวกันตั้งแต 2,000 ตร.ม โดยอาคารที่ใชศึกษานี้ เปนอาคารประเภทสำนักงานหรือที่ทำการ    
2) อาคารที่ดัดแปลงมีทุกช้ันในอาคารหลังเดี่ยวกันตั้งแต 2,000 ตร.ม

3.1.2 หมวดที่ 2 มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 

1) ระบบเปลือกอาคาร หรือผนังดานนอกและหลังคา (OTTV, RTTV หนวยวัตต/ตร.ม.) ของอาคารที่มีการปรับอากาศของแตละ
ประเภทอาคารที่ตองมีคาการรถายเทความรอนรวม 2) การใชไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร หรือคากำลังไฟฟาสองสวาง (LPD 

หนวยวัตต/ตร.ม.) 3) ระบบปรับอากาศ ในแตละประเภทและขนาดที่ติดตั้งเพื่อใชสำหรับอาคาร ตองมีค่ำสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้น
ต่ำ [COP (EER (Btu.h-1 .W-1)] คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล หรือคากำลังไฟฟาตอตันความเย็น [COP (kW./RFT)] 

3.1.3 โปรแกรม BEC หรือ Building Energy Code เปนเครื ่ องมือคำนวณคาการอนุุรั ักษ พลั ังงานตามเกณฑ
มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุุรัักษพลัังงาน ประกอบดวย ระบบเปลือกอาคารผนัังอาคารและหลัังคาอาคาร ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง ระบบปรัับอากาศ อุุปกรณผลิิตน้ำรอน การใชพลัังงานหมุุนเวีียน และการใชพลัังงานโดยรวมของอาคาร โดยการ
ปอนขอมูลแบบอาคารท่ีจะประเมิินลงในโปรแกรมเพ่ือคำนวณคาอนุุรัักษพลัังงานตามกฎหมาย

3.2 เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES-EB)

จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย Thai Green Building Institute (TGBI) แบงเปนหมวดตาง ๆ เพื่อนำไปสูการ
พัฒนา “อาคารเขียว” อยางยังยืน โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy 

and Atmosphere) ดังนี้
3.2.1 EA P1 การสำรวจอาคารและวางแผนพัฒนาการอนุรักษพลังงาน คือ แผนในการบริหารจัดการอาคาร 

(Building Operation Plan: BOP) ประกอบดวย ระบบผลิตความรอนและทำความเย็น ระบบปรับอากาศและระบายอาไกาศ 

ระบบแสงสวาง และระบบผลิตพลังงานทดแทน (ถามี)
3.2.2 EA P2 การอนุรักษพลังงานขั้นต่ำ คือ การประเมินการใชพลังงานดวย Energy Star Portfolio Manager 

เบื้องตน ทำการปรับปรุงอาคารหรือใชนโยบายประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใชพลังงาน มาตรฐานขั้นต่ำในการใชพลังงานของ
อาคารเขียว ชวงดำเนินการ 1 ป ตอเนื่อง จะตองดีกวาคาเฉลี่ยรอยละ 19

3.2.3 EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน คือ การประเมินการใชพลังงานดวย Energy Star Portfolio Manager

การประหยัดพลังงานในอาคารใหสูงกวาอาคารมาตรฐาน ชวงดำเนินการ 1 ป ตอเน่ือง จะตองสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 21 ขึ้นไป
3.2.4 EA 2 การใชพลังงานทดแทน คือ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน

ลม พลังงานชีวมวล เปนตน กับอาคารหรือในบริเวณโครงการ ใหไดเปนมูลคารอยละ 0.5-3.5 ของคาใชจายพลังงานในอาคารตอป
3.2.5 EA 3 ผลการศึกษาและการประยุกตมาตรการอนุรักษพลังงาน คือ การประเมินการใชพลังงานในอาคาร 

ตามมาตรฐาน ASHRAE Level 1 Walk-Through (การประหยัดคาใชจายตามมาตราฐานการอนุรักษพลังงาน) เริ่มตนที่ <160,

161-200, >201 (kWh/sq.m.) หรือ รอยละ 10%, 25%,40% ตามลำดับ
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3.2.6 EA 4 สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไมทำลายชั้นบรรยากาศ คือ การไมใชสาร CFC และ HCFC-22 

ในเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ใชสารความเย็นมากกวา 0.3 กิโลกรัม ข้ึนไป
3.2.7 EA 5 ระบบบริหารควบคุมและจัดการพลังงานอาคาร คือ ระบบควบคุมอาคาร เพื ่อการติดตามขอมูล 

วิเคราะห ควบคุม ไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับวิธีการเบื้องตน โดยใชแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และ
ยืนยันวาระบบไดมีการบำรุงรักษาตามระยะที่ระบุไวโดยผูผลิต

3.3 ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระบบ ดังนี้

3.3.1 ระบบผลิตกระแสไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV stand-alone system)

3.3.2 ระบบผลิตกระแสไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจำหนายไฟฟา (PV grid connected system)

3.3.3 ระบบผลิตกระแสไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system)

(ก)                                       (ข)                                             (ค)

รูปที่ 1 ระบบผลิตกระแสไฟฟาฯ (ก) แบบอิสระ, (ข) แบบตอกับระบบจำหนายไฟฟา, (ค) แบบผสมผสาน
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

4. วิธีการศึกษา

การปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวดัราชบุรี (V3) จะเปนไปตามกฎกระทรวง วิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 (V1) และเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES) (V2)

ซึ่งจะตองมีความเหมาะสมดานการลงทุน (V4) แสดงดังแผนภูมิตอไปนี้

รูปที่ 2 แผนภูมิแนวทางการปรับปรุงอาคาร
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

แนวทางการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยหาแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เพื่อ
ประสิทธิภาพพลังงานและความคุมทุนตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES) โดยมีวิธีการ
วิจัยดังนี้

4.1 ขอมูลทั่วไป ก. ลักษณะทางกายภาพของอาคาร ข. พ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคาร 
4.2 ขอมูลงานระบบของอาคาร ก. ระบบปรับอากาศ ข. ระบบไฟฟาแสงสวาง ค. อุปกรณไฟฟาอื่น ๆ 

4.3 ศึกษามาตรการและแนวทางการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน เพือ่นำมากำหนดเปนแนวทางการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 

4.4 วิเคราะหผลการจำลองการใชพลังงานโดยรวมของอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรกีอนปรับปรุง
โดยโปรแกรม (BEC web based)

V1
V2 V3 V4
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ปดไฟวันละ 1 ชั่วโมง

ปดแอรวันละ 1 ชั่วโมง 

ผลการลดคาพลังงานดวย

การเปลี่ยนเปนหลอด LED

ผลการลดคาพลังงานดวย

การเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ

ผลการลดคาพลังงานเม่ือ

ใชระบบ SOLAR CELL

ผลการลดคาพลังงานเม่ือ

ติดต้ัง FACADE

4.5 กำหนดแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 
4.6 จำลองการใชพลังงานโดยรวมของอาคารและคาการถายเทความรอนของระบบกรอบอาคารอาคารสำนักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรหีลังปรับปรุงโดยโปรแกรม BEC web based

4.7 ประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานของแนวทางการปรับปรุงปรับปรุงอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
ราชบุรี พิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือหาแนวทางท่ีเหทมาะสมตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)

1 คาพลังานกอนการปรับปรุง

              แสงสวาง
A1

              ระบบปรับอากาศ A2

2 แนวทางการปรับปรัง
สมการ ผล

     2.1 แบบไมลงทุน-เปลี่ยนพฤติกรรม

             แสงสวาง B1 A1-B1 ผลรับ

              ระบบปรับอากาศ B2 A2-B2 ผลรับ

     2.2 แบบลงทุน

    เปลี่ยนเปนหลอด LED C1 A1-C1 ผลรับ

      เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ C2 A1-C2 ผลรับ

     2.3 ลดความรอนผานผนัง

     และติดต้ังพลังานทางเลือก

             SOLAR CELL D1 A1+A2-D1 ผลรับ

             FACADE D2 A1+A2-D2 ผลรับ

รูปที่ 3 แผนการศึกษาเพ่ือลดการใชพลังงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

5. ผลจากการศึกษา

อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี สูง 4 ชั้น ตั้งอยูที่ : ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 70000 พิกัด (13°31'45.31"N 99°48'51.65") โดยอาคารมีขอมูลท่ีใชประเมินความยั่งยืนตามเกณฑดังนี้ 

5.1 พื้นท่ีปรับอากาศ รวม 2,940 (ตร.ม.) ใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type) จำนวน 103 เครื่องและไม
ปรับอากาศ รวม 1,800 (ตร.ม.) 
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5.2 ผูใชอาคารประจำและไมประจำรวม 335 คน มีคาคาเฉลี่ยผูใชอาคารรวม 8 ชม. (FTE) รวม 280 ชม. 

5.3 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กออิฐบลอค 6.5 เซนติเมตร ใชกระจกตัดแสงหนา 5 มิลลิเมตร 
5.4 อาคารใชหลอดไฟฟาแสงสวาง หลอดฟลูออเรสเซนต T8-36W จำนวน 998 ดวง หลอด T5-28W จำนวน 61 ดวง

หลอด LED Down Light 21W จำนวน 76 ดวง หลอดตะเกียบ 14W จำนวน 28 ดวง 
5.5 อาคารมีจำนวนโถสุขภัณฑ 38 ชุด, โถปสสาวะชาย 20 ชุด และ อางลางหนา 36 ชุด

ตารางท่ี 1 เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สำหรับอาคารระหวางใชงานขั้นตน
หัวขอ เกณฑการประเมินขั้นตน กรณีศึกษา

1 อาคารถูกตองตามกฎหมาย ผาน
2 อาคารไมมีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยายไปสถานที่ใหม ผาน
3 โครงการมีการแบงขอบเขตพื้นทีอ่ยางชัดเจน ผาน
4 มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวา 100 ตารางเมตร ผาน
5 มีผูใชอาคารประจำอยางนอย 1 คน ผาน
6 ขนาดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวารอยละ 5 ของพื้นที่ดินโครงการ ผาน
7 ไมเปนบานพักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยที่มีขนาดนอยกวา 3 ชั้น ผาน
8 ใชงานอาคาร อยางนอย 1 ป และมีผูเขาใชงานโดยเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 50 ของผูใชงาน ผาน

ตารางท่ี 2 หมวด EA การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับอาคาร (TREE EB)

หัวขอ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได งบประมาณ (บาท)

EA P1* การสำรวจอาคารและวางแผนพัฒนาการอนุรักษพลังงาน บังคับ ผาน -

EA P2 การอนุรักษพลังงานขั้นต่ำ บังคับ ผาน -

EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 16 11 -

EA 2 การใชพลังงานทดแทน 4 4 652,296

EA 3 ผลการศึกษาและการประยุกตมาตรการอนุรักษพลังงาน 3 3 -

EA 4 สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไมทำลายช้ันบรรยากาศ 1 - -

EA 5 ระบบบริหารควบคุมและจัดการพลังงานอาคาร 3 - -

รวมคะแนน และงบประมาณ 27 18 652,296

รูปที่ 4 การแบงโซนพ้ืนท่ีสำรวจอาคารและวางแผนพัฒนาการอนุรกัษพลังงาน (EA P1*)

ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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รูปที่ 5 รายการสรุปผลจากโปรแกรม BEC (Web-based)

ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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รูปที่ 6 สรุปผลการประเมินตามฐานขอมูลในไทย โดยใช ENERGY STAR Portfolio Manager

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

รูปที่ 7 การจำลองแสงแดดตกกระทบผนังตามฤดูกาล วันท่ี 21 มีนาคม และมิถุนายน เวลา 8.30 และ 15.00 น.

ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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รูปที่ 8 การจำลองแสงแดดตกกระทบผนังตามฤดูกาล วันท่ี 21 กันยายน และธันคม เวลา 8.30 และ 15.00 น.

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

จากภาพท่ี 7,8 การจำลองแสงแดดตกกระทบผนังตามฤดูกาลซ่ึงตกกระทบเพียงเล็กนอยและตอนบายกระทบบรเิวณที่
เปนทางเดินและบันไดซ่ึงเปนพื้นท่ีฉนวนกันความรอนเขาพื้นที่ใชสอย

รูปที่ 9 ตำแหนงติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคา โดยติดหันไปทางทศิใตและทิศตะวันตก
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

เพื่อลดคาใชจายพลังงานรวมในอาคาร งานวิจัยเสนอใหใชพลังงานทางเลือก Solar Cell และเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด 

LED ดังนี้
7.1 สรุปผลจากทางเลือกการติดตั้งแผงโซลาเซลลระบบ Solar Cell โดยคิดคาไฟฟาที่ kwh ละ 4.88 บาท จะประหยัด

ได 6.4416 บาท/วัน/1 แผง และเมื่อติดตั้งโซลาเซลล 523 แผง จะประหยัดได 1,229,669.23 บาท/ป โดยจะความสามารถคืนทุน
ที่ 7 ป 6 เดือน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลจากทางเลือกการติดตั้งแผงโซลาเซลลระบบ Solar Cell

ลำดับ รายละเอียด การคำนวณ (=) ผล หนวย

1 กำลังการผลิตไฟฟา  1 แผง 0.33 - kwh/day

2 แสงแดดเฉล่ียประมาณ 5 ชั่วโมง/วัน 0.33 x 5 1.65 kwh/day

3 คิดการไดใชพลังงานจากโซลาเซลลรอยละ80 1.65 x 0.8 1.32 kwh/day

4 คิดคาไฟ kwh ละ 4.88 บาท จะประหยัดได 1.32 x 4.88 6.4416 บาท/วัน/1 แผง
5 คิดการไดใชพลังงานจากโซลาเซลลตอป 1.32 x 365 481.80  kwh/year

6 ราคาโซลาเซลลพรอมโครงยึด
และคาติดต้ังพรอมเดินสายไฟแผงละ

- 18,000.00 บาท

7 ติดต้ังโซลาเซลล 523 แผง มูลคาลงทุน - 9,414,000.00 บาท
8 ไดพลังงาน (kwh/day x Day) 862.95 x 365 251,981.40 kwh/year

9 คิดมูลคาสามารถประหยัดได 251,981.40 x 4.88 1,229,669.23 บาท/ป
10 ความสามารถคืนทุน 9,414,000 ÷ 1,229,669.23 7.655 หรือ

7 ป 6 เดือน
ป

7.2 สรุปผลจากทางเลือกการเปลี่ยนไปใชหลอด LED T8 18w โดยคิดคาไฟฟาที่ kwh ละ 4.88 บาท คาไฟฟาจาก
หลอดเดิม 36w มีคาการใชพลังงานใน 1 ป (365 วัน) 114,265.44 wh/year คิดเปนเงิน 557,615.35 บาท เมื่อเทียบกับ หลอด
LED T8 18w มีคาการใชพลังงานใน 1 ป (365 วัน) 57,132.72 wh/year คิดเปนเงิน 278,807.67 บาท ดังนั ้นจะสามารถ
ประหยัดคาไฟฟาได 278,807.67 บาทตอป โดยจะความสามารถคืนทุนท่ี 11.70 เดือน หรือ 1 ป 6 เดือน

ตารางที่ 4 สรุปผลจากทางเลือกการเปล่ียนไปใชหลอด LED T8 18w

ลำดับ รายละเอียด การคำนวณ (=) ผล หนวย

1 จำนวนหลอดไฟฟาทั้งอาคาร - 1,087  หลอด
2 คิดการใชวันละ 8 ชั่วโมง คาไฟฟา - 4.88 kwh/บาท
3 หลอดเดิม 36w ใชพลังงาน 36 x 8 x 1087 33,056 wh/day

4 คาการใชพลังงานจากหลอดเดิม x 1 ป 33,056 x 365 114,265.44 wh/year

5 คาไฟฟาจากหลอดเดิม ปละ 114,265.44 x 4.88 557,615.35 บาท
6 หลอด  LED T8 18w ใชพลังงาน 18 x 8 x 1087 156,528 wh/day

7 คาการใชพลังงานจากหลอด LED x 1 ป 156,528 x 365 57,132.72 wh/year

8 คาไฟฟาจากหลอด LED ปละ 57,132.72 x 4.88 278,807.67 บาท
สรุปผลเมื่อเปล่ียนมาใชหลอด LED T8 18w

9 หลอด LED T8 18w ประหยัดพลังงานได 114,265.40-57,132.72 57,132.72 kwh/year

10 คิดมูลคาประหยัดได 278,807.67 บาทตอป 278,807.67 ÷ 12 23,233.97 ตอเดือน
11 คาเปลี ่ยนหลอดT8 18w คาของพรอมคาแรง 250 

บาท/หลอด  
1087 x 250 271,750.00 บาท

12 ความสามารถคืนทุน 271,750 ÷ 23,233.97 11.70 เดือนหรือ 1 ป ป

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลัง ท่ีไดเปดใหใชโปรแกรม BEC (Web based)
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ระดับเสียงรบกวนตอผูปวยภายในโรงพยาบาลที่ใกลกับสถานีรถไฟ 

กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Noise Level affects Patients in Hospital Near Train Station 

Case Study: The Priest Building at Photharam Hospital, Ratchaburi

ภาวิดา ชีวยะพันธ1 โชติวิทย พงษเสริมผล2 ชนินทร ทิพโยภาส3 

บทคัดยอ 

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนโรงพยาบาลแหงหนึ่งในประเทศไทย ที่มีพ้ืนท่ีตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟ ดวยเหตุ
นี้เองอาจสงผลกระทบทางเสียงรบกวนตอบุคลากร ผูปวย และญาติผูปวย เบื้องตนมีการสำรวจโดยการตอบแบบสอบถาม : 

google form อยางงาย (วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) จำนวนทั้งสิ้น 51 คน โดย 86.3% เปนบุคลากรทางการแพทย มักถูกเสียง
รบกวนจากสถานีรถไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สงผลขณะทำงาน 68.6% ขณะพักผอน 35.3% เสียงที่รบกวนมากที่สุดจาก
สถานีรถไฟโพธาราม คือ เสียงรถไฟเคลื่อนขบวน 62.7% รองลงมาเปนเสียงจากหวูดรถไฟ 58.8% และมีความเห็นวา หากเปนไป
ไดมีความจำเปนที่จะตองลดเสียงรบกวนจากรถไฟ ในที่นี้เลือกตึกสงฆอาพาธ เนื่องจากอยูใกลกับรางรถไฟมากที่สุด โดยมี
ระยะหางจากรางรถไฟประมาณ 53.18 เมตร

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับเสียงรบกวนตอผูปวยภายในโรงพยาบาลที่ใกลกับสถานีรถไฟ กรณีศึกษา: ตึก
สงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยสามารถอางอิงจากคาเกณฑเสยีงท่ีเหมาะสมสำหรับโรงพยาบาล (สำหรับการ
นอนพักผอน) และมาตรฐานระดับเสียงจากท่ีหนวยงานตาง ๆ กำหนด โดยองคการอนามัยโลก (WHO) มีการกำหนดใหเสียงต้ังแต
ระดับ 30 เดซิเบลขึ้นไปมีผลรบกวนตอการพักผอนของผูปวย ผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนในพื้นที่โรงพยาบาลที่ใกลกับสถานี
รถไฟ กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาชวงเวลา 21.00-07.00 ซึ่งตรงกับการจัดชวงเวลา
เงียบภายในโรงพยาบาลสำหรับการนอนพักผอนของผูปวยนั้น จะมีรถไฟจำนวน 8 ขบวน ผานสถานีรถไฟ โพธาราม (ขอมูลจาก
ตารางรถไฟสายใตประจำเดือนมกราคม 2564) และชวงเวลาดังกลาวมีความสอดคลองกับ เวลาแหงความเงียบภายในอาคาร จาก
ขอกำหนดของกองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งระดับเสียงดังกลาว อาจทำใหระดับเสียงรบกวนเกินกวา
คาที่มาตรฐานเสียงกำหนด

คำสำคัญ: โรงพยาบาล สถานรีถไฟ ระดับเสียงรบกวน ผูปวย

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3ภาควิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract 
The Photharam Hospital, Ratchaburi is a hospitals in Thailand that is located near the train station. For 

this reason, noise may have affected to medical staffs, patients and their relatives. The samples of the study 

were 51 people who is often affected by the noises from the train station (An internet questionnaire: Google 

form on May 1, 2021) 86.3% were medical staffs who is often affected by the noise from the train station all 

day ,68.6% while at work and 35.3% while at rest. The noises mostly came from the train moving which is 

62.7% and the other 58.8% came from the train horn. Wherever, it is imperative to reduce the train noises in 

this place so the chosen building is the priest building because it is the nearest to the railroad tracks which is 

about 53.18 meters away from the railroad tracks.

This study investigates the Noise Level affects Patients in Hospital Near Train Station Case Study: The 

Priest Building at Photharam Hospital, Ratchaburi. Based on a review of the literature on appropriate sound 

criterion value for the hospital (sleep disturbance) and the noise level standards set by various agencies by the 

World Health Organization (WHO) has set the noise level of 30 dBA or more to affect the patients’ rest. The 

results indicated that sometimes the corresponded times of silence (indoors) according to the requirements of 

the Thai Environment Foundation, the time period is 21.00-07.00 and the quiet period in the hospital for 

sleeping and resting the patients there would be 8 trains passing Photharam train station ( Southern Railway 

Timetable January 2021) the noise level may exceed the sound standard.

Keywords: Hospital, Train Station, Noise Level, Patients

1. บทนำ 

โรงพยาบาลเปนสถานท่ีสำหรับใหบริการดานสุขภาพ โดยมักมุงเนน ทางการสงเสริมปองกัน รักษาและฟนฟูภาวะความ
เจ็บปวย โรคตาง ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยในประเทศไทยมีการใหบริการเปนโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 

อาจกลาวไดวาโรงพยาบาลควรเปนพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ไรภาวะมลพิษ โดยเฉพาะเสียง (Environmental 

Noise) โรงพยาบาลไมสมควรมีเสียงรบกวน (Noise) ทั้งจากภายนอกและภายในอาคาร เนื่องจากกลุมผูปวยที่ใชงานภายใน
โรงพยาบาลลวนเปนกลุมคนที่ออนไหว และมีความไวตอระดับเสียงท่ีไมเหมาะสม ซึ่งมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอผูปวยในโรงพยาบาล
ยอมสงผลตอการรักษาดวย (ณัฐวุฒิ พรศิริ และกาญจนา นาถะพินธุ, 2561)  

ปญหาจากเสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล มีปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในโรงพยาบาล โดย
กรณีวัดเสียงภายในโรงพยาบาล สามารถอางอิงจากคาเกณฑเสียงสำหรับแบคกราวด (Noise Criteria, NC) ของหองตาง ๆ วามี
คาเกินจากที่กำหนดไวหรือไม ซึ่งคาเกณฑเสียงที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาล (สำหรับการนอนพักผอน) ไมควรเกิน 25-35        

เดซิเบลเอ (ASHRAE, 2011) องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหคาแนะนำสำหรับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไมควรเกิน 30 เดซิเบลเอ หรือ
จากองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของ US EPA ใหคาแนะนำระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไมควรเกิน 45 เดซิเบลเอ เปนตน (ณัฐวุฒิ พรศิริ 
และกาญจนา นาถะพินธุ, 2561) กรณีเสียงภายนอกโรงพยาบาลที่อาจสงผลกระทบตอผูปวย สามารถอางอิงไดจากคาที่องคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดกำหนดไว คือ เสียงที่ดังเกินกวา 85 เดซิเบลเอ ถือวาอยูในระดับที่เปนอันตรายตอมนุษย (กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม) รวมถึงขอมูลประกาศจากกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ขอที่ 2 ไววา   

“ใหกำหนดมาตรฐานเสียงรบกวน เทากับ 10 เดซิเบลเอ หากระดับเสียงรบกวนที่คำนวณไดมีคามากกวา 10 เดซิเบลเอ ใหถือวา
เปนเหตุรำคาญ(พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข, 2535) เปนตน กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย ยังมี
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การกำหนดคาระดับเสียง เวลาแหงความเงียบ (ภายในอาคาร) ไวดังน้ี ชวงเวลา 09.00-17.00 น. (ทำงาน) ระดับเสียง 55 เดซิเบล
เอ และ ชวงเวลา 21.00-07.00 น. (นอนพักผอน) ระดับเสียง 35 เดซิเบลเอ (สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, 2564)  

สถานีรถไฟ เปนอีกสถานท่ีที่อาจทำใหเกิดเสียงรบกวน โดยถูกออกแบบเพ่ือใชบริการ เปนจุดจอด แวะพัก เปลี่ยนขบวน 

สำหรับการเดินรถไฟ มีการรับสงผูโดยสาร หรือรับสงสินคา จึงเปนแหลงกำเนิดเสียงที่อยูในพื้นที่ชุมชน เชน เสียงรถไฟเคลื่อน
ขบวน เสียงประกาศจากสถานี เสียงหวูดรถไฟ เปนตน มีความเปนไปไดวาหากมีสถานีรถไฟต้ังอยูใกลกับโรงพยาบาล อาจเปนอีก
หนึ่งปจจัยจากภายนอกท่ีสงผลกระทบตอโรงพยาบาล อางอิงเบื้องตนจากตัวอยางความดังเสียงในชีวิตประจำวัน กำหนดไววาเสียง
จากสถานีรถไฟอาจมีระดับเสียงถึง 100 เดซิเบลเอ หรือจากการตรวจวัดระดับเสียงสิ่งแวดลอม เสียงรถไฟหัวรถจักรดีเซล ที่ระยะ 
25 เมตร มีระดับเสียง 80 เดซิเบลเอ  และจากระดับเสียงรบกวนทั่วไปทั้งในรมและกลางแจง ไดแสดงระดับเสียงของหวูดรถไฟ    

ไววา อาจมีความดังถึง 90 เดซิเบลเอ (นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร, 2557) มีการวิจัยเพื่อศึกษาระดับเสียงและระดับการไดยินของ 
พนักงานขับรถดีเซลไฟฟาของการรถไฟแหงประเทศไทย โดยการตรวจวัดระดับเสียงภายในหองขับรถจักรดีเซลไฟฟา ตลอด
เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม มีระดับเสียงเฉล่ีย 85.42-88.00 เดซิเบลเอ และเสนทางเชียงใหม-กรุงเทพฯ ระดับเสียงเฉลี่ย 84.37-

86.28 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงน้ีสงผลกระทบตอระดับการไดยินของพนักงานขับรถดีเซลไฟฟา มีระดับการไดยินผิดปกติ 95 คน 

จาก 138 คน หรือคิดเปนรอยละ 68.8 ไดยินผิดปกติมากที่สุดในชวง 4000-8000 เฮิรทซ ซึ่งเปนชวงที่บงชี้ถึงระดับการไดยินที่
ผิดปกติ (กลา มณีโชติ, 2541) 

สำหรับในประเทศไทยยังมีการศึกษาไมมากเกี่ยวกับเสียงรบกวนท่ีสงผลกระทบตอโรงพยาบาล โดยเฉพาะเสียงรบกวนท่ี
เกิดจากรถไฟ ซึ่งในประเทศไทยมีโรงพยาบาลหลายแหงที่ตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกตอผูใชบริการ เชน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่นำมาเปนกรณีศึกษานี้ ตึกสงฆอาพาธ
โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลประจำอำเภอแหงแรกของประเทศไทย ปจจุบันเปนโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาด 340 เตียง ดานหนาโรงพยาบาลโพธารามเปนถนนขนานทางรถไฟ มีระยะหางจากสถานีรถไฟโพธาราม (รถไฟสายใต)
ประมาณ 150 เมตร และระยะหางจากรางรถไฟประมาณ 35 เมตร โดยอาคารที่ติดกับพ้ืนท่ีถนนขนานทางรถไฟ จะมีอยู 3 อาคาร
ดวยกัน คือ ตึกสงฆ ตึกฉุกเฉิน และตึกผูปวยใน (พิเศษ) โดยบางอาคารยังเปนการใชระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ จึงทำใหได
ยินเสียงสภาพแวดลอมรอบ ๆ อาคารไดอยางชัดเจน ทำใหเมื่อรถไฟเดินขบวนในแตละครั้งจะมีเสียงที่คอนขางดัง โดยจากขอมูล
กำหนดเวลาเดินรถไฟสายใต (เที่ยวไป-กลับ) เดือนมกราคม 2564 อาจมีรถไฟถึง 15 ขบวนที่ตองผานสถานีรถไฟโพธารามตั้งแต
เวลา 05.00-00.00 น. โดยประมาณ 

รูปที่ 1 แสดงตำแหนงของโรงพยาบาลโพธาราม (สสีม) และตำแหนงของสถานีรถไฟโพธาราม (สีแดง)
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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รูปที่ 2 แสดงระยะหางของแตละอาคารบรเิวณดานหนาโรงพยาบาลโพธารามกับรางรถไฟ โดยทำการวัดจาก google map

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

จากขอมูลเบื้องตนผูวิจัยจึงไดเห็นถึงความสำคัญในเรื่องเสียงรบกวนจากรถไฟที่สงผลกระทบตอโรงพยาบาลโพธาราม
อาจมีความเปนไปไดวา ระดับเสียงทั้ง 3 ตึก อาจเกินกวาคาเสียงที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาล จึงมีการสำรวจโดยการตอบ
แบบสอบถามเบื้องตนตอบุคคลที่เปนผูใชอาคารในโรงพยาบาลโพธาราม (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) อาทิ บุคลากรทางการแพทย 
พนักงาน ผูปวย และญาติผูปวย รวม 51 คน โดย 86.3% เปนบุคลากรทางการแพทย มักถูกเสียงรบกวนจากสถานีรถไฟทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน สงผลขณะทำงาน 68.6% ขณะพักผอน 35.3% เสียงที่รบกวนมากที่สุดจากสถานีรถไฟโพธาราม คือ เสียง
รถไฟเคลื่อนขบวน 62.7% รองลงมาเปนเสียงจากหวูดรถไฟ 58.8% และมีความเห็นวา หากเปนไปไดมีความจำเปนที่จะตองลด
เสียงรบกวนจากรถไฟ โดยสถานที่ที่ไดรับเสียงรบกวนจากรถไฟมากที่สุดคือ อาคารทางดานหนาโรงพยาบาล คือ ตึกฉุกเฉิน ตึก
ผูปวยใน (พิเศษ) และ ตึกสงฆอาพาธ แตในที่นี้จะเลือกตึกสงฆอาพาธ เนื่องจากมีระยะหางจากรางรถไฟนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
อาคารอื่น ๆ คือมีระยะ 53.18 เมตร โดยประมาณ ผูวิจัยจึงเห็นสมควรวาควรทำการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเพื่อ
ลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดลอมภายนอกโรงพยาบาล จึงเปนท่ีมาของงานวิจัย “ระดับเสียงรบกวนตอผูปวยภายในโรงพยาบาล
ที่ใกลกับสถานีรถไฟ กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี” 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

2.1 เพื่อเปนแนวทางประกอบในการวัดระดับเสยีงรบกวนตอผูปวยภายในโรงพยาบาลที่ใกลกับสถานรีถไฟ กรณีศึกษา: 
ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

3. ทบทวนวรรณกรรม

3.1 โรงพยาบาล 

ตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 คำ
วา “โรงพยาบาลทั่วไป” หมายความวา โรงพยาบาลที่จัดใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมาร
เวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และใหมีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคก
การแพทย และรังสีเทคนิคเปนอยางนอย โดยอาจจัดใหมีการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะอื่นรวมดวยก็ได ซึ่ง
ดำเนินโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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โรงพยาบาลโพธาราม เปนโรงพยาบาลที่กอสรางเปนโรงพยาบาลอำเภอเปนแหงแรกของประเทศไทยเปดใหบริการครั้ง
แรกเมื ่อ วันที ่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ปจจุบันเปนโรงพยาบาลทั ่วไปขนาด 340 เตียง (โรงพยาบาลโพธาราม , 2556) 

โรงพยาบาลโพธารามตั้งอยูใกลกับทางรถไฟและสถานีรถไฟโพธาราม มีเพียงถนนขนานทางรถไฟขนาด 4 เมตร กั้นระหวางทาง
รถไฟและโรงพยาบาล โรงพยาบาลโพธารามมีทั้งหมด 6 ตึก คือ ตึกอำนวยการเกาและหนวยงานสนับสนุน (ตึกฉุกเฉิน) ตึก 45 ป 
ตึกกุมารเวชกรรม ตึกสงฆอาพาธ ตึกกระดูก (ตึกพิเศษ) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โดยตึกสงฆอาพาธ ตึกฉุกเฉิน และตึก
พิเศษ เปนตึกที่อยูดานหนาของโรงพยาบาลซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากเสียงรถไฟ แตในที่นี้จะเลือกตึกสงฆอาพาธ เนื่องจากเปน
ตึกท่ีมีระยะหางจากทางรถไฟนอยท่ีสุด คือ 53.18 เมตร โดยประมาณ ทำใหอาจไดรับผลกระทบทางเสียงจากทางรถไฟ

3.1.1 ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม ตึกสงฆอาพาธเปนอาคารที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของโรงพยาบาลโพ
ธาราม ดานทิศเหนือของอาคารติดกับถนนโรงพยาบาล-บานฆอง ทิศตะวันตกของอาคารติดกับถนนขนานทางรถไฟ และทางรถไฟ 

รวมถึงในปจจุบันมีสถานีรถไฟโพธาราม (อาคารช่ัวคราว) ตั้งอยูใกลกับบริเวณดานโรงพยาบาล ตึกสงฆอาพาธมีระยะหางจากทาง
รถไฟประมาณ 53.18 เมตร ดังรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 แสดงระยะหางระหวางตึกสงฆอาพาธและทางรถไฟ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

กอนหนาจะเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ตึกสงฆอาพาธใหบริการสำหรับผูปวยทั่วไปเพศชายและพระสงฆ แต
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนใหเปนอาคารสำหรับผูปวย(ชายและพระสงฆ) โรคโควิด -19 ชั่วคราว เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน ดังตารางที่ 1
  ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหองภายในตึกสงฆอาพาธ

ชั้น 1 ชั้น 2

หองผูปวยโควิด-19 (negative pressure room) 1 หอง
จุดตรวจผูปวยโควิด-19 

ตึกผูปวย (ชายและพระสงฆ) 15 เตียง
หองทำงานเจาหนาที่

รูปแบบอาคารตึกสงฆอาพาธ ในสวนของหองผูปวยรวมยังคงใชการระบายอากาศแบบธรรมชาติ รวมกับพัดลม มีเพียง
หองทำงานเจาหนาที่ที่ไดมีการปรับปรุงใหมีการใชระบบเครื่องปรับอากาศ ทำใหในสวนของหองผูปวยไดรับผลกระทบจากเสียง
รบกวนภายนอกมากท่ีสุด เนื่องจากใกลกับทางรถไฟมากท่ีสุด ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5
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รูปที่ 4 ทัศนียภาพดานนอกตึกสงฆอาพาธ (ทิศติดกับถนนโรงพยาบาล-บานฆอง)
ที่มา: google street map และผูวิจัย

รูปที่ 5 ทัศนียภาพและระยะหางระหวางอาคารและทางรถไฟ (ทิศติดกับถนนทางขนานรถไฟและทางรถไฟ)

ที่มา: google street map และผูวิจัย

3.2 สถานีรถไฟ 

เปนหนึ่งในสถานีรถไฟสายใต คาดวามีการกอสรางแลวเสร็จตั้งแตหลังปพ.ศ. 2500 โดยการกอสรางโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลใกลกับสถานีรถไฟ อาจมีสาเหตุมาจาก เพื ่อใหผู ใชบริการไดรับความสะดวกในการเดินทางมารักษาท่ี
โรงพยาบาล โดยปจจุบันนี้กำลังมีการกอสรางรถไฟรางคู ชวงนครปฐม-หัวหิน เพื่อยกระดับการเดินทางและขนสงในอนาคต 

ลักษณะโครงการเปนการกอสรางทางรถไฟใหมเพิ่ม 1 ทาง เริ่มตนจากสถานีรถไฟหนองแก นครปฐม ขนานไปกับทางรถไฟเดิม
ตลอดสายทาง ผานจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟหัวหิน รวมระยะทาง 169 กิโลเมตร 
(วารสารราชรถ, 2561) ทำใหมีการเพิ่มสถานีรถไฟโพธาราม (อาคารชั่วคราว) จากสถานีรถไฟ (อาคารเดิม) ดังรูปที่ 6 ซึ่งขยับ
ขึ้นมาขนานกับดานหนาโรงพยาบาลโพธารามและใกลกับตึกสงฆอาพาธมากขึ้น จากขอมูลเบื้องตนระดับเสียงรบกวนอาจสงผล
กระทบตอผูปวยภายในโรงพยาบาลโพธารามมากข้ึนอยางแนนอน ดังรูปที่ 7 
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(อาคารช่ัวคราว)                                               (อาคารเดิม)

รูปท่ี 6 แสดงทัศนียภาพสถานีรถไฟโพธาราม (อาคารช่ัวคราว-อาคารเดิม)

ที่มา: https://twitter.com/hamzterzkub/status/1120904500401688577?lang=ar-x-fm

ที่มา: https://shorturl.asia/sPTzJ (เขาถึงเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565)

รูปที่ 7 แสดงตำแหนงสถานีรถไฟโพธารามอาคารเดิม-อาคารชั่วคราว และตึกสงฆอาพาธ
ที่มา: google street map และผูวิจัย

การรถไฟแหงประเทศไทย มีกำหนดเวลาเดินรถไฟสายใต (เท่ียวไป-กลับ) ประจำเดือนมกราคม 2564 อาจมีรถไฟถึง 15 

ขบวนท่ีตองผานสถานีรถไฟโพธารามตั้งแตเวลา 05.00-00.00 น. โดยประมาณ
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ตารางที่ 2 สรุปตารางเวลาเดินรถสายใต เท่ียวไป-กลับ ณ สถานีรถไฟโพธาราม เดือนมกราคม 2564

ชนิดรถไฟ

ดว
นพิ

เศ
ษด

ีเซ
ลร
าง

ธร
รม
ดา

รถ
เร
็ว

ดว
นพิ

เศ
ษท

ักษ
ิณ
า

รถ
ดว
นพิ

เศ
ษ

รถ
เร
็ว

รถ
ดว
น

รถ
เร
็ว

รถ
เร
็ว

รถ
ดว
น

ดว
นพิ

เศ
ษด

ีเซ
ลร
าง

ดว
นพิ

เศ
ษด

ีเซ
ลร
าง

ธร
รม
ดา

ธร
รม
ดา

ชา
นเ
มือ

ง

เว
ลา

เท
ี่ยว
ไป โพ
ธา
รา
ม

o

11
.4

5

o o o

17
.4

3

o o o o o o

09
.2

6

15
.1

9

20
.1

1

รา
ชบ

ุรี

10
.1

0

12
.0

7

15
.0

2

16
.3

9

17
.3

7

18
.0

2

19
.2

4

20
.2

2

21
.0

3

22
.0

8

00
.0

3

00
.0

3

09
.5

2

15
.4

4

20
.3

5

ชนิดรถไฟ

รถ
เร
็ว

รถ
เร
็ว

รถ
ดว
น

รถ
เร
็ว

ดว
นพิ

เศ
ษด

ีเซ
ลร
าง

ดว
นพิ

เศ
ษด

ีเซ
ลร
าง

รถ
ดว
น

รถ
เร
็ว

ดว
นพิ

เศ
ษท

ักษ
ิณ
า

รถ
ดว
นพิ

เศ
ษ

รถ
ดว
นพิ

เศ
ษ

รถ
ดว
น

ทอ
งถ
ิ่น

ทอ
งถ
ิ่น

ทอ
งถ
ิ่น

เว
ลา

เท
ี่ยว
กล
ับ รา
ชบ

ุรี

02
.3

0

04
.0

3

05
.0

2

05
.5

5

06
.3

0

06
.3

0

06
.4

5

07
.4

8

08
.0

7

09
.2

9

17
.1

6

18
.1

1

04
.4

5

10
.0

8

15
.4

2

โพ
ธา
รา
ม

o o o

06
.2

0

o o o o o o

17
.4

5

o

05
.4

9

10
.3

9

16
.0

9

ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทย (2564)

3.3 เสียง

3.3.1 เสียงรบกวน เสียงรบกวน หมายถึง ระดับเสียงที่ผูฟงไมตองการจะไดยิน เพราะสามารถกระทบตออารมณ
ความรูสึกไดแมจะไมเกินเกณฑที่เปนอันตราย แตก็เปนเสียงรบกวน ที่มีผลตอผูฟงได การใชความรูสึกทำใหวัดไดยากวาเปนเสียง
รบกวนหรือไม เชน เสียงดนตรี ที่ดังมากในสถานที่เตนรำ ไมทำใหผูที่ เขาไปเที่ยวรูสึกวาถูกรบกวน แตในสถานที่ที่ตองการความ
สงบ เชน หองสมุด เสียงพูดคุยตามปกติ ที่มีความดังประมาณ 60 เดซิเบลเอ ก็ถือวาเปนเสียงรบกวนได (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2537) แหลงที่กอใหเกิดเสียงรบกวนอันเปนมลพิษทางเสียง สวนใหญเกิดจากการกระทำของมนุษย แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ ประเภทเคลื่อนที่ และ ประเภทอยูกับท่ี (มลพิษทางเสียง, 2565) 

3.3.2 มาตรฐานระดับเสียงจากการจราจร โดยเสียงจากการจราจรถือเปนมลพิษทางเสียงประเภทเคลื่อนท่ี 

1) ยานพาหนะทางบก กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 2536 กำหนดใหระดับเสียง
รถยนตและรถจักรยานยนต

- วัดที่ระยะ 7.5 เมตร ตองไมเกิน 85 เดซิเบลเอ
- วัดที่ระยะ 0.5 เมตร ตองไมเกิน 100 เดซิเบลเอ
เสียงจากรถไฟ เปนแหลงกำเนิดประเภทแพรกระจาย (Diffuse Source) เสียงท่ีปลดปลอยจากแหลงกำเนิด

ประเภทนี้มีความสัมพันธกับปริมาณ และกิจกรรมของแหลงกำเนิดนั้น เสียงจากรถไฟจะดังเปนครั้งคราวเมื่อรถไฟแลนผาน แต
เสียงจากรถไฟเปนเสียงชวงความถี่ต่ำ ชวงคลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องยนต และรางรถไฟ ที่ลอรถไฟ 

เสียงท่ีดังจากสถานีรถไฟจะไดยินไปในระยะไกลพอสมควร (การตรวจวัดเสียงในท่ีทำงานและเสียงในสภาพแวดลอม, 2564)

_ _. _ _ จอดและระบุเวลา
o ผาน(ไมจอดสถานี)
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   ตารางที่ 3  ระดับเสียงจากแหลงกำเนิดเสียง
แหลงกำเนดิเสียง ระดับเสยีง dB(A) (เดซิเบลเอ)

เสียงรถไฟหัวรถจักรดีเซล (ที่ระยะ 25 เมตร) 80

เสียงหวูดรถไฟ 90

เสียงขุดเจาะถนน รถไฟใตดิน และสถานีรถไฟ 100

ที่มา : https://bio.flas.kps.ku.ac.th/courses/201/4.pdf (เขาถึงเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565)

3.3.3 มาตรฐานระดับเสียงท่ีไมรบกวนความสงบ 

มลพิษทางเสียง ไมเพียงแตทำลายความสามารถการไดยิน หากแตยังทำลายความสงบสุขและคุณภาพชวีิต
อันดีของเราอีกดวยจากการศึกษาพบวาระดับเสียงที่ไมกอความเดือดรอนรำคาญแกประชาชนสวนใหญ (รอยละ 80) ในการใช
ชีวิตประจำวันมีระดับความดังอยูท่ีไมเกิน 55 เดซิเบลเอ ในเวลากลางวัน และไมเกิน 45 เดซิเบลเอในเวลากลางคืน ดังขอมูลจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทยไดกำหนดเวลาแหงความเงียบ (ภายในอาคาร) ดังตารางที่ 4 และขอมูลจาก
องคการอนามัยโลก (WHO) สำนักงานคุมครองสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (USEPA) ไดกำหนดมาตรฐานระดับเสียงท่ีไมรบกวน 

(ในทุกขณะเวลาที่ตรวจวัด) ตอ กิจกรรมประเภทตาง ๆ ไว ดังตารางที่5 (WHO, กรมควบคุมมลพิษ รวมกับ ศูนยโสตประสาทการ
ไดยินกรุงเทพฯ และ บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตน จำกัด)

    ตารางที่ 4  แสดงเวลาแหงความเงียบ (ภายในอาคาร) กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย

เวลา กิจกรรม ระดับเสยีง dB(A) (เดซิเบลเอ)

21.00-07.00 นอนพักผอน 35

09.00-17.00 ทำงาน 55

19.00-21.00 เวลาครอบครัว 45

ที่มา : https://bio.flas.kps.ku.ac.th/courses/201/4.pdf (เขาถึงเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565)

ตารางที่ 5 แสดงมาตรฐานระดับเสียงท่ีไมรบกวนความสงบของหนวยงานตาง ๆ

กิจกรรม
หนวยงาน

WHO USEPA

1. การพักอาศัย (ภายในอาคาร)

- กลางวัน 45 dBA 45 dBA

- กลางคืน 35 dBA 45 dBA

2. สำหรบัการพักผอน (ภายในโรงพยาบาล)

- กลางวัน 30 dBA -

- กลางคืน 30 dBA -

ที่มา : http://ftiebusiness.com/shop/knowledge-detail.php?id=601&uid=39167

(เขาถึงเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2565)
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3.3.4 กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน จาก ประกาศกรมอนามัย ขอ 2 ใหกำหนดระดับเสียง
รบกวน เทากับ 10 เดซิเบลเอ หากระดับเสียงรบกวนท่ีคำนวณได มีคามากกวา 10 เดซิเบลเอ ใหถือวาเปนเหตุรำคาญ

3.3.5 คาเกณฑเสียง NC หรือ Noise Criterion คือ คามาตรฐานที่ระบุใหทราบถึงระดับเสียงท่ีควรจะเปนสำหรับ
หองแบบตาง ๆ ในแตละความถี่ ตามที่ American National Standards Institute (ANSI) กำหนด (ANSI S12.2-2008 and -

1995) ซึ่งคา NC ที่ระบุไวนี้เปนคาต่ำสุดที่กำหนดไวของแตละยานความถี่เสียงที่เกิดขึ้น โดยมีการะบุคา NC และ PNC ที่กำหนด
สำหรับเสียงแบคกราวดของหองตาง ๆ ดังตารางท่ี 7

  ตารางที่ 7  แสดงคามาตรฐานที่ระบุใหทราบถึงระดับเสียงท่ีควรจะเปนสำหรับหองแบบตาง ๆ ในแตละความถี่
ชนิดหอง (และภาวะที่ตองการ) PNC NC

หองหรืออาคารนอน โรงพยาบาล ท่ีพักอาศัย โรงแรม  (สำหรับการนอนหลับพักผอน) 25-40 25-35

สำนักงานสวนตัว กึ่งสวนตัว หองประชุมเล็ก หองเรียน หองสมุด (สำหรับการไดยินอยางดี) 30-40 30-35

ที่มา : ASHRAE (2011)

3.3.6 ผลกระทบของอุณหภูมิตอเสียงในแตละชวงเวลา เนื่องจากอัตราเร็วของเสียงจะลดลงและเพิ่มขึ้นแปรผัน
ตามอุณหภูมิ อุณหภูมิจะรบกวนคลื่นเสยีงดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปท่ี 9 ซึ่งอธิบายไดวา เสียงมีอัตราเร็วเพิ่มข้ึน เมื่ออุณหภูมิสูงขึน้ 

และมีอัตราเร็วลดลงเมื่อมีอุณหภูมิต่ำลง ถาอุณหภูมิของอากาศที่พื้นดินสูงกวาอากาศที่อยูเหนือพื้นดินขึ้นไป (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน
เวลากลางวัน) จะทำใหคลื่นเสียงที่อยูเหนือพื้นดินขึ้นไปจะเดินทางชาลง และแนวคลื่นเสียงจะโคงขึ้น ดังรูปที่ 8 เปนผลใหระดับ
เสียงเงียบกวาที่ระดับพืน้ดินต่ำกวาอุณหภูมิของอากาศที่อยูเหนือพื้นดินขึ้นไป (ซึ่งมักจะเกิดในเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภมูิที่
พื้นดินจะลดลงเร็วกวาอากาศท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน) แนวคลื่นเสียงจะโคงลงสูพื้นดินเปนผลใหระดับเสียงเพิ่มขึ้นที่ระดับพื้นดิน ดังรูปที่ 
9 (การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541)

3.3.7 ผลกระทบของเสียงตอมนุษย เสียงมีผลตอสุขภาพ ได 2 ทาง คือ สุขภาพทางรางกาย และ สุขภาพจิต
1. สุขภาพทางรางกาย เสียงที่ดังเกินกวา 135 เดซิเบล และความถี่ 20-1500 เฮิรตซ จะทำใหเกิดอาการ

คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ กลามเนื้อสั่น และการเดินไมมั่นคง นอกจากนั้นระบบประสาทรับฟงจะเปนอันตรายดวย ถาไดรับ
เสียงดังเปนเวลานาน ๆ จะทำใหหูตึงหรือหนวกไปเลย (การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541) ดังตารางที่ 8

รูปที่ 8   ผลกระทบของอุณหภูมติอเสียงในเวลากลางวัน
ที่มา: การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541

รูปที่ 9   ผลกระทบของอุณหภูมติอเสียงในเวลากลางคืน
ที่มา: การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541
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        ตารางที่ 8 เสียงในระดับความดังตาง ๆ ที่มีผลตอมนุษย
ระดับเสยีง (dBA) ผลกระทบตอมนุษย

65
เปนเสียงรบกวน มีผลทำใหปวดศีรษะ ถามากกวาระดับนี้ จะทำใหเกิดอาการออนเพลียทั้งรางกายและ
จิตใจ

90 ถาอยูกับเสียงระดับนี้เปนเวลานานหลายปจะทำใหหูพกิารตลอดไป

100
การไดรับเสียงระดับนี้ แมเพียงระยะส้ัน จะทำใหการไดยินของหูเสียไปชั่วคราว และถาไดรับเสียงนี้
ติดตอกันเปนเวลานาน หูจะพิการตลอดไป

120 ปวดแกวหู
150 หูพิการทันที

ที่มา: การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541

ระดับเสียงท่ียอมรับกันขางตนน้ัน ขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจและความคาดหมายของเสียงน้ันตอผูฟง
2. สุขภาพจิต มนุษยตองพัฒนาความอดทนข้ึนตอตานเสียงท่ีตนไมชอบ ทำใหเกิดความเครียดความผันแปร

ของจิตใจ ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของความหวาดกลัว ตื่นตกใจ เปนตน (การควบคุมเสียงภายในอาคาร, 2541)

3.4 วิจัยท่ีเกี่ยวของ  

การศึกษาระดับเสียงและระดับการไดยนิของ พนักงานขับรถดีเซลไฟฟาของการรถไฟแหงประเทศไทย การศึกษาได
ดำเนินโดยการ ตรวจวัดระดับเสียงภายในหองขับรถจักรดีเซลไฟฟา ตลอดเสนทางกรุงเทพฯ -เชียงใหม และเชียงใหม-กรุงเทพฯ 

จากรถจักรดีเซลไฟฟาจำนวน 6 คัน รวมทั้งตรวจวัดระดับ การไดยินของพนักงานขับรถดีเซลไฟฟาที่โรงรถจักรดีเซลบางซ่ือ โดยใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 138 คน ผลการศึกษาระดับเสียงพบวาเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม มีระดับเสียงเฉลี่ย 85.42-88.00 เดซิเบล
เอ ขณะท่ีเสนทางเชียงใหม-กรุงเทพฯ ระดับเสียงเฉลี่ย 84.37-86.28 เดซิเบลเอ และผลตรวจการไดยินพบวา พนักงานขับรถดีเซล
ไฟฟา มีระดับการไดยินผิดปกติ 95 คน หรือคิดเปนรอยละ 68.8 โดยที่ความถี่ที่มีระดับการ ไดยินผิดปกติมากที่สุดอยูในชวง 
4000-8000 เฮิรทซ ซึ่งเปนชวงความถ่ีท่ีบงช้ี ถึงระดับการไดยินผิดปกติ (กลา มณีโชติ, 2541)

ระดับเสียงของหนวยบริการผูปวยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
เสียงของหนวยบริการผูปวยใน โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค อุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา คาระดับเสียงเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงและ
คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง หอผูปวยหนักมีคามากสุดของระดับเสียงเฉลี่ยมีคามากกวาหอผูปวยสามัญและหอผูปวยพิเศษ มีคา
ระหวาง 44.0-72.1 สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากเสียงของเครื่องมือทางการแพทยภายในหอผูหนักที่มีใชงานตลอดเวลา และเม่ือ
เทียบคาระดับเสียงภายในหอผูปวยกับคาแนะนำระดับเสยีงท่ีเหมาะสมภายในหอผูปวยของโรงพยาบาลตามมาตรฐานของ USEPA 

ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไมควรเกิน 45 เดซิเบลเอ พบวามีคาเกินในทุกหอผูปวย ซึ่งเสียงรบกวนที่เกินจากมาตรฐานยอม
สงผลกระทบตอผูปวยได (ณัฐวุฒิ พรศิริ และกาญจนา นาถะพินธุ ,2561)

การศึกษาผลกระทบของเสียงเครื่องบิน ตอภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป ในประชากรที่อาศัยในบริเวณ
รอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมีการจำแนกเสียงตามระดับความเปนอันตราย ดังนี้ เสียงปกติ มีความดังระหวาง 0-27 เดซิเบล 

ซึ่งไมมีผลตออารมณ และอวัยวะการไดยิน เสียงรบกวนมีความดังระหวาง 28-85 เดซิเบล ผูฟงจะรูสึกหงุดหงิดรำคาญ เสียงที่เปน
อันตราย มีความดังมากกวา 85 เดซิเบล ในวงการแพทยมลพิษทางเสียงนั้นสงผลกระทบตอการไดยินทั้งทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ดังนี้ รบกวนการพักผอนนอนหลับ เกิดความเครียด ซึ่งอาจพัฒนาไปสูอาการเจ็บปวยซึมเศรา และโรคจิตประสาทได 
รบกวนสมาธิ ความคิด การเรียนรู ทำใหประสิทธิภาพการทำงานลดลง กอใหเกิดความรำคาญ และรบกวนการสื่อสารที่ใชเสียง 
อาจเปนตนเหตุหรือกระตุนโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และแผลในกระเพาะอาหารได (พลังรัฐ ทองสันตติ์, 2550)

การลดเสียงรบกวนจากภายนอกเขาสูอาคารเรียนที่ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยอาคารเรียนกรณีศึกษา
ตั้งอยูริมถนนในกรุงเทพมหานคร ประสิทธิภาพดานเสียงของหองเรียนที่ทำการศึกษา ไดแก ความสามารถในการลดเสียงผานผนัง 
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(Sound Transmission Class, STC) เวลากังวาน (Reverberation Time, RT) และระดับเสียงพื้นหลัง (Background Noise)

ภายในหองเรียน เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดคาระดับเสียง ผลการศึกษาพบวา (1) ผนังหองเรียนดานที่หันสูถนนมีคา STC 10 เด
ซิเบล ซึ่งมีคาที่ต่ำกวามาตรฐานกำหนดไวคือ 60 เดซิเบล (2) คาเวลากังวานภายในหองเรียน กรณีที่ปดประตูมีคา RT 3.91 วินาที 
และกรณีที่เปดประตู มีคา RT 2.24 วินาที ซึ่งมีคาท่ีสูงกวาที่มาตรฐานกำหนดไวคือ 0.6 วินาที และ (3) ระดับเสียงพ้ืนหลังภายใน
หองเรียน พบวา มีคาระดับความดันเสียงเฉลี่ยระหวาง 56.5-61.2 เดซิบลเอ ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานที่กำหนดไวคือ 35 เดซิเบลเอ 

(อภิญญา จารุศิริสมบัติ ,2560) การศึกษาเสียงรบกวนจากจราจรทางรถไฟ โดยทำการวัดระดับเสียงชุมชนที่คาดวาอาจไดรับ
ผลกระทบจากทางรถไฟ บริเวณเมืองใหญในละตินอเมริกา ทำการวัดทั้งขณะที่มีการเปดหวูดรถไฟ และไมเปดหวูดรถไ ฟ ผูอยู
อาศัยในละแวกดังกลาวไดรับผลกระทบจากเสียงรถไฟ ผลจากการวัดระดับเสียงการจราจรทางรถไฟ ระบุวาระดับเสียงที่เกิดจาก
การเปดหวูดของรถไฟนั้นมีเสียงที่ดังขึ้น และมีความชัดเจนมาก ซึ่งอาจเกินจากขอกำหนดของกฎหมายเมืองกูรีตีบา (Curitiba) 

ประเทศบราซิล ชวงเวลากลางวันคาระดับเสียงไมควนเกิน  55 เดซิเบลเอ และชวงเวลากลางคืนระดับเสียงไมควรเกิน 45 เดซิบล
เอ จากการสำรวจผูอยูอาศัยในละแวกนั้น ไดรายงานความรูสึกที่ไดรับผลกระทบจากเสียงรถไฟที่วิ่งผาน ซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิด
อาการหงุดหงิด ปวดหัว สมาธิสั้น นอนไมหลับ และ 88% อางวาเกิดเปนมลพิษทางเสียงในชวงเวลากลางคืนมากที่สุด และอีก 

69% เชื่อวาเสียงของรถไฟน้ีสามารถลดคุณคาของยานที่พวกเขาอาศัยอยูได (Henrique, Zannin and Bunn ,2014)

4. วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษา สามารถแบงเปนการศึกษาจาก 3 ปจจัยหลักดังน้ี และนำมารวบรวมขอมูล
4.1 ชวงเวลา

ในเบื้องตนกำหนดชวงเวลาตลอดวัน หรือ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 และมีการกำหนดชวงเวลาแหง
ความเงียบใหมีความเชื่อมโยงกับการจัดชวงเวลาเงียบภายในโรงพยาบาลสำหรับการนอนพักผอนของผูปวย เพื่อให สามารถ
เทียบเคียงกับตารางเวลารถไฟท้ังเที่ยวไป-กลับได เมื่อทำเชนน้ีแลวจะสามารถหาขอสรุปไดวา มีรถไฟกี่ขบวนที่ผานและจอดสถานี
ในชวงเวลาใด และสามารถคาดคะเนเสียงท่ีจะเกิดขึ้นในแหลงกำเนิดเสียงได

4.2 แหลงกำเนิดเสียง

แหลงกำเนิดเสียงในท่ีนี้คือ สถานีรถไฟโพธาราม เสียงจากสถานีรถไฟน้ีนำไปเทียบเคียงกับชวงเวลา เพื่อใหสามารถ
คาดคะเนวา ในขณะที่รถไฟจอดหรือผาน ณ สถานีสามารถเกิดเสียงใดไดบาง และมีระดับเสียงเทาใด โดยเสียงที่คาดวาจะไดยิน
จากสถานีรถไฟมี 3 ชนิด คือ

1. เสียงรถไฟเคลื่อนขบวน มีระดับเสียง 80-88 เดซิเบลเอ
2. เสียงหวูดรถไฟ มีระดับเสียง 90 เดซิเบลเอ
3. เสียงจากสถานีรถไฟ ในที่นี้กลาวรวมถึง เสียงประกาศจากสถานี เสียงขณะรถไฟจอด หรือเสียงอื่น ๆ ที่อยู

บริเวณสถานี มีระดับเสียง 100 เดซิเบลเอ
หลังจากน้ันจะนำไปเทียบกับกิจกรรมของผูปวย และมาตรฐานเสียงสำหรับผูปวย

4.3 ผูปวย ขอมูลสำหรับผูปวยแบงออกเปน 2 สวน คือ

1. กิจกรรมของผูปวย เปนการกำหนดกิจกรรมของผูปวยท่ีคาดวาจะเกิด ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 9 แสดงกิจกรรมของผูปวยในแตละชวงเวลา

ชวงเวลา กิจกรรมของผูปวย

07.00-08.00 รับประทานอาหารเชา
08.00-11.00 พักผอน
11.00-12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-16.00 พักผอน/ญาติสามารถเขาเยีย่มได
16.00-17.00 รับประทานอาหารเย็น
17.00-21.00 พักผอน/ญาติสามารถเขาเยีย่มได
21.00-07.00 หมดเวลาเยี่ยม/ผูปวยพักผอน

เวลา 21.00 เปนตนไปกำหนดเปนชวงเวลาแหงความเงียบตาม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย
2. มาตรฐานระดับเสียงของผูปวย อางอิงจาก 4 หนวยงาน คือ กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอม

ไทย (เวลาแหงความเงียบ) ขอบังคับอินโดนีเซีย องคกรอนามัยโลก (WHO) และคาเกณฑเสียง NC-PNC (Noise Criterion) มีการ
กำหนดระดับเสียงแตละชวงเวลาใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมของผูปวย หลังจากนั้นนำขอมูลทั้ง 3 ปจจัยมาเทียบเคียงใน
ตารางเพื่อใหเห็นความสัมพันธไดงายมากข้ึน

ตารางที่ 10 เทียบจากตารางรถไฟ (สายใต) เที่ยวไป-กลับ ชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ณ สถานีรถไฟโพธาราม

เว
ลา

ตารางเวลารถไฟ แหลงกำเนดิเสียง ผูปวย
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R09.00-10.00
09.26 - H/M/S 80-100

09.40 - M 80-88

10.00-11.00 - 10.39 H/M/S 80-100

11.00-12.00 11.45 - H/M/S 80-100 L

12.00-13.00

R
13.00-14.00

14.00-15.00 14.37 - M 80-88

15.00-16.00 15.19 - H/M/S 80-100
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16.00-17.00 16.09 16.09 H/M/S 80-100 D

17.00-18.00
17.07 17.41 M 80-88

R

17.43 17.45 H/M/S 80-100

18.00-19.00 18.54 - M 80-88

45
19.00-20.00 19.57 - M 80-88

45
20.00-21.00
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รบ
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22.00-23.00

23.00-00.00 23.33 - M 80-88

00.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00 - 02.05 M 80-88

03.00-04.00 03.38 M 80-88

04.00-05.00 04.32 M 80-88

05.00-06.00 05.49 H/M/S 80-100

06.00-07.00
- 06.00 M 80-88

- 06.20 H/M/S 80-100

5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนผูปวยภายในโรงพยาบาลท่ีใกลกับสถานีรถไฟ กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาบางชวงเวลาตรงกับเวลาแหงความเงียบ (ภายในอาคาร) จากขอกำหนดของกองทุนสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย คือชวงเวลา 21.00-07.00 ชวงเวลาดังกลาวมีความสอดคลองกับการจัดชวงเวลาเงียบภายใน
โรงพยาบาลสำหรับการนอนพักผอนของผูปวย โดยจะมีรถไฟประมาณ 8 ขบวน ผานสถานีโพธารามจากการเปรียบเทียบตาราง
รถไฟสายใต ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยอาจมีระดับเสียงจากแหลงกำเนิดเสียงประมาณ 80-100 เดซิเบลเอ เมื่อเทียบคา
ระดับเสียงท่ีเหมาะสมภายในหอผูปวยในของโรงพยาบาลตามาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด
ไมควรเกิน 30 เดซิเบลเอ และคาเกณฑเสียงท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 40 เดซิเบล โดยพบวาในตึกสงฆอาพาธ อาจมีคาเกินกวาตามที่
มาตรฐานกำหนด สามารถสงผลตอสุขภาพทางรางกายของผูปวยได

สัญลักษณ-สี
รถไฟจอดสถานี
รถไฟผานสถานี
การจัดชวงเวลาเงียบ
1) 21.00-07.00 [เวลาแหงความเงียบ (ภายในอาคาร) 
กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนธิิสิ่งแวดลอมไทย]

B/L/D ทานอาหารเชา-กลางวัน-เย็น
R พักผอน (REST)

H เสียงหวูดรถไฟ 90 dBA

M เสียงเคลื่อนขบวน 80-88 dBA

S เสียงจากสถานีรถไฟ 100  dBA

*หมายเหตุ รถดวนพิเศษ จากสถานี ราชบุรี-โพธาราม ใชเวลา
ประมาณ 30 นาที และรถเร็ว จากสถานี ราชบุรี- โพธาราม ใช
เวลาประมาณ 25 นาที อางอิงจากตารางเวลารถไฟ (สายใต)
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6. การอภิปรายผล สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาระดับเสียงรบกวนผูปวยภายในโรงพยาบาลที่ใกลกับสถานีรถไฟ กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาการกลาวถึงเสียงรบกวน วารบกวนหรือไมนั้นมีปจจัยที่ตองศึกษาดังนี้ (1) ชวงเวลา  เปนชวงเวลาท่ี
สมควรที่จะมีเสียงรบกวนหรือไม เชน เวลากลางคืนท่ีเปนชวงเวลาแหงความเงียบ และเปนชวงเวลาท่ีสามารถไดยินเสียงแวดลอม
ชัดกวาชวงเวลากลางวัน (2) กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะนั้น สามารถมีเสียงรบกวนไดหรือไม เชน การพักผอน ในที่นี้เกิด
ขึ้นกับผูปวยซึ่งเปนกลุมคนที่ตองการการพักผอนมากกวากลุมคนอื่น ๆ (3) ระดับเสียง ขณะนั้นดังเกินกวาที่มาตรฐานกำหนด
หรือไม เนื่องจากระดับเสียงที่เกินกวาคามาตรฐานกำหนดนั้น มักจะสงผลกระทบตอสุขภาพทางรางกายและจิตใจ เวลา 21.00-

07.00 มีความสอดคลองกับการจัดชวงเวลาเงียบภายในโรงพยาบาลสำหรับการนอนพักผอนของผูปวย โดยจะมีรถไฟประมาณ 8 

ขบวน ผานสถานีโพธาราม อาจมีระดับเสียงประมาณ 80-100 เดซิเบลเอ ระดับเสียงนี้สงผลตอสุขภาพทางรางกายและจิตใจของ
มนุษย  การไดรับเสียงระดับนี้ แมเพียงระยะสั้น จะทำใหการไดยินของหูเสียไปช่ัวคราว และถาไดรับเสียงน้ีติดตอกันเปนเวลานาน 

หูจะพิการตลอดไป เมื่อเทียบคาระดับเสียงท่ีเหมาะสมภายในหอผูปวยในของโรงพยาบาลตามาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO)

ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไมควรเกิน 30 เดซิเบลเอ และคาเกณฑเสียงที่เหมาะสมไมควรเกิน 40 เดซิเบล อีกทั้งชวงเวลา
ดังกลาวเปนเวลากลางคืน ทำใหเสียงเดินทางผานอากาศที่มีอุณหภูมินอยกวา ไปยังชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิมากกวา เสียงจึง
เดินทางไดไกลกวาตอนกลางวัน เปนเหตุใหผูปวยสามารถไดยินเสียงรบกวนชัดกวาเวลากลางวัน 

ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนผู ปวยภายในโรงพยาบาลที ่ใกลกับสถานีรถ ไฟ กรณีศึกษา: ตึกสงฆอาพาธ 
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเบ้ืองตนเปนเพียงเปนการจัดทำตารางเปรียบเทียบกอนทำการทดลองจริง (Pilot Testing) 

การจะไดผลของระดับเสียงที่แนนอน ควรทำการวัดดวยเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) และอาจตองคำนึงถึงปจจัย
อื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ออกเทบแบนด (Octave band) ซึ่งเปนอีกหนึ่งคาที่ใชในการวัดระดับเสียง ความสามารถในการลดเสียงผาน
ผนัง (Sound Transmission Class, STC) เวลากังวาน (Reverberation Time, RT) และระดับเสียงพื ้นหลัง (Background 

Noise) ซึ่งจะนำไปสูการเสนอแนวทางในการลดปญหาระดับเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนได โดยการเสนอแนวทางแกปญหาอาจเปนการ
จัดภูมิทัศน รวมกับการปรับเปลี่ยนเปลือกอาคาร และฝาเพดาน
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รูปแบบผังที่มีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

The Changing in Function in Planning Typology of Piman Chakri 

Hall, Phayathai Palace

ภัทรานิษฐ ศุภวโรภาส1    สมโชค สินนุกูล2    พิสิฐ พินิจจันทร3

บทคัดยอ

พระที่นั่งพิมานจักรีเปนพระที่นั่งองคประธานของหมูพระที่นั่งในพระราชวังพญาไท ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีบทบาท
สำคัญทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของไทยมากกวา 100 ป บทความฉบับนี้มุงเนนศึกษารูปแบบผังที่มี
การปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี มีระเบียบวิธีวิจัยโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการ
ออกแบบสถาปตยกรรมประเภทตาง ๆ ขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของและการลงพื้นที่เก็บขอมูล จากการศึกษาพบวาการ
ปรับเปลี่ยนหนาที่และผูครอบครองมีอิทธิพลมาจากการเมืองและการปกครองในยุคสมัยนั้น เมื่ออาคารไมสามารถตอบสนองการ
ใชสอยใหมได จึงเกิดการปรับเปลี่ยนหนาที่การใชสอยในอาคาร จากพระที่นั่งเปลี่ยนเปนโรงแรมโดยใชผังอาคารเดิมแตเปลี่ยน
หนาที่หอง มีการแบงกลุมการใชสอย (Zoning) ใกลเคียงกัน สวนใหญเปนพื้นที่สวนตัว (Private Zone) กับพื้นที่กึ่งสาธารณะ 
(Semi-Public Zone) มีพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) นอยที่สุด ตอมาเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลมีการปรับผังและตอเติมอาคาร 
สวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะและมีพื้นที่สวนตัวนอยสุด ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดปรับผังอาคารเหมือนสมัยพระราชวังแตการใช
สอยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ มีพื้นท่ีกึ่งสาธารณะบางสวน ไมมีพื้นที่สวนตัวเหลืออยู

คำสำคัญ: พระราชวังพญาไท  สถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตก  การใชสอยและหนาท่ี

Abstract

Phiman Chakri Hall is the main hall of the Royal Residences' complex in Phayathai Palace, which 

accommodated various function along in the history of Thai politics and government more than 100 years. This 

research article studies The Changing in Function in Planning Typology of Piman Chakri Hall. methodology of 

this research is collecting data from documents related to various types of architectural design theory, historical 

data and field survey. The study demonstrates that the change in function and occupant was influenced by 

the politics and government of that period. When the building wasn’t suitable for new use, there was change 

in the building's function. Frist change was the hall was turned into a hotel. Although its planning did not 

changed but the zoning was rearranged to accommodate new function. Most of them were private zone and 

the semi-public zone, with the least on public zone. Second change, it was turned into a hospital where there 

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน
คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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were remodeling and building additions which majority parts of it were public zone with the least on private 

zone. At present, it serve as a museum that has been renovated into a palace plan with most area open to 

public zone, some semi-public zone and no private zone preserved.

Keywords: Phayathai Palace, Western Influences on Architecture, Use and Function

1. บทนำ
1.1 พระท่ีนั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

พระที่นั่งพิมานจักรี เปนพระที่นั่งองคประธานของหมูพระที่นั่งในพระราชวังพญาไท เปนพระที่นั่งองคแรกในหมู
พระที่นั่งท่ีสรางขึ้นใหมตามพระดำริรชักาลท่ี 6 เริ่มสรางในป พ.ศ. 2463 เปนอาคารกออิฐฉาบปูนสูง 2 ช้ัน ลักษณะสถาปตยกรรม
อิทธิพลตะวันตก ผสมผสานระหวางโรมาเนสกกับโกธิค (ชมรมคนรักวัง , 2548) มีลักษณะพิเศษคือยอดโดมสูงสำหรับชักธง
มหาราช มีทางเช่ือมตอกับพระท่ีน่ังไวกูณฐเทพยสถานทางทิศตะวันออกและพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสทางทิศตะวันตกท้ังทางเช่ือมช้ัน
บทและช้ันลาง การเปนพระท่ีน่ังองคประธานของพระที่นั่งพิมานจักรีอยูที่ใจกลางของผังในพระราชวังพญาไทเปนอาคารหลักของ
การใชงาน

รูปที่ 1 พระที่นั่งพิมานจักรี
ที่มา: ผูวิจยั (2564)

พระราชวังพญาไทมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตรหลายดานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการ
เมืองและการปกครองของไทยลวนเปนเหตุปจจัยท่ีทำใหพระราชวังพญาไทมีการปรับเปล่ียนการใชสอยของอาคาร สรางขึ้นตั้งแตป 
พ.ศ. 2452 (กรรณิการ ตันประเสริฐ, 2553) โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตำหนักชานเมือง แตพระท่ีน่ังพิมาน
จักรีสรางข้ึนพรอมพระที่นั่งใหมหลายพระองคในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและสถาปนาเปน “พระราชวังพญา
ไท” ในป พ.ศ.2463 (หอวชิราวุธานุสรณ, 2463-2464) ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุง
เปน “โฮเต็ลพญาไท” โรงแรมชั้นหนึ่ง และภายหลังไดเลิกกิจการเนื่องจากคณะราษฎรต องการสรางเปนสถานพยาบาลของ
กองทัพบกเรียกวา “เสนารักษพญาไท”และเปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลทหารบกกอนจะไดรับชื่อ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” 

จนป พ.ศ. 2522 พระราชวังพญาไทขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติตามประกาศกรมศิลปากร และปจจุบันเปดเปน 

“พิพิธภัณฑ” สำหรับใหประชาชนท่ัวไปไดเขาชม
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1.2 รูปแบบผังท่ีมีการปรับเปล่ียนการใชสอยของพระท่ีนั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

การเปลี่ยนแปลงการใชงานอยางตอเนื่องของพระราชวังพญาไทมีความสัมพันธกับจุดประสงคของการใชสอยอาคาร
ในชวงเวลาน้ัน และมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่อยางการตอเติมรื้อถอนหรือการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใชงานในพื้นที่เดียวกันใหมีการใช
งาน (Function) ที่แตกตางกันออกไป สงผลตอลักษณะของการแบงกลุมการใชสอย (Zoning) ที่แตกตางออกไปตามยุคสมัย การ
ปรับเปลี่ยนนั้นเกิดจากปจจัยหลายดานโดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองและสภาพสังคม นอกจากนี้ปจจุบันพระราชวังเปน
โบราณสถานจากการขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2522 แสดงถึงคุณคาในดานประวัติศาสตรและศิลปะ นำไปสูการปกปองคุมครองตาม
ระเบียบของการเปนโบราณสถาน

พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไทมีความสำคัญทางประวัติศาสตรยังขาดขอมูลทางการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
ศึกษารูปแบบผังที่มีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท จึงทำการศึกษาเพื่อหาความเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางการปรับเปลี่ยนการใชสอยกับสถาปตยกรรมของพระที่นั ่งพิมานจักรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยผล
การศึกษาของงานวิจ ัยนี ้จะมีประโยชนเปนฐานขอมูลทางการศึกษาและการกำหนดนโยบายทางการออกแบบอนุร ักษ
สถาปตยกรรมพระราชวังพญาไทในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถเปนแนวทางสำหรับการศึกษาโบราณสถานหรืออาคารเกาที่มี
การปรับเปลี่ยนการใชสอยในรูปแบบอ่ืนตอไปได จึงเปนท่ีมาของหัวขอการวิจัย “รูปแบบผังท่ีมีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระ
ที่น่ังพิมานจักรี พระราชวังพญาไท”

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

ศึกษาหารูปแบบผังท่ีมีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย มีทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อ
กำหนดเปนแนวทางของการวิจัย คือ ขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม
ประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้

3.1 ขอมลูทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ

เนื่องจากพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท เปลี่ยนแปลงการใชสอยในหลายหนาที่ตามชวงเวลาโดยเหตุแหง
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสัมพันธปจจัยหลายดานโดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองและสภาพสังคม จึงทำการศึกษาขอมูล
ทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อความเขาใจสำหรับการวิเคราะหขอมูล

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรูปแบบงานสถาปตยกรรมก็ยังคงมีความเปนตะวันตกเหตุผลจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงศึกษาวิชาอยู ณ ประเทศอังกฤษหลายแขนง กอนกลับมารับราชการและ ข้ึน
ครองราชย สิ่งนี้จึงอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบสถาปตยกรรมไมไดปรากฏในลักษณะของงานวัดวา
อาราม เนื่องจากพระองคทรงเห็นวาวัดในไทยนั้นมีมากแลวจึงหันไปใหความสำคัญกับสถาปตยกรรมอยางอื่นเชน พระราชวัง 
โรงเรียน โรงพยาบาล (วีรภัทร นามสงา, 2559) ลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวหมดยุคการสรางวังแบบโบราณที่มีการวางผังเปนแถวเปนแนวแกนแบบวัดอีกตอไป วังในสมัยน้ีเปนที่อยูของมนุษย
ไมใชเทพจึงมีกายภาพเปนสวนปา ผังอาคารประกอบข้ึนจากหองชุดหลายหอง เชน หองนอน หองนั่งเลน หองรับประทานอาหาร 
หองรับแขก ตางกับรัชกาลท่ี 5 เปลี่ยนเปนผังแบบอสมมาตรไมใชแบบสมมาตรคลาสสิคอีกตอไป เพราะเปนผังอาคารท่ีเนนความ
สะดวกสบายในการอยูอาศัยเปนหลัก พื้นที่ใชงานมักเรียงตอกันเปนชุด เชื่อมตอกันดวยระเบียงเพ่ือใหมีการระบายอากาศและกัน
แดดกันฝน สำหรับภูมิอากาศแบบเมืองรอนชื้น แบบอาคารที่เปนที่นิยมสำหรับวังคือ แบบโรแมนติก ( Romanticism) จำพวก
ฟนฟูยุคกลาง (Gothic Revival) (สมชาติ จึงสิริอารักษ, 2553)
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พระราชวังพญาไทขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติในป พ.ศ. 2522 โดยมีพระที่นั่งพิมานจักรีเปนหนึ่งในอาคารที่
ขึ ้นทะเบียนแสดงถึงคุณคาในดานประวัติศาสตรและศิลปะ นำไปสูการปกปองคุมครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504, พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) และระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 เมื่ออยู
ภายใตการคุมครองการจะซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงจึงอยูภายใตขอกำหนดเหลานี้

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทตาง ๆ

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท แบงหนาที่ตามการใชสอยออกได
เปน 4 ประเภทอาคาร คือ พระราชวัง โรงแรม โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ สำหรับแนวคิดของการแบงกลุมการใชสอย (Zoning) 

พระราชวังเปนการใชสอยแบบเปนสวนตัว (Private) ในขณะที่โรงแรม โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ นั้นเปนการใชสอยแบบ
สาธารณะ (Public)

แบบแผนพระราชวัง : โดยคำวา "วัง" ตามความหมายที่เขาใจกันทั่วไปหมายถึง ที่ประทับ ที่อยูของเจานายหรือ
พระบรมวงศานุวงศ พระมหากษัตริยจะทรงประกาศราชโองการสถาปนาวังขึ้นเปน "พระราชวัง" มิใชวาวังใดเคยเปนท่ีประทับของ
พระมหากษัตริยแลวจะเรียกวา "พระราชวัง" ไดทั้งหมด (ส.พลายนอย, 2563) พื้นที่ภายในพระราชวังมักจะแบงออกเปน 3 เขต 

แตละเขตมีกำแพง หรือคูน้ำ หรือรั ้วกั ้นเปนขอบเขตอยางชัดเจน เรียกวา พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง และ
พระราชฐานช้ันในโดยพระราชฐานช้ันนอก เปนที่ตั้งของหนวยราชการหรือเปนที่ทำงานมักจะตั้งอยูดานหนา ผูที่ปฏิบัติงานในเขต
นี้มักจะเปนผูชายจึงมักจะเรียกผูที่ทำงานในเขตนี้วา "ฝายหนา" ถัดมาคือพระราชฐานช้ันกลางเปนที่ตั้งของพระมหาปราสาท และ
พระราชมณเฑียร สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย และพระราชฐานชั้นใน เปนที่ตั้งของหมูตำหนัก ที่ประทับของพระมเหสี 
พระราชเทวี และขาทูลละอองธุลีพระบาทท่ีเปนหญิงลวน พระราชฐานช้ันน้ีจะตั้งอยูดานในตอเน่ืองกับพระราชมณเฑียรท่ีประทับ
ของพระมหากษัตริยจึงมักจะเรียกผูที่อยูในเขตนี้วา "ฝายใน" ขอมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลม 14 (2553)

ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม : โรงแรมคือสถานท่ีเพื่อใหบริการที่พักช่ัวคราวและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
สำหรับผูรับบริการ โดยแบงพื้นที่ออกแบบเปน 2 สวนหลักคือ สวนบริการดานหนา (Front of House) ซึ่งประกอบดวยหองพัก 

(Guestroom), สวนสนับสนุนโรงแรม (Facility) เชน โถงตอนรับ หองอาหาร บาร เปนตน และสวนบริการดานหลัง (Back of 

House) ซึ่งเปนสวนสนับสนุนและจัดการโครงการจะอยูมิดชิดสำหรับแขกของโรงแรมสวนนี้จะถูกแยกออกจากสวนบริการ
ดานหนาอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมควรมีเสนทางสัญจรที่แยกออกจากกันระหวางเจาหนาที่โรงแรมกับแขก      

เขาพัก
ทฤษฎีการออกแบบโรงพยาบาล : การออกแบบโรงพยาบาลเปนงานพื้นที่ใชสอย (Function) ใหเกินความ

คลองตัวในการทำงานตั้งแตในแผนกและตอเนื่องสัมพันธกับแผนกอื่นดวย อาจแบงประโยชนใชสอย (Facility) ออกเปนสวน
ใหญๆไดแก ฝายวินิจฉัยและบำบัดรักษา ฝายสนับสนุนทางคลินิก ฝายรักษาพิเศษ ฝายผูปวยใน ฝายบริหารและธุรการ และฝาย
บริการ การออกแบบที่ดีเชนการจัดพื้นที่ใชสอยเรียงเปนลำดับทำใหทางเดินเปนข้ันเปนตอน สั้นและไมยอกยอนตั้งแตเริ่มจนออก
จากโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของผูใชงาน การปองกันการติดเชื้อสามารถทำไดโดยการแบงกลุมกิจกรรมที่คลายคลึงมาไว
ดวยกัน แตละกลุมตองแยกเสนทางสัญจรสวนสะอาดและสวนสกปรก (อวยชัย วุฒิโฆสิต, 2543)

ทฤษฎีการออกแบบพิพิธภัณฑ : คำวา "พิพิธภัณฑสถาน" หมายถึงสถานที่ที่แสวงหาเก็บรวบรวมสิ่งของที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และธรรมชาติ เพื่อนำมาอนุรักษใหสิ่งของตางๆนั้นอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงกอนจะนำมาจัด
แสดงเพื่อใหผูเขาชมไดรับความรูแบบเพลิดเพลินใจ เรียกสั้น ๆ วา "พิพิธภัณฑ" การจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานมีอยู 2 

แบบคือ นิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว ขอมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเลม 40 (2560)
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการออกแบบสถาปตยกรรมท้ัง 4 ประเภท
ประเภท

อาคาร
ผูใชงาน (User) องคประกอบ (Function) และการแบงกลุมการใชสอย (Zoning)

พระราชวัง
ผูใหบริการ : ขาราชบรพิาร
ผูรับบริการ : พระมหากษัตรยิ เจานาย ขุนนาง

พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) : ทองพระโรงฝายหนา
พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) : หองเสวย ทองพระโรงฝายใน
พื้นที่สวนตัว (Private Zone) : หองบรรทม, หองทรงพระอักษร

โรงแรม

ผูใหบริการ : เจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริการ
ผูรับบริการ : แขกพักคางแรม แขกไมพกัคางแรม

พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) : สวนตอนรับ หองน่ังเลน หองอาหาร
บาร 
พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) : สำนักงาน
พื้นที่สวนตัว (Private Zone) : หองพัก

โรงพยาบาล

ผูใหบริการ : เจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริการ
โรงพยาบาล เจาหนาที่รักษาพยาบาล เจาหนาที่
บริการทางการแพทย
ผูรับบริการ : ผูปวยนอก ผูปวยใน ผูมาติดตอ

พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) : สวนตอนรับ แผนกผูปวยนอก (OPD)

พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) : แผนกฉุกเฉิน แผนกเภสัช
กรรม
พื้นที่กึ่งสวนตัว (Semi- Private Zone) : แผนกศัลยกรรม หองดับจิต
พื้นที่สวนตัว (Private Zone) : หองพักผูปวย

พิพิธภัณฑ
ผูใหบริการ : เจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่นำชม
ผูรับบริการ : นักทองเท่ียว ผูมาติดตอ

พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) : นิทรรศการ พื้นที่สวนกลาง
พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) : สำนักงาน

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมขอมูลทางประวัติศาสตรที ่เกี ่ยวของ และทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบ
สถาปตยกรรมประเภทตาง ๆ ไดแนวทางของการศึกษาดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แนวทางของการศึกษาเพื่อหารูปแบบผังท่ีมีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท
ที่มา: ผูวิจยั (2565)

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยใชแนวทางของการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเกีย่วของกับทฤษฎี
การออกแบบสถาปตยกรรมประเภทตาง ๆ และขอมูลทางประวัติศาสตรทีเ่กี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมลูสูการวิเคราะห

1. รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเกีย่วของและการ
สัมภาษณจากบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ ในสวนของขอมูลทางกายภาพทำการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บขอมูล
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2. การสรางเครื่องมือวิจัย โดยวิธีการรวบรวมขอมลูจากเอกสารและการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บขอมลูเชิงกายภาพ
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดกลุมขอมูล โดยวิธีดังตอไปนี้

3.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรมประเภท
ตาง ๆ คือ พระราชวัง โรงแรม  โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ ประกอบกับขอมูลทางประวัตศิาสตรที่เกี่ยวของ

3.2 ทำการสัมภาษณจากบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือเพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับพระที่น่ังพิมานจักรี
3.3 ลงพื้นที่เก็บขอมูลทางกายภาพของสถาปตยกรรม พระท่ีนั่งพิมานจกัรี พระราชวังพญาไท
3.4 ทำการวิเคราะหขอมลูและสรุปผลการวิจัย

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบวารูปแบบผังที ่มีการปรับเปลี ่ยนการใชสอยของพระที ่นั ่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท 

ประกอบดวย “การปรับเปลี่ยนหนาที่การใชสอยและผูครอบครอง” เพื ่อใหทราบถึงเหตุปจจัยของการเปลี ่ยนหนาที่กับ          

“การปรับเปลี่ยนหนาที่การใชสอยในอาคาร” ซึ่งเปนการวิเคราะหดวยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรมประเภท
ตาง ๆ เพื่อใหทราบการเปลี่ยนไปของอาคารในระดับผังและการแบงกลุมการใชสอย (Zoning)

5.1 การปรับเปล่ียนหนาท่ีการใชสอยและผูครอบครอง

พระที่นั ่งพิมานจักรีสรางขึ ้นในป พ.ศ. 2463 (หอวชิราวุธานุสรณ, 2463-2464) พรอมกับหมูพระที่นั ่งของ
พระราชวังพญาไท จากหลักฐานในบันทึกของหมอมหลวงปนมาลากุลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีสวนรวมใน
การออกแบบพระท่ีนั่งในป พ.ศ. 2462 (ประติสมิต, 2523) โดยโปรดเกลาฯใหนายเอมิลโย ฟอรโน (Emilio Forno) สถาปนิกชาวอิ
ตาเลียนซึ่งเปนขาราชการกรมศิลปากรในขณะนั้น เปนผูดูแลการกอสรางและตกแตงภายในหมูพระที่นั่ง และนายคารโล ริโกลี 
(Carlo Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียนเปนผูเขียนภาพจิตรกรรมลายเขียนสีตกแตงภายในพระราชวังพญาไท จากนั้นหลังสงครามโลก
ครั้งที ่ 1 รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชดําริใหจัดงานมหกรรรมนานาชาติชื ่อวา“สยามรัฐพิพิธภัณฑ” (The Siamese Kingdom 

Exhibition) ในป พ.ศ. 2468 (กัณฐิกา กลอมสุวรรณ, 2556) แตกรุงเทพฯ เวลานั้นยังไมมีโรงแรมทันสมัย รัชกาลที่ 6 จึงมีพระ
ราชราชปรารภกับผูบัญชาการกรมรถไฟหลวงขณะน้ันวาพระราชวังพญาไทเปนอสังหาริมทรัพยท่ีใหญโตมีบริเวณท่ีกวางขวางมาก
ตองสิ้นเปลืองในการบำรุงรักษา หากปรับเปนโรงแรมช้ันหน่ึงเพื่ออำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขามาในสยาม
แลวคาบำรุงรักษาก็คงรวมอยูในงบของโรงแรมได (ชมรมคนรักวัง , 2548) จึงใหกรมรถไฟหลวงที่ประสบความสำเร็จในกิจการ
โฮเต็ลรถไฟหัวหินมากอน แปลงพระราชวังพญาไทเปนโฮเต็ลทันสมัยช้ันเดอลุกซ เพื่อเปดวันท่ี 1 มกราคม 2468 ทันงานสยามรัฐ
พิพิธภัณฑ โดยมีพระราชประสงคใหคงรูปพระราชวังและนามเดิมเปนที่ระลึก แตงานสยามรัฐพิพิธภัณฑไมไดจัด ขึ้นเนื่องจาก
รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตกอน การจัดงานรื่นเริงขณะนั้นจึงตองงดไป ตอมารัชกาลที่ 7 พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสืบ
สานพระราชดำริในรัชกาลท่ี 6 เปนโฮเต็ลพญาไท จนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โฮเต็ลพญาไทขาดทุนประกอบ
กระทรวงกลาโหมตองการใชสถานที่เปนกองเสนารักษ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2475-2477) จนเปนโรงพยาบาลทหารบกตาม
ดวยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในปจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลไดยายไปอาคารหลังใหมในบริเวณใกลเคียงกับพระราชวังพญาไทและใช
พระราชวังเปนที่ทำการของกรมแพทยทหารบกจนป พ.ศ. 2532 จึงยายไป (ชมรมคนรักวัง, 2548) จากนั้นกรมศิลปากรข้ึน
ทะเบียนพระราชวังพญาไทเปนโบราณสถานในป พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งชมรมคนรักวัง (ปจจุบันคือมูลนิธิอนุรักษพระราชวัง   
พญาไท) ในป พ.ศ. 2540 เพื่อรณรงคหารายไดสมทบทุนบูรณะพระราชวังพญาไทและดำเนินการเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนท่ัวไป
เขาชมจนถึงปจจุบัน โดยที่พระที่น่ังอุดมวนาภรณยังใชเปนศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
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ตารางท่ี 2 แสดงการปรับเปลีย่นหนาท่ีการใชสอยและผูครอบครอง

รัชสมัย ปพุทธศักราช หนาที่ การครอบครอง เหตุแหงการสราง/เปลีย่น

รัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2453-2469

พ.ศ. 2462-2468 พระราชวังพญาไท
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา

เจาอยูหวั

สรางหมูพระที่นั่งสถาปนาเปน
พระราชวังเพ่ือเฉลิมพระเกยีรติพระ

ราชบิดาและพระราชมารดา

รัชกาลที่ 7
พ.ศ. 2469-2477

พ.ศ. 2469-2475
โฮเต็ลพญาไท
(โรงแรมชั้น 1)

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั

(บริหารงานโดยกรมรถไฟหลวง)

รัชกาลที่ 7 สรางตามพระราช
ประสงครัชกาลที่ 6 ซึ่งกรุงเทพยุค

นั้นขาดโรงแรมที่ทันสมัย

รัชกาลที่ 8
พ.ศ. 2477-2589

พ.ศ. 2475-2489 เสนารักษพญาไท

กองเสนารักษจังหวัดทหารบก
กรุงเทพฯ

สังกัดกระทรวงกลาโหม
(โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. 2483 และ 
พ.ศ.2489 ใหกระทรวงกลาโหม)

โฮเต็ลพญาไทขาดทุน และ
กระทรวงกลาโหมตองการใช
สถานที่เปนกองเสนารักษ

รัชกาลที่ 9
พ.ศ. 2489-2559

พ.ศ. 2489-2495
โรงพยาบาล
ทหารบก

โรงพยาบาลทหารบก
เปลี่ยนชื่อเม่ือสิ้นสุดสงคราม ยาย
มาสังกัดกรมแพทยทหารบก

พ.ศ. 2495-2512
โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ปรับปรุงเพ่ือเตรียมรับสงคราม
รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

หลังบูรณะของ
มูลนิธิที่จัดตั้งป 
พ.ศ. 2540

พิพิธภัณฑ
( ขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน 

พ.ศ.2522)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สังกัด
กรมแพทยทหารบก กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม / ที่ดินของกอง
ราชพัสดุ กองทัพบก

ดูแลโดยมูลนิธิอนุรกัษพระราชวัง
พญาไท

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินี
เธอ 

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี

เพื่อเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชน
ทั่วไปเขาชม

5.2 การปรับเปล่ียนหนาท่ีการใชสอยในอาคาร

พระที่นั่งพิมานจักรีมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางโรมาเนสกกับโกธิคจากอิทธิพลตะวันตก แตมี
ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้นของไทย เชน การยื่นชายหลังคาเพื่อกันแดดและฝน การที่มี
ทางเดินภายในอาคารแบบเปดโลง การออกแบบชองเปดแบบบานกระทุงที่มีจำนวนมาก ตลอดจนชองระบายอากาศไมฉลุลาย
เหนือบานประตูและหนาตาง เพื่อใหมีการระบายอากาศเขาสูอาคารไดดี ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลองกับสถาปตยกรรมในเขตรอน
ชื้นที่มีความรูสึกไมนาสบายจากความรอนหรือความชื้นสูง ดวยการแกไขใหมีการระบายอากาศทางธรรมชาติหรือลมพัดผาน การ
ออกแบบหองหรืออาคารจึงตองคำนึงถึงการระบายอากาศทางธรรมชาติ (กิจชัย จิตขจรวานิช, 2554) ตางกับสถาปตยกรรมในเขต
ตะวันตกที่ไมตองการลมที่นำความเย็นเขาอาคารมากเกินไป โดยลักษณะการวางผังของพระที่นั่งพิมานจักรีเหมือนเรือนไทยหมู
ใหญ คือหองตาง ๆ เรียงเปน 3 แถว ระหวางแถวมีทางเดินใหญคั่นกวางจนดูเหมือนระเบียงเรือนไทย (สมชาติ จึงสิริอารักษ , 
2553) ลักษณะที่แตกตางกันคือพระที่นั่งพิมานจักรีเปนอาคารแบบปดผนังโดยรอบแลวมีหนาตางรอบ ๆ ระเบียงแทน แตเรือน
ไทยหมูมีการใชฝาเรือนลอมรอบแตหลังคาไมไดยื่นคลุมทางเดินท้ังหมด ชานมีลักษณะเปดโลงไมมีหลังคาปกคลุม
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รูปที่ 3 พระราชวังพญาไทยุคโฮเตล็พญาไท (ซาย) , พระราชวังพญาไทยุคปจจุบัน (ขวา)
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ผูวจิัย (2565)

รูปที่ 4 ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคพระราชวังพญาไท (พ.ศ. 2462-2468)

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคพระราชวังพญาไท (พ.ศ. 2462-2468) รูปที่ 4 ปรับปรุงจากขอมูลของผังพระที่นั่งจักรีจากหอ
จดหมายเหตุแหงชาติสมัยรัชกาลท่ี 6 ผังจากหนังสือสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 หนังสือพระราชวังพญา
ไทในวันวารหาแผนดิน และหนังสือพระราชวังพญาไทจากชมรมคนรักวัง พบวาการแบงกลุมการใชสอย (Zoning) ของพระที่นั่ง
พิมานจักรี ชั้น 1 มีลักษณะของการเปนพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) จากการเปนพระราชฐานชั้นนอก (ฝายหนา) ในบริเวณ
ทองพระโรง เปนพื้นที่ก่ึงสาธารณะ (Semi-Public Zone) จากการเปนพระราชฐานช้ันนอก (ฝายหนา) บริเวณหองเสวยและหอง
พระโอสถมวน ที่ชั้น 2 ของพระที่นั่ง มีลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) บริเวณทองพระโรงกลาง กับพื้นที่
สวนตัว (Private Zone) ที่เปนหองบรรทมและหองทรงพระอักษร จากการเปนพระราชฐานชั้นใน (ฝายใน) โดยมีลักษณะของ
พระราชฐานช้ันกลางผสมผสาน
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รูปที่ 5 ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคโฮเต็ลพญาไท (พ.ศ. 2469-2475)

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคโฮเต็ลพญาไท (พ.ศ. 2469-2475) รูปที่ 5 ปรับปรุงจากขอมูลหนังสือพระราชวังพญาไทในวัน
วารหาแผนดิน พบวาเมื่อปรับพระที่น่ังเปนโรงแรมภายใตการใชผังแบบเดิม การแบงกลุมการใชสอย (Zoning) มีลักษณะใกลเคียง
กับสมัยเปนพระที่นั่งจากการเปนที่พักอาศัยเชนเดียวกัน แตพื้นที่เริ่มมีความเปนสาธารณะมากขึ้น ที่ชั้น 1 เปนพื้นที่สาธารณะ 
(Public Zone) บริเวณหองอาหาร หองหนังสือพิมพและอุปกรณถายภาพ ที่ชั้น 2 มีลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-

Public Zone) บริเวณหองนั่งเลนและหองประชุม เปนพื้นที่สวนตัว (Private Zone) ในสวนของหองชุดของโรงแรม

รูปที่ 6 ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคเสนารักษพญาไท โรงพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

ผังพระที่นั่งพิมานจักรี ยุคเสนารักษพญาไท (พ.ศ. 2475-2489) โรงพยาบาลทหารบก (พ.ศ. 2489-2495) โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2495-2512) รูปที่ 6 ปรับปรุงจากขอมูลผังกอนการบูรณะป พ.ศ. 2541 บริษัท เดียบอรนสตรีทดีไซน
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และวิเคราะหจากขอมูลบันทึกความทรงจำวังพญาไท พ.ศ. 2498 พ.อ.กอง ดวงเพชร อจ.รร.สร.พบ. 

พบวาเมื่อปรับหนาท่ีอาคารเปนโรงพยาบาลไดมีการก้ันหองบริเวณทางเดินภายในและการตอเตมิอาคาร เพื่อตอบสนองตอการเปน
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อาคารสาธารณะ การแบงกลุมการใชสอย (Zoning) ซับซอนข้ึน มีความเปนสาธารณะมากข้ึนจากทุกสมัยจากการเปนโรงพยาบาล
ตรวจรักษาโรค สวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) มีพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) และพื้นที่กึ่งสวนตัว 
(Semi-Private Zone) รองลงมา มีพื้นท่ีสวนตัว (Private Zone) นอยท่ีสุดแคในบริเวณหองพักรักษาพยาบาล

+

รูปที่ 7 ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคพิพิธภัณฑ (หลังบูรณะของมลูนิธทิี่จัดต้ังป พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน)

ที่มา: ผูวิจยั (2565)

ผังพระท่ีนั่งพิมานจักรี ยุคพิพิธภัณฑ (หลังบูรณะของมูลนิธิท่ีจัดตั้งป พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน) รูปที่ 7 ปรับปรุงจากหนังสือ
พระราชวังพญาไทจากชมรมคนรักวัง และการลงพื้นที่สำรวจเก็บขอมูล พบวาเมื่อหนาที่อาคารเปนพิพิธภัณฑหลังจากพระราชวัง
พญาไทไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน พ.ศ. 2522  มีการเปรียบเทียบขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อการบูรณะใหผังอาคารกลับไป
เหมือนสมัยพระราชวังแรกสราง แตเนื่องจากจุดประสงคการใชงานเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนทั่วไปเขาชม หนาที่ของอาคารจึง
ตางกับพระราชวังที่เปนที่อยูอาศัยแบบสวนตัว (Private Residence) แตพิพิธภัณฑเปนอาคารสาธารณะ (Public Building) 

หนาที่การใชสอยของหองสวนใหญคือหองจัดแสดง การแบงกลุมการใชสอย (Zoning) สวนใหญจึงเปนพื้นที่สาธารณะ (Public 

Zone) มีบางสวนเปนพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) สำนักงานของมูลนิธิอนุรักษพระราชวังพญาไท

6. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

6.1 การอภิปรายผลและสรุป

จากการศึกษาวิจัยรูปแบบผังที่มีการปรับเปลี่ยนการใชสอยของพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท พบวาการ
ปรับเปลี่ยนหนาที่และผูครอบครอง ขึ้นอยูกับจุดประสงคของผูครอบครองที่ตองการใชงานอาคารเพื่อเหตุใด ซึ่งแนวคิดมีอิทธิพล
จากการเมืองและการปกครองในยุคสมัยนั้น ๆ เมื่อหนาที่ของอาคารเปล่ียนไปตามจุดประสงคนั้น แลวอาคารและการแบงกลุมการ
ใชสอย (Zoning) เดิมไมสามารถตอบสนองการใชสอยใหมได จึงเกิดการปรับเปลี่ยนหนาท่ีการใชสอยในอาคาร โดยพระที่น่ังพิมาน
จักรีเริ่มจากเปนพระราชวังเปลี่ยนเปนโรงแรม ยังมีการใชผังอาคารเดิมแตเปลี่ยนหนาท่ีของหอง การแบงกลุมการใชสอยใกลเคียง
กันเพราะจุดประสงคเพื่อพักอาศัยเหมือนกัน สวนใหญเปนพื้นที่สวนตัว (Private Zone) กับพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public 

Zone) และมีพื้นท่ีสาธารณะ (Public Zone) นอยที่สุด เมื่อเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลซึ่งเปนอาคารสาธารณะที่มีการใชสอยซับซอน
ขึ้นจึงมีการปรับผังและตอเติมอาคารหลายสวน มีพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) มากที่สุด มีพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public 

Zone) และพื้นที่กึ่งสวนตัว (Semi-Private Zone) รองลงมา และพื้นที่สวนตัว (Private Zone) นอยที่สุด เมื่อเปลี่ยนพพิธิภัณฑ
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ไดมีการปรับอาคารกลับไปเหมือนสมัยพระราชวัง แตหนาที่เปนอาคารสาธารณะแทน การแบงกลุมการใชสอยสวนใหญจึงเปน
พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) มีพื้นท่ีกึ่งสาธารณะ (Semi-public Zone) บางสวน

เมื่อเปลี่ยนจุดประสงคการใชอาคารแลวอาคารเดิมไมสามารถตอบสนองการใชสอยใหม จึงเกิดการปรับเปลี่ยนหนาที่
การใชสอยในผังอาคารที่ใหการแบงกลุมการใชสอย (Zoning) เปลี่ยนไป ยิ่งอาคารมีความเปนสาธารณะมากขึ้นก็จะมีพื ้นที่
สาธารณะ (Public Zone) เพิ่มมากข้ึน พื้นที่สวนตัว (Private Zone) ลดลง ความตองการพ้ืนท่ีจะมากข้ึน ถาพ้ืนท่ีเดิมไมเพียงพอ
ก็ตองตอเติมอาคาร กั้นหองหรือแบงพื้นที่ใหม ซึ่งมีพัฒนาการของการปรับผังอาคารดังที่แสดงการแบงกลุมการใชสอยดวยสีของ
การแบงกลุมการใชสอย (Zoning) จากพระราชวัง - โรงแรม - โรงพยาบาล –พิพิธภัณฑในรูปที่ 8 และ รูปที่ 9

รูปที่ 8 แสดงการแบงกลุมการใชสอยพระที่น่ังพิมานจักรีชั้น 1 จาก พระราชวัง - โรงแรม - โรงพยาบาล – พิพิธภัณฑ
ที่มา: ผูวิจยั (2565)

รูปที่ 9 แสดงการแบงกลุมการใชสอยพระที่น่ังพิมานจักรีชั้น 2 จาก พระราชวัง - โรงแรม - โรงพยาบาล – พิพิธภัณฑ
ที่มา: ผูวิจยั (2565)

6.2 ขอเสนแนะ

จากการศึกษาวิจัยนี ้มีขอเสนอแนะวางานวิจ ัยนี ้สามารถเปนตัวอยางหรือแนวทางตอยอดของการศึกษา
โบราณสถานหรืออาคารเกาท่ีมีการปรับเปลี่ยนการใชสอยในรูปแบบอ่ืนตอไปได และเพื่อความสมบูรณครบถวนในแงการวิเคราะห
อาคารยังมีขอสังเกตที่นาสนใจอื่น ๆ เชน การวางตำแหนงชองเปดของอาคารที่สัมพันธกับทิศทาง การปรับปรุงสถาปตยกรรม
อิทธิพลตะวันตกใหสอดคลองกับความเปนไทยและสภาพแวดลอม หรือความสัมพันธของอาคารกับผังบริเวณและที่ตั้งโครงการ 
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่สามารถเปนขอสังเกตเพิ่มเติมในการวิเคราะหเพื่อความครบถวนของการศึกษาวิจัยตอไปได
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พื้นที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ กรณีศึกษาคอนโดมิเนียม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Workspace of Studio Type Room Case Study of Condominiums in 

Bangkok Metropolis and Vicinity

จุฑารัตน เหร็มเหมาะ1    โชติวิทย พงษเสริมผล2

บทคัดยอ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตประจำวันของผูคนเปนรูปแบบ
วิถีใหม (New Normal) สงผลใหการทำงานเปลี่ยนรูปแบบจากการทำงานที่สำนักงานมาเปนรูปแบบการทำงานที่บาน (Work 

From Home) แตเดิมบานหรืออาคารพักอาศัยถูกออกแบบไมไดมุงเนนการทำงานในบานเทาใดนัก ซึ่งไมสอดคลองกับการทำงาน
ในยุคปจจุบัน ทำใหการทำงานที่บานจึงถูกใหความสำคัญอยางมาก ซึ่งการจัดพื้นที่ทำงาน (Workspace) ในบานพักอาศัยบาง
รูปแบบยังไมตอบสนองการทำงานที่บาน โดยเฉพาะหองพักแบบสตูดิโอ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ และวิเคราะหเชิงพื้นที่ท่ีเอื้ออำนวยตอการจัดลักษณะพ้ืนท่ีทำงานของหองพัก
แบบสตูดิโอ ลักษณะพื้นที่ทำงานประกอบไปดวยเฟอรนิเจอรที่ใชในการทำงาน ไดแก โตะ และเกาอี้ทำง าน โดยศึกษาขนาด
หองพักแบบสตูดิโอที่มีขนาด 20-30 ตารางเมตร ของคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เลือกกลุมตัวอยาง
หองพักแบบสตูดิโอ 15 รูปแบบ จาก 14 โครงการ พบวาหองพักใหความสำคัญของพื้นท่ีใชสอยสวนนอนมากท่ีสุด ถัดมาคือ สวน
นั่งเลน สวนเตรียมอาหาร สวนหองน้ำ สวนระเบียง สวนที่รับประทานอาหาร และสวนทำงาน ตามลำดับ ซึ่งหองพักแบบสตูดโิอ
โดยสวนมากไมมีพื้นที่รองรับสำหรับการทำงานแตสามารถยืดหยุนการใชงานกับพื้นที่บางสวนได โดยมีขนาดพื้นที่ทำงานที่นอย
ที่สุดเทากับ 1.68 ตารางเมตร และสูงสุดเทากับ 2.59 ตารางเมตร นอกจากน้ีสามารถจัดกลุมลักษณะพื้นที่ทำงาน ได 3 กลุมดังนี้ 
1) กลุมที่มีพื้นที่ทำงาน 2) กลุมที่สามารถยืดหยุนพื้นที่ทำงาน และ3) กลุมที่ไมมีพื้นที่ทำงาน การศึกษานี้เพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบหองพักสตูดิโอใหเหมาะสมกับการทำงานท่ีบานในยุคปจจุบัน

คำสำคัญ: หองพักแบบสตูดิโอ พืน้ท่ีทำงาน วิถีใหม คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน 

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

93



Abstract
The outbreak of the COVID-1 9  virus has caused changes in people's daily lives to form a new way 

(New Normal), resulting in a change from working in the office to a form of working at home (Work From Home). 

Basically, a house or a residential building was designed not to focus on working at home very much, which is 

inconsistent with the current work. Therefore, working from home is very important. Especially, the studio type 

room the workspace arrangement in some housing patterns still does not respond to working at home. The 

researcher collected secondary data. The objective is to compare the living space in the studio type room and 

spatial analysis that is conducive to the arrangement of the workspace of the studio type room. The work area

consists of furniture used for work, such as a desk and a working chair. By studying the size of studio rooms 

with a size of 20-30 square meters of condominiums in Bangkok and its vicinities. A sample of 15 studio rooms 

from 14 projects was selected. The results of this study show the studio type room emphasizes sleeping area 

mostly, followed by living area, food preparation area, bathroom area, balcony area, dining area and working 

area, respectively. Most of the studio rooms do not provide enough workspace could be flexibly shared with 

some other areas. The size of the workspace was 1 . 6 8  square meters minimally and 2 . 9 5  square meters 

maximally. In addition, the workspace characteristics are also classified into 3 groups as follows: 1) Group with 

workspace 2) Group with flexible workspace and 3) Group without workspace. The study is to guide the design 

of studio rooms to be suitable for work from home for the modern era.

Keywords: Studio type Room, Workspace, New Normal, Condominium, Bangkok Metropolis and Vicinity

1. บทนำ 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เปนโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่เรียกวา SARS-CoV-2 เปน

ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทำใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแตอาการไมรุนแรงจนถึงอาการรุนแรง อีกทั้งเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ยังแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถติดตอจากคนสูคนผานทางละอองฝอยที่เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง จาก
น้ำมูก หรือน้ำลาย ของผูที่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (World Health Organization, 2021) และไดมีการคนพบการกลายพันธุของเชือ้
ไวรัสโควิด 19 ซึ่งตัวแปรที่นาเปนหวงไดแก อัลฟา (Alpha) เบตา (Beta) แกมมา (Gamma) เดลตา (Delta) และโอไมครอน 

(Omicron) เนื ่องจากการกลายพันธุ ของเชื ้อไวรัสโควิด -19 ทำใหเพิ ่มความรุนแรง และลดประสิทธิผลของมาตรการดาน
สาธารณสุขทางสังคม และวัคซีน (World Health Organization, 2022) โดยองคการอนามัยโลกแนะนำการปองกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ดังนี้ การลางมือบอย ๆ หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสตา จมูก และปาก สวมหนากากอนามัย และการเวนระยะหางทางสังคม
อยางนอย 1 เมตร จากผูอื่น (World Health Organization, 2021) ดังนั้นจึงทำใหเกิดการดำเนินชีวิตรูปแบบวิถีใหม (New 

Normal) ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในประจำวันเพื่อใหสามารถปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (ธีรพล 

ใจกลา, 2563) จึงทำใหเกิดมาตรการการทำงานท่ีบาน (Work from home) ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับท่ี 27 เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  (ขอกําหนดออกตามมาตรา 9, 2564) ซึ่งกอนเหตุการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

บานหรืออาคารพักอาศัยเปนสถานที่ที่ผูคนใชชีวิตประจำวันรวมทั้งพักผอนนอนหลับไดอยางสบายใจ และปลอดภัย โดยมีวิถชีีวิต
การทำงานนอกบานหรือสำนักงานเปนหลัก ซึ่งไมไดมุงเนนการทำงานในบานเทาใดนัก แตหลังจากเหตุการณการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ทุกคนตองปรับตัวกับการใชชีวิตแบบวิถีใหม (New Normal) การทำงานในบานจึงถูกใหความสำคัญอยางมาก 
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ซึ่งการจัดพื้นท่ีทำงาน (Workspace) ในบานพักอาศัยบางรูปแบบยังไมตอบสนองการทำงานท่ีบานโดยเฉพาะอาคารชุดที่มีหองพัก
แบบสตูดิโอ (Studio type Room)

นอกจากน้ีอาคารชุดพักอาศัยยังเปนเปาหมายในการอยูอาศัยของผูที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสะดวกตอการ
เดินทาง และราคามูลคาที่ดินในกรุงเทพมหานครสูงขึ้น ดังนั้นการอยูอาศัยรูปแบบอาคารชุดจึงเปนวิธีการแกไขปญหาเหตุผล
ดังกลาว ซึ่งหองพักแบบสตูดิโอจะตอบโจทยกับผูที่ตองการอยูคนเดียว และเริ่มทำงานหรือในวัยเรียนอยางมากเนื่องจากหองพัก
ประเภทนี้ราคาจะถูกกวารูปแบบอื่น (เกริก บุณยโยธิน, 2561) ขนาดหองพักแบบสตูดิโอสวนใหญจะมีขนาดเล็ก จึงทำใหมีขนาด
พื้นที่ท่ีจำกัดตอการใชงาน การออกแบบหองพักรูปแบบนี้จึงจำเปนตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพการใชงานมากท่ีสุด

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานในหองพักแบบสตูดิโอ ของคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ และ 2) เพื่อวิเคราะหเชิงพื้นที่ท่ีเอื้ออำนวยตอการ
จัดลักษณะพื้นที่ทำงานในหองพักแบบสตูดิโอ ประกอบไปดวยเฟอรนิเจอรที ่ใชในการทำงาน ไดแก โตะ แ ละเกาอี ้ทำงาน           

โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษาที่มุงเนนศึกษาหองพักแบบสตูดิโอขนาดพื้นที่ 20-30 ตารางเมตร ของคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. ทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดหองพักแบบสตูดิโอ (Studio type Room)

จุดเริ่มตนของหองพักแบบสตูดิโอในตางประเทศมาจากการเปนที่พัก หองทำงานของศิลปน และผูทำงานทางดาน
ความคิดสรางสรรค ที่ตองการพ้ืนท่ีใชงานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไดหลากหลาย โดยไดใหความหมายของหองพัก
แบบสตูดิโอคือ หองพักที่มีลักษณะหองแบบโลง ๆ เวนแตหองน้ำที่มีการกั้นผนังแบงพื้นที่อยางชัดเจน โดยมีพื ้นที่ใชสอย
อเนกประสงคที่ประกอบดวย หองนอน หองนั่งเลน พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร หองครัว (Mulligan, 2018: Gregory, 2019: 

James, 2019: Walter et al, 2021: Stefan, 2021: Ramamirtham, 2021 และ เกริก บุณยโยธิน, 2561) และหองทำงาน 

เชื่อมตอกันโดยไมมีฉากหรือผนังก้ัน หองพักแบบสตูดิโอมีขนาดพ้ืนท่ีไมใหญมาก จึงเหมาะแกการอยูคนเดียวและตองการประหยัด
คาใชจาย หองพักชนิดนี้ไมเหมาะสำหรับคูรักและผูที่ตองรับรองแขกบอย ๆ ในปจจุบันหองพักแบบสตูดิโอกลายเปนรูปแบบหองที่
ไดรับความนิยม โดยเฉพาะกับคอนโดมิเนียมบนพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่มีราคาสูง แตเดิมขนาดหองพักแบบสตูดิโอจะมีขนาดประมาณ 

30-50 ตารางเมตร และไดปรับเปลี่ยนขนาดจนกลายมาเปน 21 ตารางเมตร หองพักแบบสตูดิโอมีความยากในการออกแบบพ้ืนที่
ใชสอยภายในหองพัก เนื่องจากมีขนาดเล็กแตมีความงายในการบำรุงรักษา และราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับรูปแบบหองประเภทอ่ืน 

ดังนั้นหองพักแบบสตูดิโอจึงมีความสำคัญมากเนื่องจากเปนการแกปญหาราคาหองที่แพงขึ้น (เกริก บุณยโยธิน, 2561)

3.2 ตำแหนงและรูปแบบการจัดวางพ้ืนท่ีทำงาน (Workspace)

ในปจจุบันพื้นที่ทำงานในหองพักอาศัยของอาคารชุด มีตำแหนงที่สัมพันธกับชองเปด (ประตู และหนาตาง) และ
สัมพันธกับเฟอรนิเจอรภายในหองพัก โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังตารางท่ี 1
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  ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบตำแหนงจัดวางพื้นท่ีทำงาน
ตำแหนง รูปแบบ

1.สัมพันธกับชอง
เปด

1.1 หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบท่ีตั้ง
ฉากกบัประตูริมระเบียง

1.2 หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบที่ตั้ง
ฉากกบัหนาตาง 

1.3 หันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง

2.สัมพันธกับ
เฟอรนิเจอร

2.1 หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบ และ
ขางโซฟา

2.2 หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบขางตู
เส้ือผา

2.3 หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบ
ขางเตียงนอน

3.3 สถานการณของพักในบริบทของไทย

ในชวง 10 ป ที่ผานมาเหตุผลในการเลือกซื้อที่อยูอาศัย ในกลุมอายุของผูที่มีความสนใจซื้อที่อยูอาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สูงสุดถึงรอยละ 61.7 อยูในชวงอายุ 25-35 ป เนื่องจากเปนชวงวัยที่กำลังเริ่มตนของการทำงาน 

และสรางครอบครัว (สมิทธิ์ เจิน, 2557) สวนมากมักตัดสินใจในการซื้อเนื่องจากยายที่ทำงาน และสถานศึกษา ยายที่พักอาศัย 

หรือเพื ่อความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยมีปจจัยในการตัดสินใจซื ้อ คือ ใกลพื ้นที ่ทำงาน ใกลแหลงสถานศึกษา 
สภาพแวดลอมท่ีดี สาธารณูประโภคครบครัน และทำเลท่ีตั้งโครงการ (จีราภา ตรัยรัตนทวี, 2559)

นอกจากน้ีปจจัยดานขนาดพ้ืนท่ีใชสอยก็เปนประเด็นท่ีสำคัญในการอยูอาศัย โดยขนาดพื้นที่ใชสอยท่ีนิยมในอาคาร
ชุดคือ 26-30 ตารางเมตร (จีราภา ตรัยรัตนทวี, 2559) โดยที่มาตราฐานของขอกำหนดทางกฎหมายกำหนดไววา ขนาดของพื้นที่
หองพักในอาคารชุดของตองมีขนาดไมนอยกวา 20 ตารางเมตร ความกวางของหองพักดานแคบที่สุดตองไมนอยกวา 2.50 เมตร 
มีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร ชองทางเดินในอาคารตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไม
นอยกวา 2.60 เมตร และสวนหองน้ำตองมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 , 2543) 

ดังนั้นขนาดพ้ืนท่ี 20–30 ตารางเมตร จึงเปนที่มาของการกำหนดขอบเขตในงานวิจัย
3.4 สภาพแวดลอมพ้ืนที่ทำงาน

ผูที่อยูอาศัยที่ไมมีพื้นที่หนาตาง ตองการมองเห็นภาพทิวทัศน และรูปแบบที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ เปน 2 เทา   
เมื่อเทียบกับผูอยูอาศัยท่ีมีพื้นท่ีหนาตาง ซึ่งเปนตัวบงช้ีถึงความจำเปนในการเช่ือมตอกับโลกธรรมชาติ (Heerwagen and Orians, 

1986) คนทำงาน 90% ไมพอใจกับการไมมีพื้นที่หนาตาง และประมาณ 50% รูสึกวาสภาพแวดลอมที่ไมมีพื้นที่หนาตางสง
ผลกระทบตอพวกเขาทั้งทางรางกาย และการทำงาน เนื่องจาก ไมมีแสงแดด การระบายอากาศที่ไมดี และขาดมุมมองทิวทัศน   

ทำใหรูสึกตัดขาดจากสภาพแวดลอมภายนอก (Ruys, 1970) เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีหนาตางทำใหสามารถมองเห็นสภาพแวดลอม
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ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำใหความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สงผลทำใหความพึงพอใจในงานและการรับรูเชิง
บวกมากข้ึน (Stone and Irvine, 1994: Gilchrist, 2015)

4. ระเบียบวิธีวิจัย

บทความนี้เปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเพื่อนำมาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ    

โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
4.1 อาคารกรณีศึกษา

ทำการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากบริษัทอสังหาริมทรัพยที่เปนที่นิยมทางการตลาดป พ.ศ. 2560 ที่มีหองพักแบบ
สตูดิโอ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการสืบคนขอมูลทุติยภูมิจำนวน 50 โครงการ จาก 5 บริษัท โดยมีเกณฑการ
พิจารณา คือ ขนาดพื้นที่ใชสอย 20-30 ตารางเมตร และลักษณะรูปแบบการจัดวางผังที่แตกตางกันออกไป ทำใหไดโครงการ      

ที่เขาเกณฑในการเลือกอาคารกรณีศึกษาท้ังหมด 14 โครงการ 15 รูปแบบ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงอาคารกรณีศึกษา

บริษัท รูปแบบเอกลักษณ ชื่อโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล
อปเมนท จำกัด (มหาชน)

ลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอรไรน ถนนเลียบวงแหวนอุตสาหกรรม
ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอรเชนจ ถนนกรุงเทพ-นนท
ลุมพินี ทาวนชปิ รังสิต-คลอง 1 ถนนเลยีบคลองรังสิต-นครนายก
ลุมพินี พารค พหล 32 ถนนพหลโยธิน (1)

ลุมพินี พารค พหล 32 ถนนพหลโยธิน (2)

บริษัท ศุภาลยั จำกัด 

(มหาชน)

ศุภาลัย ลอฟท รัชดาฯ-วงศสวาง ถนนรชัดาภิเษก
ศุภาลัย เวอเรนดา รัตนาธิเบศร ถนนรัตนาธิเบศร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำกัด (มหาชน)

พลัมคอนโด แจงวัฒนะ-ดอนเมือง ถนนแจงวัฒนะ
เดอะทรี หัวหมาก อินเตอรเชนจ ถนนรามคำแหง
พลัมคอนโด สะพานใหม สเตช่ัน ถนนพหลโยธิน

บริษัท เอพี ไทยแลนด 
จำกัด

แอสปาย เอราวัณ ไพรม ถนนสุขุมวิท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เมนท จำกัด (มหาชน)

เอลลิโอ เดล เนสท ถนนอุดมสุข ถนนอดุมสุข
ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอรวิว ถนนจรัญสนิทวงศ
ไอดีโอ โมบ ิวงศสวาง-อินเตอรเชนจ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ยูนิโอ เอช ติวานนท ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี
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รูปที่ 1 แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมแสดงตำแหนงอาคารกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา: แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียม (Google Maps, 2022) 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลการสืบคนจากเว็บไซตของบริษัทท้ัง 5 บริษัท คือ 1) แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

2) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท เอพี ไทยแลนด จำกัด 5) บริษัท 

อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และคัดเลือกหองพักแบบสตูดิโอ จำนวน 15 รูปแบบ จาก 14 โครงการ ดังนี้ 1) ลุมพินี 
เพลส พระราม 3 – ริเวอรไรน ถนนเลียบวงแหวนอุตสาหกรรม 2) ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอรเชนจ ถนนกรุงเทพ -นนท          
3) ลุมพินี ทาวนชิป รังสิต-คลอง 1 ถนนเลียบคลองรังสิต-นครนายก 4) ลุมพินี พารค พหล 32 ถนนพหลโยธิน 5) ลุมพินี พารค 

พหล 32 ถนนพหลโยธิน 6) ศุภาลัย ลอฟท รัชดาฯ-วงศสวาง ถนนรัชดาภิเษก 7) ศุภาลัย เวอเรนดา รัตนาธิเบศร ถนนรัตนาธิ
เบศร 8) พลัมคอนโด แจงวัฒนะ-ดอนเมือง ถนนแจงวัฒนะ 9) เดอะทรี หัวหมาก อินเตอรเชนจ ถนนรามคำแหง 10) พลัมคอนโด 

สะพานใหม สเตช่ัน ถนนพหลโยธิน 11) แอสปาย เอราวัณ ไพรม ถนนสุขุมวิท 12) เอลลิโอ เดล เนสท ถนนอุดมสุข ถนนอุดมสุข 

13) ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอรวิว ถนนจรัญสนิทวงศ 14) ไอดีโอ โมบิ วงศสวาง-อินเตอรเชนจ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 15) ยูนิโอ เอช 

ติวานนท ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี
4.3 การวิเคราะหขอมูล

จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีไดจ้ากการสืบคน้นาํมาวิเคราะหร์ายละเอียดเชิงพืนที และแสดงผงัสีโดยการแบ่ง
พนืทีใชส้อยใหอ้ย่างชดัเจนยิงขนึ อาทิ ส่วนทาํงาน ส่วนทานอาหาร ส่วนพกัผ่อน ส่วนนอน ส่วนหอ้งนาํ และส่วนระเบียง 

5. ผลการศึกษา

หองพักแบบสตูดิโอ ขนาด 20-30 ตารางเมตร ทั ้งหมด 15 รูปแบบ จาก 14 โครงการ ของ 5 บริษัท ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นำมาสืบคนขอมูลทั่วไปของอาคารกรณีศึกษา โดยเปนไปตามขอบเขตการศึกษา ดังตารางที่ 3 

เพื่อนำมาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ และวิเคราะหเชิงพื้นท่ีที่เอื้ออำนวยตอการจัดลักษณะ
พื้นที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ
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5.1 ขอมูลทั่วไปของอาคารกรณีศึกษา

จากการสืบคนขอมูลท่ัวไปของหองพักแบบสตูดิโอ ทั้งหมด 15 รูปแบบ พบรายละเอียดังตารางท่ี 3

  ตารางท ี แสดงรายละเอียดของหอ้งพกัแบบสตดูิโอ
ลำดับ โครงการ ราคา/ตร.ม. ขนาด (ตร.ม.) ผังหอง หมายหตุ

1 พลัมคอนโด สะพานใหม สเตช่ัน 70,000 20.50 ค.

2 ไอดีโอ โมบ ิวงศสวาง-อินเตอรเชนจ 120,465 21.50 จ.

3 ลุมพินี ทาวนชปิ รังสิต-คลอง 1 36,646 21.50 ก.

4 พลัมคอนโด แจงวัฒนะ-ดอนเมือง 63,462 22.35 ค.

5 ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอรเชนจ 99,000 22.50 ก.

6 เดอะทรี หัวหมาก อินเตอรเชนจ 110,000 23.02 ค.

7 ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอรไรน 74,166 24.00 ก.

8 ลุมพินี พารค พหล 32 (1) 135,000 24.00 ก.

9 ยูนิโอ เอช ติวานนท 70,000 24.30 จ.

10 ลุมพินี พารค พหล 32 (2) 135,000 26.00 ก.

11 ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอรวิว 73,000 26.00 จ.

12 เอลลิโอ เดล เนสท 100,000 26.00 จ.

13 แอสปาย เอราวัณ ไพรม 62,600 27.00 ง.

14 ศุภาลัย ลอฟท รัชดาฯ-วงศสวาง 65,000 28.00 ข.

15 ศุภาลัย เวอเรนดา รัตนาธิเบศร 54,300 30.00 ข.

หมายเหตุ: (ท่ีมาขอมูล)  ก) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด มหาชน ข) บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน 

  ค) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน ง)  บริษัท เอพี ไทยแลนด จำกัด มหาชน 

  จ) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด มหาชน
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5.2 เปรียบเทียบพ้ืนที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ

จากผังการจัดวางเฟอรนิเจอรของแตละรูปแบบนำมาวิเคราะหพื้นที่ใชสอย และขนาดพื้นที่ใชสอยภายในหองพัก
แบบสตูดิโอ ดังตารางท่ี 4

  ตารางที่ 4 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ

ลำดับ 1 2 3 4 5

โครงการ พลัมคอนโด สะพาน
ใหมสเตช่ัน

ไอดีโอโมบิ วงศ-
สวาง-อินเตอรเชนจ

ลุมพินีทาวนชิป 

รังสิต-คลอง1
พลัมคอนโด 

แจงวัฒนะ-ดอนเมือง
ลุมพินีเพลส 

เตาปูน อินเตอรเชนจ

ผัง

ขนาด ≈ กวาง x ยาว
    (เมตร)

8.00 x 3.00 6.20 x 3.50 4.65 x 4.70 6.00 x 3.80 6.00 x 3.75

นั่งเลน 6.00 2.90 4.70 6.25 2.50

เตรียมอาหาร 2.50 3.50 2.50 3.90 2.50

ทานอาหาร - 3.00 1.40 1.20 2.30

นอน 7.50 6.50 8.90 7.00 10.00

ทำงาน - - - - -

หองน้ำ 3.10 3.30 2.48 2.90 3.70

ระเบียง 1.40 2.30 1.52 1.10 1.50

ลำดับ 6 7 8 9 10

โครงการ เดอะทรี หัวหมาก
อินเตอรเชนจ

ลุมพินีเพลส พระ-
ราม3-ริเวอรไรน

ลุมพินีพารค พหล 

32 (1)

ยูนิโอเอช ตวิานนท ลุมพินีพารค 

พหล 32 (2)

ผัง

ขนาด ≈ กวาง x ยาว
     (เมตร)

5.65 x 4.10 4.90 x 4.90 4.00 x 6.00 6.00 x 4.20 5.90 x 4.70

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) 23.02 24.00 24.00 24.30 26.00

นั่งเลน 3.60 3.80 2.60 4.00 3.50

เตรียมอาหาร 4.00 2.40 4.30 7.60 5.50

ทานอาหาร - 3.20 - - 3.40

นอน 10.02 10.00 11.60 6.70 7.85

ทำงาน - - - - -

หองน้ำ 3.40 3.00 3.90 3.50 3.80

ระเบียง 2.00 1.60 1.60 2.50 1.95

100



  ตารางที่ 4 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ (ตอ)

ลำดับ 11 12 13 14 15

โครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 

70-ริเวอรวิว
เอลลิโอ เดล เนสท แอสปาย เอราวัณ 

ไพรม
ศุภาลัย ลอฟท 
รัชดาฯ-วงศสวาง

ศุภาลัย เวอเรนดา 
รัตนาธิเบศร

ผัง

ขนาด ≈ กวาง x ยาว
     (เมตร)

7.10 x 3.70 5.10 x 5.10 7.00 x 4.00 8.00 x 3.50 8.00 x 4.00

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) 26.00 26.00 27.00 28.00 30.00

นั่งเลน 5.90 7.30 3.80 6.50 5.00

เตรียมอาหาร 4.80 4.10 4.10 5.00 6.00

ทานอาหาร - - 1.50 - 2.00

นอน 6.50 8.60 12.50 8.60 9.32

ทำงาน 3.60 - - 2.10 1.68

หองน้ำ 3.70 3.80 3.70 3.80 4.00

ระเบียง 1.50 2.20 1.40 2.00 2.00

จากการเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ ดังตารางที่ 4 พบวา รูปแบบหองพักทั้งหมด 15 

รูปแบบ จะมีพื้นที่ใชสอยหลัก 5 สวน คือ สวนน่ังเลน สวนนอน สวนเตรียมอาหาร สวนหองน้ำ มีหองพัก 8 รูปแบบ ที่มีสวนทาน
อาหาร และมีหองพักเพียง 3 รูปแบบ ที่มีสวนทำงาน เห็นไดวาพื้นที่สวนทำงานพบไดนอยในหองพักแบบสตูดิโอ ซ่ึงขนาดพ้ืนที่ใช
สอยในแตละสวนท้ัง 7 สวน รวมทั้งพื้นที่รวมของหองพักมีขนาด ต่ำสุด - สูงสุด - เฉลี่ย ของหองพักแบบสตูดิโอ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงขนาดพ้ืนท่ีใชสอย ต่ำสุด - สูงสดุ - เฉลี่ย ของหองพักแบบสตูดิโอ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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ขนาดพื้นที่ของหองพักแบบสตูดิโอคือ 20.50 - 30.00 ตารางเมตร สวนระเบียง 1.10 - 2.50 ตารางเมตร สวนหองน้ำ 
2.48 - 4.00 ตารางเมตร สวนหองทำงาน 1.68 - 3.60 ตารางเมตร สวนนอน 6.50 - 12.50 ตารางเมตร สวนทานอาหาร 1.20 -

3.40 ตารางเมตร สวนเตรียมอาหาร 2.40 - 7.60 ตารางเมตร สวนน่ังเลน 2.50 - 7.30 ตารางเมตร และสัดสวนของคาเฉลี่ยขนาด
พื้นที่ใชสอยคิดเปนรอยละในแตละพื้นท่ี ดังรูปท่ี 3

รูปที่ 3 แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพกัแบบสตูดโิอ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

จากกลุมอาคารกรณีศึกษาหองพักแบบสตูดิโอพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ (studio) พบวาหองพักให
ความสำคัญของพื้นที่การใชงานในสวนนอนมากที่สุดหรือคิดเปนรอยละ 36.16 ของพื้นที่ใชสอยทั้งหมด รองลงมาจะให
ความสำคัญกับหองนั่งเลน สวนเตรียมอาหาร สวนนอน สวนหองน้ำ สวนระเบียง สวนทานอาหาร สวนทำงาน ในสัดสวนรอยละ 
18.64, 17.10, 14.20, 7.25, 1.74 ตามลำดับ

5.3 วิเคราะหเชิงพ้ืนที่ที่เอื้ออำนวยตอการจัดลักษณะพ้ืนที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ 

จากผลการวิเคราะหพื้นที่ใชสอยโดยรวมของหองพักแบบสตูดิโอจะพบวา พื้นที่ทำงานในหองพักถูกใหความสำคัญ
นอยที่สุด สำหรับผลการวิเคราะหเชิงพื้นที่ที่เอื้ออำนวยตอการจัดลักษณะพื้นที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ 15 รูปแบบเปน    

ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงผังของพื้นที่ท่ีสามารถเอื้ออำนวยตอการทำงาน

ลำดับ 1 2 3 4 5

โครงการ พลัมคอนโดสะพาน

ใหม สเตชั่น

ไอดีโอโมบิวงศสวาง-

อินเตอรเชนจ

ลุมพินี ทาวนชปิ 

รังสิต - คลอง 1

พลัมคอนโด แจง-

วัฒนะ - ดอนเมือง

ลุมพินี เพลส เตาปูน 

อินเตอรเชนจ

ผัง

มีพื้นที่ทำงาน - - - - -

สามารถยืดหยุนได
(พื้นที่ใชสอยรวม)

- -

สวนทานอาหาร
-

สวนนอน

ไมมีพื้นที่ทำงาน

(1) 18.64%

(2) 17.10%

(3) 4.91%
(4) 36.16%

(5) 1.74%

(6) 14.20%

(7) 7.25%
(1) สวนนั่งเลน

(2) สวนเตรียมอาหาร

(3) สวนทานอาหาร

(4) สวนนอน

(5) สวนทํางาน

(6) สวนหองนํ้า
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ตารางที่ 5 แสดงผังของพื้นที่ท่ีสามารถเอื้ออำนวยตอการทำงาน (ตอ)

ลำดับ 6 7 8 9 10

โครงการ เดอะทรี หัวหมาก 

อินเตอรเชนจ

ลุมพินีเพลสพระ-

ราม 3 - ริเวอรไรน

ลุมพินี พารค 

พหล 32 (1)

ยูนิโอ เอช ติวานนท .ลุมพินี พารค พหล 

32 (2)

ผัง

มีพื้นที่ทำงาน - - - - -

สามารถยืดหยุนได
(พื้นที่ใชสอยรวม) สวนนอน สวนทานอาหาร สวนนอน

-
สวนทานอาหาร

ไมมีพื้นที่ทำงาน
ลำดับ 11 12 13 14 15

โครงการ ไอดีโอ จรัญฯ

70-ริเวอรวิว

เอลลิโอ เดล เนสท แอสปาย 

เอราวัณ ไพรม

ศุภาลัย ลอฟท

รัชดาฯ - วงศสวาง

ศุภาลัย เวอเรน-

ดา รตันาธิเบศร

ผัง

มีพื้นที่ทำงาน - -

สามารถยืดหยุนได
(พื้นที่ใชสอยรวม)

- -
สวนนอน

- -

ไมมีพื้นที่ทำงาน - - -

จากการวิเคราะหเชิงพื้นท่ีท่ีเอื้ออำนวยตอการจัดลักษณะพื้นที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ 15 รูปแบบ โดยมีลักษณะ
พื้นที่ทำงานท่ีสามารถจัดวางเฟอรนิเจอรที่ใชในการทำงาน ไดแก โตะ และเกาอ้ีทำงาน สามารถจัดกลุมไดไป 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุม
มีพื้นที่ทำงาน 2) กลุมที่สามารถยืดหยุนพื้นที่ทำงานได 3) กลุมไมมีพื้นที่ทำงาน พบวารูปแบบหองพักที่มีพื้นที่ทำงานมีเพียง 3 

รูปแบบ โดยสวนมากหองพักที่ไมมีพื้นที่ทำงานแตสามารถยืดหยุนการจัดวางพ้ืนที่ไดมี 7 รูปแบบ และหองพักที่ไมมีพื้นที่ทำงานมี 
5 รูปแบบ ขนาดพื้นที่หองพักบางรูปแบบไมเพียงพอตอการจัดวางพื้นที่ทำงาน หรือ ไมสามารถยืดหยุนการใชงานได จึงเปนที่มา
ของการวิเคราะหกลุมที่มีพื้นท่ีทำงาน ดังตารางท่ี 6 และ กลุมท่ีสามารถยืดหยุนได ดังตารางที่ 7
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  ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหหองพักแบบสตูดิโอกลุมมีพื้นที่ทำงาน

ลำดับ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3

โครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอรวิว ศุภาลัย ลอฟท รัชดาฯ-วงศสวาง ศุภาลัย เวอเรนดา รัตนาธิเบศร

ผังขยายพื้นที่ทำงาน

ขนาด ≈ กวาง x ยาว (ตร.ม.) 1.40 x 1.85 1.40 x 1.50 1.20 x 1.40

พื้นที่ทำงานรวม (ตร.ม.) 2.59 2.10 1.68

ตำแหนงการจัดวางพื้นที่ทำงาน หันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง หันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบที่ตั้ง
ฉากกบัหนาตาง และขางโตะวางของ

จากผลการวิเคราะหกลุมที่มีพื้นที่ทำงาน จากตารางที่ 6 พบวา มี 3 รูปแบบ จาก 3 โครงการ โดยคิดเปนรอยละ 20 

ของกลุมตัวอยาง มีพื้นที่เฉพาะสำหรับสวนทำงาน ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกวา 1.68 ตารางเมตร โดยรูปแบบที่มีขนาดใหญสุด คือ 

2.59 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาถึงขนาด ความกวาง x ความยาว จะพบวามีความกวางในชวง (ระยะความกวางโตะรวมกับเกาอี้
ทำงาน) 1.20-1.40 เมตร และความยาว 1.40-1.85 เมตร แตในสวนพื้นที่นั่งทำงานสามารถยืดหยุนใชรวมกับทางสัญจรภายใน
หองพักได และผลจากการวิเคราะหตำแหนงพื้นที่ทำงานพบวา ตำแหนงการจัดวางพื้นที่ทำงานมีดังนี้ 1) พื้นที่ทำงานหันหนาโตะ
ทำงานชิดหนาตาง 2) หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบท่ีตั้งฉากกับหนาตาง และขางโตะวางของ ซึ่งรูปแบบท่ี 1 และ 2 มีการจัดวาง
ตำแหนงพื้นที่ทำเหมือนกัน คือ พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง สวนรูปแบบที่ 3 มีการจัดวางตำแหนงหันหนาโตะ
ทำงานชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับหนาตาง และขางโตะวางของที่อาจสามารถนำมาประกอบการทำงานได จะเห็นไดวาพื้นที่ทำงาน
ทั้งหมด 3 รูปแบบ มีสวนท่ีคลายคลึงกันในการใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีทำงานท่ีอยูตรงบริเวณชองเปด (ประตูระเบียง และหนาตาง)

ตารางที แสดงการวิเคราะหห์อ้งพกัแบบสตดูิโอกลุ่มทีสามารถยืดหยุ่นพืนทีทาํงานได้
ลำดับ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4

โครงการ ลุมพินี ทาวนชปิ รังสติ-

คลอง 1

ลุมพินี เพลส เตา

ปูน อินเตอรเชนจ

เดอะทรี หัวหมาก 

อินเตอรเชนจ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 

- ริเวอรไรน

ผังขยายพื้นที่ทำงาน

ใชพื้นที่ทำงานรวมกับ สวนทานอาหาร สวนนอน สวนนอน สวนทานอาหาร
ขนาด ≈ กวาง x ยาว (ตร.ม.) 1.00X1.40 1.00X1.40 1.20X1.40 1.20X1.40

พื้นที่ทำงานรวม (ตร.ม.) 1.40 1.40 1.68 1.68

ตำแหนงการจัดวางพื้นที่ทำงาน หันหนาโตะทำงานชิด
ผนังทึบ และขางโตะวาง

ของ

หันหนาโตะทำงาน
ชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับ

เตียงนอน

หันหนาโตะทำงานชิด
ผนังทึบขางตูเสื้อผาและ

ขางโตะวางของ

หันหนาโตะทำงานชิด
ผนังทึบ และขางโตะวาง

ของ
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  ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหหองพักแบบสตูดิโอกลุมที่สามารถยดืหยุนพ้ืนท่ีทำงานได (ตอ)

ลำดับ รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 รูปแบบท่ี 7

โครงการ ลุมพินี พารค พหล 32 (1) ลุมพินี พารค พหล 32 (2) .แอสปาย เอราวัณ ไพรม

ผังขยายพื้นที่ทำงาน

ใชพื้นที่ทำงานรวมกับ สวนนอน สวนทานอาหาร สวนนอน
ขนาด ≈ กวาง x ยาว (ตร.ม.) 1.00X1.40 1.00X1.40 1.20X1.40

พื้นที่ทำงานรวม (ตร.ม.) 1.40 1.40 1.68

ตำแหนงการจัดวางพื้นที่ทำงาน หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบ
ที่ตั้งฉากกับประตูริมระเบียง และ

ขางโตะวางของ

หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบขางตู
เส้ือผา และขางโตะวางของ

หันหนาโตะทำงานชิดผนัง-
ทึบที่ตั้งฉากกับประตูริม     

ระเบียง และขางโตะวางของ

จากผลการวิเคราะหกลุมพื้นท่ีทำงานท่ีสามารถยืดหยุนได จากตารางที่ 7 พบวา มี 7 รูปแบบ จาก 6 โครงการ
โดยคิดเปนรอยละ 47 ของกลุมตัวอยาง มีพื้นท่ีสวนทำงานสามารถใชพื้นที่รวมกับสวนทานอาหาร สวนนอน และทางสัญจรภายใน
หองพัก ขนาดของพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุนไดมีขนาดพื้นที่มากกวา 1.40 ตารางเมตร โดยรูปแบบที่มีขนาดใหญสุด คือ 1.68 ตาราง
เมตร เมื่อพิจารณาถึงขนาด ความกวาง x ความยาว จะพบวามีความกวางในชวง (ระยะความกวางโตะรวมกับเกาอี้ทำงาน) 1.00-

1.20 เมตร และความยาว  คือ 1.40 เมตร และผลจากการวิเคราะหตำแหนงพื้นที่ทำงานที่สามารถยืดหยุนไดพบวา ตำแหนงการ
จัดวางพื้นที่ทำงานมีดังนี้ 1) พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบ และขางโตะวางของ 2) พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิด
ผนังทึบที่ตั้งฉากกับประตูริมระเบียง และขางโตะวางของ 3) พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบขางตูเสื้อผา และขางโตะ
วางของ 4) พื้นที่ทำงานชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับเตียงนอน ซึ่งรูปแบบท่ี 1 และ 4 มีการจัดวางตำแหนงพื้นที่ทำเหมือนกัน คือ พื้นที่
ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบ และขางโตะวาง รูปแบบที่ 3 และ 6 มีการจัดวางตำแหนงพ้ืนท่ีทำเหมือนกัน คือ พื้นที่ทำงาน
หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบขางตูเสื้อผา และขางโตะวางของ รูปแบบที่ 5 และ 7 มีการจัดวางตำแหนงพื้นที่ทำเหมือนกัน คือ 

พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับประตูริมระเบียง และขางโตะวางของ และสุดทายรูปแบบที่ 2 พื้นที่ทำงาน
หันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับเตียงนอน ทั้งนี้รูปแบบพื้นที่ทำงานที่มีการจัดวางตำแหนงพื้นที่ทำงานที่อยูขางโตะวาง
ของอาจสามารถนำมาประกอบการใชงานสำหรบัการทำงานได 

6. การอภิปรายผลสรุป และขอเสนอแนะ

6.1 อภิปรายผล  

หองพักแบบสตูดิโอทั้งหมด 15 รูปแบบ ขนาดพื้นที่หองพักแบบสตูดิโอที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ 20.50 ตารางเมตร
ซึ่งมีความใกลเคียงกับ (เกริก บุณยโยธิน, 2561) ที่กลาววา หองพักแบบสตูดิโอมีขนาดเล็กท่ีสุดคือ 21 ตารางเมตร จากการศึกษา
ยังพบวาหองพักสตูดิโอมีพื้นที่สวนนั่งเลน สวนนอน สวนเตรียมอาหาร สวนหองน้ำ สวนระเบียง ซึ่งสวนพื้นที่ดังกลาวเปนปจจัยที่
สำคัญตอการอยูอาศัยในรูปแบบอาคารชุด ลักษณะพื้นท่ีใชสอยภายในหองเปดโลงไมมีการกั้นผนังโดยแบงพื้นที่ใชสอยดวยการวาง
เฟอรนิเจอร มีเพียงหองน้ำท่ีมีการก้ันผนัง ซึ่งมีความสอดคลองกับ (Mulligan, 2018: Gregory, 2019: James, 2019: Walter et 
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al, 2021: Stefan, 2021 และ Ramamirtham, 2021) ที่กลาววา ภายในหองพักแบบสตูดิโอมีลักษณะหองแบบโลง ๆ มีพื้นที่ใช
สอยอเนกประสงคที ่ประกอบดวย หองนอน หองนั่งเลน พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร หองครัว แ ละหองน้ำแยก แตใน
ขณะเดียวกันจากการศึกษายังพบวา หองพักแบบสตูดิโอใหความสำคัญกับพื้นที่ทำงานเปนสวนนอย ซึ่งยังไมเหมาะกับการทำงาน
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) และรูปแบบหองพักสตูดิโอบางรูปแบบไมสอดคลองกับ (เกริก บุณยโยธิน, 2561) ที่กลาว
วา หองพักแบบสตูดิโอมีพ้ืนท่ีทำงาน 

จากผลการวิเคราะหพื้นที่ทำงานในหองพักแบบสตูดิโอสามารถแบงกลุมไดกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม       

1) กลุมที่มีพ้ืนพ้ืนท่ีทำงานมี 2) กลุมที่สามารถยืดหยุนพื้นที่ทำงานได 3) กลุมท่ีไมมีพื้นที่ทำงาน โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 20, 47 

และ 33 ตามลำดับ กลุมที่มีพื้นที่ทำงานใหความสำคัญกับตำแหนงพื้นที่สวนทำงานที่อยูตรงบริเวณชองเปด (ประตูระเบียง และ
หนาตาง) ซึ่งอาจจะสงผลดีตอการทำงานในรูปแบบการทำงานที่บานในรูปแบบวิถีใหม (New Normal) ตามที่ (Stone and 

Irvine, 1994 , Gilchrist, 2015) กลาววา พื้นที่ที ่มีหนาตางทำใหสามารถมองเห็นสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งทำใหความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สงผลทำใหความพึงพอใจในงานและการรับรูเชิงบวกมากข้ึน โดยกลุมที่
สามารถยืดหยุนพื้นที่ทำงานได สวนมากพื้นที่ทำงานสามารถใชรวมกับพื้นที่ใชสอยสวนอื่น ๆ ได เชน สวนนอน สวนทานอาหาร 
โดยการวางตำแหนงจะสัมพันธกับเฟอรนิเจอร และสวนตาง ๆ ภายในหองพัก ไดแก โตะวางของ ตูเสื้อผา เตียง-นอน ผนัง 
หนาตาง และริมระเบียง นอกจากน้ีสวนทานอาหารอาจจะใชรวมกับพ้ืนท่ีสวนอื่น ๆ อาทิ สวนพักผอน ในกรณีที่พื้นที่ทานอาหาร
ถูกใชเปนพื้นที่ทำงาน หรืออาจมีการใชงานพื้นที่ที่ทับซอนกัน โดยขึ้นอยูกับรูปแบบการยืดหยุนพื้นที่การใชงาน ซึ่งสอดคลองกับ 

(Mulligan, 2018: Gregory, 2019: James, 2019: Walter et al, 2021: Stefan, 2021: Ramamirtham, 2021 และ เกริก 

บุณยโยธิน, 2561) ที่กลาววา หองพักแบบสตูดิโอเปนหองพักที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไดหลากหลาย และสุดทาย
กลุมที่ไมมีพื้นที่ทำงาน ซึ่งเหตุผลมาจากขนาดพื้นที่หองพักบางรูปแบบไมเพียงพอตอการจัดวางพื้นที่ทำงานหรือการจัดวางที่ไม
สามารถยืดหยุนการใชงานไดซึ่งอาจจะตองมีการคิดวิเคราะหปรับปรุงเกี่ยวกับการออกแบบ เชน ขนาดเฟอรนิเจอร ขนาดพ้ืนที่ใช
สอยในแตละสวน เพื่อใหตอบสนองกับการทำงานในยุคปจจุบัน

จะเห็นวาการจัดเตรียมพื้นท่ีทำงานในหองพักแบบสตูดิโอที่อยูติดกับชองเปดมีความนาสนใจ เน่ืองจากพื้นที่ทำงาน
ที่ติดกับชองเปดสามารถใชเปนพื้นที่ทำงานไดโดยไมตองมีพื้นที่ใชสอยรวมกับสวนอื่น ๆ อีกทั้งยังไดรับแสงธรรมชาติ และมุมมอง
ภายนอกอาคาร ซึ่งเหมาะแกการทำงานในยุคปจจุบัน

6.2 สรุปผล

จากผลการศึกษาหองพักแบบสตูดิโอใหความสำคัญของพื้นที่การใชงานในสวนนอนมากที่สุด หรือ คิดเปนรอยละ 
36.16 ของพื้นที่ใชสอยทั้งหมด รองลงมาจะใหความสำคัญกับหองนั่งเลน สวนเตรียมอาหาร สวนนอน สวนหองน้ำ สวนระเบียง 
สวนทานอาหาร สวนทำงาน ในสัดสวนรอยละ 18.64, 17.10, 14.20, 7.25, 1.74 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันหองพักแบบสตูดิโอ
ใหความสำคัญกับพื้นที่ทำงานเปนสวนนอย เมื่อเทียบกับสวนอ่ืน ๆ 

พื้นที่ทำงานในหองพักแบบสตูดิโอแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) กลุมที่มีพื้นพื้นที่ทำงานพบรอยละ 20 ของกลุม
ตัวอยาง มีขนาดพื้นที่ทำงานมากกวา 1.68 ตารางเมตร และไมนอยกวา 2.59 ตารางเมตร โดยตำแหนงการจัดวางพื้นที่ทำงานมี
ดังนี้ พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดผนังทึบที่ตั้งฉากกับหนาตาง และขางโตะวาง
ของ ซึ่งเปนกลุมที่มีพื้นที่ทำงานที่ใหความสำคัญกับสวนทำงานที่อยูตรงบริเวณชองเปด (ประตูระเบียง และหนาตาง) 2) กลุมที่
สามารถยืดหยุนพื้นที่ทำงานไดรอยละ 47 ของกลุมตัวอยาง มีขนาดพื้นที่ทำงานมากกวา 1.40 ตารางเมตร และไมนอยกวา 1.68 

ตารางเมตร โดยสวนมากพื้นที่ทำงานสามารถใชรวมกับพื้นที่ใชสอยสวนอื่น ๆ ได เชน สวนนอน สวนทานอาหาร โดยการวาง
ตำแหนงพื้นที่ทำงานจะสัมพันธกับเฟอรนิเจอร และสวนตาง ๆ ภายในหองพัก ไดแก โตะวางของ ตูเสื้อผา เตียงนอน ผนัง 
หนาตาง และริมระเบียง และ3) กลุมที่ไมมีพื้นที่ทำงาน คิดเปนรอยละ 33 ของกลุมตัวอยาง เนื่องจากขนาดพื้นที่หองพักบาง
รูปแบบไมเพียงพอตอการจัดวางพื้นที่ทำงานหรือไมสามารถยืดหยุนการใชงานพ้ืนท่ีทำงานได
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6.3 ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาพื้นที่ทำงานของหองพักแบบสตูดิโอ กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ่งเปนบทความท่ีเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยการวิเคราะหผังหองพักแบบสตูดิโอมาจากการจัดผังท่ีเปนแนวทางดานการตลาด
ใหลูกคาของแตละคอนโดมิเนียม ซึ่งในความเปนจริงแลวการจัดพื้นที่ใชสอยในหองพักสตูดิโอมีความหยืดหยุนคอนขางสูงข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมของผูใช โดยบทความนี้มุ งเนนเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักแบบสตูดิโอ และวิเคราะหเชิงพื ้นที่ที่
เอื ้ออำนวยตอการจัดลักษณะพื้นที ่ทำงานในหองพักแบบสตูดิโอ ที่มีขนาด 20 -30 ตารางเมตร ของคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิดหนาตาง พื้นที่ทำงานหันหนาโตะทำงานชิด
ผนังทึบที่ตั้งฉากกับหนาตาง พื้นที่ทำงานติดริมระเบียง ซึ่งทำใหไดรับแสงธรรมชาติเขาสูพื้นที่ทำงาน และมุมมองภายนอกอาคาร 
จึงเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาปริมาณแสงธรรมชาติที่สามารถเขาถึงพื้นที่ทำงานในแตละตำแหนงของพื้นที่ทำงาน และ
มุมมองภายนอกอาคารของหองพักแบบสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอไป
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การประเมินอาคารเพื่อการออกแบบนิทรรศการแบบปฏิสัมพันธ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑบานกุฎจีีน

Post Occupancy Evaluation for Interactive Exhibition Design :

A Case Study of Baan Kudichin Museum

ธนภรณ  พาพาน1   ญาณินทร  รกัวงศวาน2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปญหาที่เกิดจากลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมผูเขาชม

ภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงนิทรรศการท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน และนักทองเที่ยวภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และใหสอดคลองกับการออกแบบประสบการณผูเขาชม ระเบียบวิธีวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) เก็บขอมูลดวยการสำรวจสภาพแวดลอมกายภาพของพิพิธภัณฑ การสังเกต
พฤติกรรมของผูเขาชมนิทรรศการ การสัมภาษณผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 2 คน และนักทองเที่ยว 10 คน สอบถาม
ผูเขาชม 53 คน อายุเฉลี่ยคือ 32 ป เพศหญิง 29 คน (55%) เพศชาย 23 คน (43%)  และเพศทางเลือก 1 คน (2%) ขอมูล
เชิงคุณภาพถูกนำมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา สรุป จัดกลุม และจัดลำดับความสําคัญ ขอมูลเชิงปริมาณถูกนำมา
วิเคราะหคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบวา องคประกอบสวนจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวย ปายบรรยายความเปนมา ภาพถาย วัตถุจัด
แสดง หุนจำลองยอสวน สภาพปจจุบันการจัดวางวัตถุจัดแสดงมีการวางกองรวมกันบนพื้น แสดงใหเห็นวาตูจัดเก็บวัตถุจัด
แสดงไมเพียงพอตอปริมาณวัตถุ ผูเขาชมวัยเด็กรูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นหุนจำลองเกี่ยวกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ ผูเขาชมวัยรุ น
ชอบการจัดแสดงแบบจำลองสถานการณ ผูเขาชมวัยผูใหญชอบการอานปายบรรยายบางคนสนใจอานเปนอยางมาก ผูเขาชม
วัยผูสูงอายุมีความสนใจหองจัดแสดงแตตองมีบุตรหลานชวยเหลือ ดานความตองการเพิ่มสื่อการนำเสนอนิทรรศการ 3 อันดับ
แรกจากผูตอบแบบสอบถามออนไลนจำนวน 53 คน ผูเขาชมตองการเพิ่มการนำเสนอขอมูลผานปายบรรยายแบบอินโฟ
กราฟกมากท่ีสุด (24 คน) รองลงมาคือสื่อการนำเสนอท่ีสามารถจับตองได (19 คน) และผูเขาชมตองการหุนข้ีผึ้งจำลองบุคคล
สำคัญในอดีต (19 คน) ผูเขาชมรูสึกวาระดับแสงสวางในสวนจัดแสดงนิทรรศการมืดเกินไป และไฟในบางจุดไมสามารถใชงาน
ได จึงควรซอมแซมหลอดไฟที่ไมติด ผูเขาชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพหรือวัตถุจัดแสดงที่วางไวบนพื้นวาไมเปนระเบียบ 

จึงควรนำรูปภาพติดผนังใหอยูในระดับสายตาหรือวาหรือหาขาตั้งภาพมาวางใหครบทุกภาพ วัตถุจัดแสดงควรใสตูโชวใหเปน
ระเบียบไมควรวางไวบนพ้ืน    ผูเขาชมใหความเห็นวาลักษณะปายบรรยายมีตัวหนังสือคอนขางเยอะและเล็ก ระยะการติดตั้ง
ปายบรรยายไมอยูในระดับสายตา ดังนั้นควรติดตั้งปายบรรยายใหอยูในระดับสายตา หากปายเล็กเกินไปควรขยายปายให
เทากันและเพิ่มขนาดตัวอักษรเพ่ือความสะดวกในการอานของผูเขาชม

คำสำคัญ: ประเมินอาคารหลังการเขาใช  นิทรรศการ นิทรรศการปฏิสัมพันธ พิพิธภณัฑทองถ่ิน

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract   

This research had the objective to study problems caused by the physical environment 

characteristics and users' behavior in Baan Kudichin Museum to propose a solution for improving the 

exhibition by the corporation Baan Kudichin Museum staff and visitors inside Baan Kudichin Museum to be 

in accordance with the design of users' experience. The research methodology employed mixed-method 

research. The data were collected by surveying the physical environment of the museum, observing users' 

behavior, and interviewing people involved in Baan Kudichin Museum from 2 people, 10 tourists, and 53 

visitors with the average age of 32 years old, 29 females (55%), 23 males (43%), and 1 LGBTQ (2%). 

Qualitative data were analyzed by content analysis, summarization, grouping, and prioritization. Quantitative 

data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation.

According to the results of the study, it was found that the components of the exhibition consisted 

of signs describing the history, photographs, displayed objects, and small-sized models. The displayed 

objects were stacked together on the floor, indicating insufficient display cabinets. Children were excited to 

appreciate small-sized models telling the museum's story. Children enjoyed the simulated exhibits. Adults 

enjoyed reading the describing signs, and some were very interested in reading. The elderly was interested 

in the exhibition room but needed assistance from their children. Regarding the top 3 demands to increase 

exhibition presentation media from 53 online questionnaire respondents, visitors needed infographic signs 

the most (24 people), followed by tangible presentation media (19 people). Visitors wanted a wax figure of 

important people in the past (19 people). Visitors had the opinion that lights in the exhibition were too 

dark, and lights in some spots were broken. Therefore, the broken lights should be repaired. Visitors 

commented that the pictures or displayed objects that were placed on the floor were disordered. 

Therefore, the pictures should be placed at eye level, or be placed on easels. Displayed objects should be 

placed neatly in the showcase and should not be placed on the floor. Visitors commented that the 

describing signs were full of too much and small texts. The signs were also not placed at eye level. 

Therefore, the signs should be placed at eye level. If the sign is too small, it should be enlarged evenly, 

and the font size should be increased for visitors' readability.

Keywords: Post Occupancy Evaluation, Exhibition, Interactive Exhibition, Local museum

1. บทนำ
ชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยูบริเวณยานกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถือเปนชุมชนชาวตะวันตกเช้ือสายโปรตุเกสเพียง

ชุมชนเดียวท่ียังคงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบไปดวยหลายเช้ือชาติมีความแตกตางทางชาติพันธุและวัฒนธรรมอยาง
มากแตหลอหลอมรวมกันดวยคริสตศาสนากลายเปนอัตลักษณของชุมชน คนในชุมชนไมเคยลดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของ
ตน ไมละเลยขนบธรรมเนียมท่ีมีมาแตอดีตของชุมชน ยังคงรักษาวัฒนธรรมไวทำใหมรดกทางภูมิปญญาของชุมชนกุฎีจีนยังคง
อยู คู ชุมชน ปจจุบันชุมชนกุฎีจีนมีพิพิธภัณฑทองถิ ่นสรางขึ ้นเมื ่อป พ.ศ. 2559 เปนพิพิธภัณฑที ่แสดงความเปนมา
ประวัติศาสตรของชุมชนและเก็บรวบรวมวัตถุ สิ่งของ เครื่องใชที่มีบทบาทตอคนในชุมชนสมัยกอน พิพิธภัณฑทองถิ่นกอต้ัง
โดยบริษัทเอกชนซึ่งเปนของคนในชุมชนเอง  กอตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานที่ในการถายทอดความเปนมาจนถึงสำคัญของชุมชน 

ถายทอดคุณคาของชุมชนและเพื่อประชาสัมพันธเรื่องราวของชุมชนตอคนรุนหลังและสาธารณชน
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จากปญหาในปจจุบันที่พิพิธภัณฑทองถิ่นถูกปดตัวลงเพราะปญหาสวนใหญมากจากการจัดการและงบประมาณ เนื่องจากคน
ไทยสวนใหญไมนิยมเขาพิพิธภัณฑ เพราะการเขาไปชมพิพิธภัณฑเพียงครั้งเดียวแลวไมเกิดความประทับใจไมมีความนาสนใจ 
และดวยยุคสมัยที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสงผลตอการใชชีวิตของคนไทยในปจจุบันทำใหทัศนคติของคนไทยสมัยใหมไม
เห็นคุณคาของประวัติศาสตรหรือทองถิ่นของตนเอง (สายันต ไพรชาญจิตร, 2553: 12-13) พิพิธภัณฑทองถ่ินจำเปนตองมีการ
พัฒนาองคความรูทั้งทางดานสื่อการนำเสนอ รวมทั้งการนำเสนอวัฒนธรรมเพื่อกระตุนใหคนในชุมชนรวมถึงบุคคลภายนอก
ตองการท่ีจะเขามาใชบริการพิพิธภัณฑทองถิ่น

จากการลงพื้นท่ีเพ่ือสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนมีการนำเสนอเพียงประวัติศาสตรความ
เปนมาของชุมชน และจัดแสดงเพียงแคขาวของเครื่องใชของคนในชุมชนสมัยกอน ยังไมมีการใชสื่อเพื่อนำเสนอนิทรรศการ
แบบสื่อปฏิสัมพันธ (Interaction Media) และขอมูลเนื้อหาท่ีถูกนำเสนอภายในพิพิธภัณฑไมไดรับการเปลี่ยนแปลง การวิจัยนี้
จึงเห็นถึงความสอดคลองกับงานสังเคราะหและเผยแพรความรูดานประวัติศาสตรสังคม วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑวิทยาสู
สาธารณะ ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองสูการเรียนรูสมัยใหมได (สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู , 2565) นิทรรศการในพิพิธภัณฑที่ไดรับความ
สนใจจากผูเขาชมมีการใชสื่อนิทรรศการหลายรปูแบบแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งพิพิธภัณฑทั่วไปท่ีเปนแหลงเรียนรู
ของคนทุกเพศทุกวัย จึงมีความจำเปนตองสรางประสบการณ ความทรงจำ และดึงเอาความคิดสรางสรรคออกมาจากผูเขาชม
ใหมากท่ีสุด เพื่อใหผูเขาชมมีความประทับใจและอยากกลับมาเขาชมอีกครั้ง โดยการใชสื่อนิทรรศการใหม ๆ เขามามีบทบาท
ในการเปล่ียนแปลงการนำเสนอเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาส่ือนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑชุมชน
กุฎีจีนเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบประสบการณ (User Experience) ซึ่งสื่อในนิทรรศการจะพัฒนาบนฐานคิด
ของสื่อนิทรรศการแบบปฏิสัมพันธ โดยเนื้อหาจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหพิพิธภัณฑทองถิ่นสามารถดำเนินงานตอไปไดในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสภาพปญหาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎี
จีน ไดแก ผูเขาชมวัยเด็ก ผูเขาชมวัยผูใหญและผูเขาชมวัยสูงอายุ

2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงนิทรรศการที่มีสวนรวมโดยเจาหนาที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และนักทองเที่ยว
ภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

พิพิธภัณฑทองถ่ินที่ไมมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมและเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน ไม
นำเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชนทำใหไมมีผูเขาชมจนขาดรายได พิพิธภัณฑทองถ่ินบางแหงที่กอตั้งโดยความตั้งใจของคนใน
ทองถิ่นจึงกลายเปนเพียงหองเก็บของและถูกทิ้งรางไมไดรับความสนใจจากผูคนจึงถูกปดตัวลงในท่ีสุด (กฤษฏา ตัสมา, 2560)

งานวิจัยนี้จึงใชแนวคิดการประเมินอาคารหลังการเขาใชในลักษณะของการนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาสำรวจไปใชในการ
กำหนดโปรแกรมสภาพแวดลอมที่จะออกแบบกอสรางใหมหรือเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารเดิม โดยใหผูใชอาคารหรือ
สภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดมีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น (Preiser, 2001; Blyth, Gilby and Barlex, 2006)

หลักของงานออกแบบนิทรรศการโดยใชแนวคิดการออกแบบประสบการณผูเขาชม มี 4 ประเด็นที่ผูออกแบบตองทำความ
เขาใจไดแก การเรียนรูเฉพาะหนา ปฏิสัมพันธทางกายภาพ การเชื่อมโยงความคิด หลากวิถีการเรียนรู ดังนั้นการออกแบบ
ประสบการณผู เขาชมจึงเปนการออกแบบชุดประสบการณที ่กอใหเกิดการเรียนรู ผ านผัสสะตาง ๆ เพื ่อใหไดเรียนรู
ประสบการณจากพิพิธภัณฑทั้งดานสังคม ทัศนคติ สามารถสงผลตอความจำและประสบการณของผูเขาชม (Prabhas Singh, 

2012) 

112



แนวคิดการออกแบบปฏิสัมพันธเปนสวนที่สำคัญของการออกแบบประสบการณผูใชงานเพื่อสรางปฏิสัมพันธที่มี
ความหมายและผูเขาชมสามารถเขาใจไดมากข้ึน มีดวยกัน 5 มิติ คือ คำ ขอความหรือคําโดยเฉพาะที่ใชในการปฏิสัมพันธ เชน 

คำอธิบายบนปุมกด ควรมีความหมายและเขาใจงาย ควรสื่อสารขอมูลกับผูใชไดชัดเจน แตจะตองไมมีขอมูลมากเกินไป การ
แสดงภาพเกี่ยวของกับองคประกอบแบบกราฟก เชน ภาพ รูปแบบตัวอักษร และสัญลักษณตาง ๆ ที่ผูใชมีปฏิสัมพันธดวย สิ่ง
เหลานี้มักจะเสริมคําที่ใชในการสื่อสารขอมูลกับผูใชงาน วัตถุหรือพื้นที่วางทางกายภาพ ผูใชมีปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับ
ผลิตภัณฑผานทางวัตถุทางกายภาพ เชน คอมพิวเตอรวางตักกับเมาสหรือใชโทรศัพทมือถือดวยนิ้วมือของผูใชเอง และในพื้นที่
ทางกายภาพแบบใดที่ผูใชงานเลือกที่จะใชแบบนั้นทั้งหมดนี้ยอมมีผลตอการปฏิสัมพันธระหวางผูใชและผลิตภัณฑ เวลา สวน
ใหญหมายถึงสื่อท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป เชน ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง เปนตน การเคลื่อนไหวและเสียงมี
บทบาทสำคัญในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาพและเสียงในการโตตอบของผูใชงาน พฤติกรรมของผูใชงาน พฤติกรรมน้ี
รวมถึงกลไกของผลิตภัณฑผูใชงานดำเนินการอยางไรในโปรแกรม กลาวคือขอมูลพฤติกรรมของผูใชงานกอนหนาจะกําหนด
ปฏิสัมพันธของผลิตภัณฑนอกจากน้ียังมีปฏิกิริยาตอบสนอง (ชรรร ลันสุชีพ, 2562)

สรุปไดวา การออกแบบประสบการณก็ถือเปนหัวใจสำคัญของพิพิธภัณฑที ่จะตองคำนึงถึง การออกแบบ
ประสบการณ   ผูเขาชมจะทำใหผูเขาชมไดมีบทบาทในการมีสวนรวมกับกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑมากขึ้น การกระตุนอารมณ
ของผูเขาชมผานการจัดแสดงวัตถุไมจำเปนตองเปนสิ่งของล้ำคาแตอาจเปนสิ่งของที่สงผลถึงอารมณหรือความทรงจำของผูเขา
ชม ไมเพียงทำใหผูเขาชมเห็นแตเพียงอยางเดียว พิพิธภัณฑสามารถสรางความรูสึกใหผูเขาชมผานสัมผัสรูปแบบอื่น เชน การ
ฟง การชิม การดม หรือการสัมผัสผานรางกายหรือจิตใจ โดยการออกแบบเกี่ยวกับประสบการณก็ตองอาศัยกลุ มคน            

สื่อนำเสนอตาง ๆ จะกระตุน ผูเขาชมใหมีสวนรวมไดก็ตอเมื่อสื่อนั้นเหมาะสมกับกลุมผูเขาชม จึงจะสงผลตออารมณ การรับรู
เนื้อหานิทรรศการ การมีปฏิสัมพันธตอสื่อนิทรรศการ จากท่ีกลาวมาจึงเปนสาเหตุของการวิจัยครั้งน้ี

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย

การศึกษานี้เปนการศึกษาเฉพาะพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ระเบียบวิธีการวิจัยจะใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mix Method) โดยใชวิธีการสำรวจสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑ สังเกตสภาพแวดลอมภายและรองรอยทางกายภาพใน
พิพิธภัณฑ และสังเกตพฤติกรรมผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน สัมภาษณผู เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑและผูเขาชม
พิพิธภัณฑในประเด็นความตองการเพิ่มสื่อการนำเสนอนิทรรศการ

4.1 ประชากร กลุมผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง

ผูที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
4.1.1 ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ผูกอตั้งพิพิธภัณฑมีจำนวน 1 คน ไดขอมูลมาจากการคนหาขอมูล

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑในอินเทอรเน็ต และผูดูแลพิพิธภัณฑมีจำนวน 1 คน ไดขอมูลมาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยผูแทนน้ีถูก
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงขณะกำลังทำหนาที่และทำการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
ภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบส่ือการนำเสนอนิทรรศการ ใหสัมภาษณในวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

4.1.2 กลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกโดยใชการสุมแบบเจาะจงเพื่อทำการสัมภาษณ 
จำนวน 5 คน และสัมภาษณเพิ่มเติมผานโปรแกรมออนไลน จำนวน 5 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจงเฉพาะผูที่สะดวกใหขอมลู 

ใหขอมูลวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และทำการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน 
(Google Forms) ใหกับกลุมผูเคยเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน โดยคัดเลือกผูที่เคยเขาชมแบบเจาะจงผานแฟนเพจพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน ประเด็นการความตองการเพ่ิมสื่อการนำเสนอนิทรรศการเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ ระหวางวันอาทิตยที่ 24

ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือ 5 ชนิด และอุปกรณ 4 ชนิด ไดแก
4.2.1 แบบสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผูวิจัยใชแบบสังเกตสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑของ 

ธนวรรณ พยัคฆทัศน (2560) มาปรับใหสอดคลองกับบริบทของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจนไดแบบสังเกตสภาพแวดลอมภายใน
พิพิธภัณฑทองถิ่นชุมชนกุฎีจีน แบงเปน 4 สวนยอย ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปและสถานท่ีตั้ง ประกอบไปดวย ช่ือสถานที่ตั้ง 
สถานท่ีตั้ง วัน/เวลาทำการ สวนท่ี 2 ลักษณะสภาพแวดลอมโดยรอบของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ประกอบไปดวย สถานท่ีตั้งและ
การเขาถึง สภาพแวดลอมโดยรอบพิพิธภัณฑ สิ่งที ่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎี จีน สวนที่ 3 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายในของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ประกอบไปดวย ลักษณะการใชพื้นที่ชั ้นที่ 2 ภายในพิพิธภัณฑ 
ลักษณะการใชพื้นที่ชั้นที่ 3 ภายในพิพิธภัณฑ การใหแสงสวางพื้นที่จัดแสดงชั้นที่ 2 ภายในพิพิธภัณฑ  การใหแสงสวางพื้นท่ี
จัดแสดงช้ันท่ี 3 ภายในพิพิธภัณฑ  ลักษณะการใหแสงสวางในพื้นที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ลักษณะพ้ืน ผนัง และเพดานใน
พื้นที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ลักษณะเครื่องเรือนในพื้นที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ และเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน

4.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเดินชมของกลุมผู เขาชมเที่ยวภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสวนจัดแสดง
นิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ผูวิจัยใชแบบสังเกตการเดินชมของกลุมผูเขาชมในพิพิธภัณฑของ ธนวรรณ พยัคฆทัศน 
(2560) มาปรับใหสอดคลองกับบริบทของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจนไดแบบสังเกตพฤติกรรมการเดินชมของกลุมผูเขาชมเที่ยว
ภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ แบงเปน 2 สวนยอย ไดแก สวนท่ี 1 ผังพฤติกรรม
การเดินชมของกลุมผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนในสวนจัดแสดงนิทรรศการและการจัดแสดงวัตถุ โดยบันทึกขอมูล
พฤติกรรม สวนท่ี 2 ตารางสรุปของกลุมผูเขาชมภายในสวนจัดแสดงนิทรรศการช้ันท่ี 2 ประกอบดวย ตารางสังเกตพฤติกรรม
บันทึกแตละจุด ลักษณะพฤติกรรมและภาพประกอบ 

4.2.3 แบบสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเจาหนาที่และบุคลากร
ภายในพิพิธภัณฑของกมลพรรณ ถวิลหวัง (2563) มาปรับใหสอดคลองกับบริบทของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจนไดแบบสัมภาษณ
เจาหนาที่และบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ ประเด็น ความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากรภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
เกี่ยวกับรูปแบบสื่อการนำเสนอนิทรรศการ แบงเปน 2 สวนยอย ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชื่อ เพศ อายุ 
ตำแหนง/หนาที่ สวนที่ 2 ความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากรภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบสื่อนำเสนอ
นิทรรศการประกอบดวยชื่อ เพศ อายุ ตำแหนง/หนาที่ สวนที่ 2 ความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบส่ือการนำเสนอนิทรรศการ ประกอบดวย ระยะเวลาในการทำงาน ความคิดเห็นอยางไรตอรูปแบบ
การจัดแสดงนิทรรศการ ประสบการณเขาชมพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรที่อื่น ความคิดเห็นเมื่อผูเขาชมไมไดอานปาย
บรรยาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัด
แสดงวัตถุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มรูปแบบการจัดนิทรรศการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพิ่มสื่อการนำเสนอเรื่องราวบางจุด 

ปญหาที่พบหลังจากเปดพิพิธภัณฑ ความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑในอนาคต
4.2.4 แบบสัมภาษณผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑ

ของกมลพรรณ ถวิลหวัง (2563) มาปรับใหสอดคลองกับบริบทของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจนไดแบบสัมภาษณผูเขาชมภายใน
พิพิธภัณฑประเด็นความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากรภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบสื่อการนำเสนอ
นิทรรศการแบงเปน 2 สวนยอย ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ช่ือ เพศ อายุ ปญหาทางสายตา เคยมาที่พิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีนมากอนหรือไมมาจากจังหวัดใด จำนวนกลุมผูเขาชม รูปแบบของกลุมผูเขาชม เหตุผลท่ีมาเขาชม มีเด็กอายุ 2-14 ป 
มาดวยหรือไมมีผูสูงอายุที่อายุมากกวา 60 ป มาดวยหรือไม สวนที่ 2 ความคิดเห็นผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

ประกอบไปดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ 
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ประสบการณเขาชมพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรที่อื่น การอานปายบรรยายในขณะเขาชม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
ภายในสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ความรูสึกหลังการเขาชม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวนจัด
แสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มรูปแบบการจัดนิทรรศการ ปญหาระหวางการเขาชม
พิพิธภัณฑ ความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑในอนาคต

4.2.5 แบบสอบถามผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ผูวิจัยทำการออกแบบแบบสอบถามผูเขาชมภายใน
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน เปนคำถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมและความตองการเพิ่มสื่อนิทรรศการ ระดับ
ความตองการ จำนวน 3 หนา แบงเปน 6 สวนยอย ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการเขาชมในพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน ประกอบดวย จำนวนคนท่ีเขาชม ระยะเวลาในการเขาชม สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาที่พบในพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน ประกอบดวย อุปสรรคในการเขาถึงพิพิธภัณฑ ปญหาระหวางเขาชมพิพิธภัณฑ สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและความพึงพอใจในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปายบรรยายขอมูล ความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง ความพอใจตอรูปแบบการ
จัดนิทรรศการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมสื่อนิทรรศการ สวนท่ี 4 แบบสอบถามระดับความตองการในรูปแบบการนำเสนอ
สื่อท่ีตองการใหเพิ่มในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน  สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ประกอบดวย สวนท่ี 6 

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ปญหาทางสายตา อาชีพ เวลาวางที่ใช รูปแบบการทองเที่ยว แนวภาพยนตรที่
ชอบ โดยจัดทำแบบสอบถามแบบออนไลน Google Forms ผานลิงก https://forms.gle/92hU37K8gkb9ohfWA

4.2.6 แอปพลิเคชันถายภาพบนอุปกรณโทรศัพทมือถือ
4.2.7 แอปพลิเคชันบันทึกเสียงบนอุปกรณโทรศัพทมือถือ
4.2.8 สมุดจดบันทึก
4.2.9 คอมพิวเตอรพกพา

4.3 วิธีการเก็บขอมูล

4.3.1 สังเกตสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน สวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ โดย
ใชแบบสังเกตสภาพแวดลอมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน สวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ทำการสังเกต
เบื้องตนในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตรอบที่ 2 ในวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 

2564 เวลา 11.30 – 15.00 น. ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง
4.3.2 สังเกตและถายภาพพฤติกรรมการเดินชมของกลุมผูเขาชมเที่ยวภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสวนจัด

แสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการเดินชมของกลุมผูเขาชมเที่ยวภายในพิพิธภัณฑบานกุฎี
จีน โดยผูทำวิจัยเวนระยะหางจากผูเขาชมเพื่อไมใหผูถูกสังเกตรูตัว ผูวิจัยจดบันทึกลงในผังพฤติกรรมและถายภาพเพื่อนำมา
เปนขอมูลในการวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมการเดินชมพิพิธภัณฑ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 30 

นาที และในวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 – 15.00 น. ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง
4.3.3 สัมภาษณผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ ไดแก ผูกอต้ังพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และผูดูแลพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

โดยใชแบบสัมภาษณเจาหนาท่ีและบุคลากรภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ในประเด็นความตองการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
ภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบสื่อการนำเสนอนิทรรศการ ในวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 –

12.30 น. ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
4.3.4 สัมภาษณผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน จำนวน 5 คน โดยใชแบบสัมภาษณผูเขาชมภายใน

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีนในวันเสารที ่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ระยะเวลา 2 ชั่วโมง และไดทำการ
สัมภาษณกลุมผูที่เคยเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน โดยเลือกจากแฟนเพจพิพิธภัณฑบ านกุฎีจีน 

เนื่องจากวันท่ีไปสัมภาษณที่พิพิธภัณฑกลุมผูใหขอมูลไมครบตามกลุมเปาหมาย ทำการสัมภาษณเพิ่มเติมผานโปรแกรมประชุม
ออนไลน ในวันจันทรที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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4.3.5 แจกแบบสอบถามผูเคยเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน จำนวน 53 คน โดยเลือกจากแฟนเพจ
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ประเด็นการนำเสนอนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ เปนการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน (Google 

Forms) โดยใชแบบสอบถามผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ประเด็น ความตองการของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีนเกี่ยวกับรูปแบบส่ือการนำเสนอนิทรรศการ ระหวางวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 

2564

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ผูวิจัยนำขอมูลตาง ๆ มารวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังน้ี
4.4.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากใชการวิเคราะหเนื้อหาจากการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพใน

ปจจุบัน การสังเกตพฤติกรรมผูเขาชมภายในสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับ
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน การสัมภาษณผูเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน

4.4.2 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาความถี่และรอยละ ทำการ
สรุปผลดวยสถิติพรรณนา ไดแก ระยะเวลาในการเขาชมสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ปญหาที่พบเจอ
ระหวางเขาชมนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ ความคิดเห็นตอปายบรรยาย ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
ความคิดเห็นตอการเพิ่มสื่อนิทรรศการ ระดับความตองการรูปแบบสื่อนำเสนอนิทรรศการที่ตองการใหเพิ่มในพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน หัวขอในการจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มเติม

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยมี 5 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง 2) ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และพฤติกรรมของผูเขาชม 3) ปญหาที่พบภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนและแนวทางในการปรับปรุง 4) ความตองการเพิ่มสื่อ
นำเสนอนิทรรศการ

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง

กลุมผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ คือ ผูกอตั้งพิพิธภัณฑ เพศหญิง จำนวน 1 คน ผูดูแลพิพิธภัณฑ เพศหญิง 
จำนวน 1 คน และกลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑ เพศหญิง 6 คน (60%) เพศชาย 4 คน (40%) อายุเฉลี่ย 40 ป อายุต่ำสุด 21 ป 
อายุสูงสุด 71 ป

กลุ มตัวอยาง คือผู เขาชมและผู ที ่เคยเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน จำนวน 53 คน อายุเฉลี ่ยคือ 32 ป 
ประกอบดวย อายุ 20 – 30 ป 33 คน (62%) อายุ 31 - 59 ป 20 คน (38%) อายุต่ำสุด 20 ป อายุสูงสุด 59 ป โดยเปนเพศ
หญิง 29 คน (55%) เพศชาย 23 คน (43%)  และเพศทางเลือก 1 คน (2%)

5.2 ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมของผูเขาชม

ผลการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน พบวา องคประกอบสวนจัดแสดง
นิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ ประกอบดวย ปายบรรยายความเปนมา ภาพถาย วัตถุจัดแสดง หุนจำลอง
ยอสวน จัดขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูประวัติศาสตร ความเปนมาของชุมชนกุฎีจีน สภาพปจจุบันรองรอยทางกายภาพมี
การจัดวางวัตถุจัดแสดงมีการวางกองรวมกันบนพ้ืนแสดงใหเห็นวาตูจัดเก็บวัตถุจัดแสดงไมเพียงพอปริมาณวัตถุ วัตถุมีมากกวา
ตูจัดเก็บสงผลใหพื้นที่มีความไมเปนระเบียบ หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแกผูเขาชมได (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1  รองรอยแสดงใหเห็นวามกีารวางวัตถุจัดแสดงไวบนพ้ืน
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

ผลการสังเกตพฤติกรรมผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน พบวา ผูเขาชมวัยเด็ก สวนใหญจะใหความสนใจในตัว
หุนจำลองที่ทางพิพิธภัณฑมีไวโชวนักทองเท่ียว มีการถายรูปหุนจำลองและเด็กรูสึกตื่นเตนท่ีไดเห็นหุนจำลองเก่ียวกับเรื่องราว
ของพิพิธภัณฑ ผูเขาชมวัยรุน ชอบการจัดแสดงแบบจำลองสถานการณ อาจจะอยากมีสวนรวมกับการจำลองนั้น หรืออาจ
อยากถายรูปกับการจัดแสดงนิทรรศการแบบจำลองสถานการณ มีขาวของเครื่องใชในการจัดแสดง ผูเขาชมวัยผูใหญ สวนแรก
ชอบการจัดแสดงแบบจำลองสถานการณคลายกับชวงวัยรุนแตชวงวัยผูใหญสวนใหญมาเขาชมตั้งแต 2 คนขึ้นไปจนถึงการเขา
ชมเปนกลุม ก็อาจจะชอบทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจำลองบรรยากาศ สวนที่สองชอบการอานปายบรรยาย มีการถายรูปปาย 

วิเคราะหวาบางทีอาจเก็บไวหรือบางทีอาจจะถายเพ่ืออานจากมือถือ บางคนยืนดูเฉย ๆ ไมไดสนใจอาน บางคนสนใจอานเปน
อยางมาก ผูเขาชมวัยผูสูงอายุ พบวานักทองเที่ยวที่เปนชวงวัยสูงอายุ ก็ยังมีความสนใจหองจัดแสดงแตตองมีบุตรหลาน
ชวยเหลืออาจจะตองมีการใหบุตรหลานอธิบาย หรือเลาเรื่องราวตามปายบรรยายตาง ๆ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2  พฤติกรรมของผูเขาชมแตละกลุมชวงอายุ
ที่มา: แฟนเพจพิพิธภัณฑบานกฎุจีีน (2564)

5.3 ปญหาท่ีพบภายในพิพิธภัณฑและแนวทางในการปรับปรุง

5.3.1 ปญหาที่พบและแนวทางในการปรับปรุงภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน จากการเก็บขอมูลดวยการสังเกต 

สอบถาม และสัมภาษณ มีทั ้งปญหาจากสภาพแวดลอมและปญหาจากเทคนิคการจัดแสดง ดังนี ้ 1) อุปสรรคการเขาถึง
พิพิธภัณฑ 2) ระดับแสงสวาง 3) ปายบรรยายความเปนมา และปายบรรยายวัตถุ 4) การวางวัตถุจัดแสดงบนพ้ืน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปญหาท่ีพบและแนวทางในการปรับปรุงภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
องคประกอบ ปญหาที่พบ แนวทางการแกไข

1. อุปสรรคการเขาถึงพิพิธภัณฑ จากการสังเกตพบวา ถาไมสังเกตจะไมทราบวาเปน
พิพิธภัณฑ จากการสัมภาษณไดความเห็นวา“ไมทราบ
ว าม ีพ ิพ ิธภ ัณฑอย ู  บางทานนึกว าเป นร านกาแฟ
ธรรมดา” ผูตอบแบบสอบถาม 53 คน จำนวน 20 คน 

(53%) คิดวาหากไมสังเกตจะไมทราบวามีพิพิธภัณฑ
ตั้งอยู และเกิดความคับแคบในการเขาถึง

จากการสัมภาษณผู เขาชมใหความเห็นวา
“อยากใหม ีการประชาสัมพันธ ภายนอก
มากกวานี้ เพราะหากไมมีคนรูจักพามาก็จะ
ไมรูจักสถานที่นี้” และ“ทำปายบอกทางใหมี
ลักษณะเดน และใหญจากทางเขาหนาถนน
จะทำใหคนอ่ืนรูวามีพิพิธภัณฑตั้งอยู”

2. ระดับแสงสวาง จากการสังเกตทางเขาสวนจัดแสดงนิทรรศการมีความ
มืดสอดคลองกับการสัมภาษณผูเขาชมใหความเห็นวา 
“ทางเขาสวนจัดแสดงนิทรรศการไฟมืดไป”และ “ไฟ
บางดวงในสวนจัดแสดงและบันไดไมต ิด” ผู ตอบ
แบบสอบถาม 53 คน จำนวน 16 คน (32%) คิดวา
ระดับความสวางของสวนจัดแสดงนิทรรศการมีความ
สวางนอย แตมีการใหแสงโดยแสงประดิษฐ แตบางดวง
ก็ไมติด

จากการสัมภาษณผู เขาชมใหความเห็นวา
“อยากใหมีการปรับปรุงเรื ่องไฟในบางจุด
เพราะวาบางจุดมีความมืดและบางจุดของ
ปายบรรยายมีเงาสะทอนอาจจะทำใหดูและ
อานไดยาก”

3. ปายบรรยายความเปนมาและ
    ปายบรรยายวัตถุ

จากการสังเกตวิเคราะหวา มีการถายรูปปาย บางทีอาจ
เก็บไวหรือบางทีอาจจะถายเพื่ออานจากโทรศัพทมือถอื 

จากการสัมภาษณไดความเห็นวา “การจัดวางปายทำ
ใหอานยากเพราะไมอยู ในระดับสายตา บางปายมี
ต ั วหน ั งส ือค อนข า ง เล ็ก”สอดคล องก ับผ ู ตอบ
แบบสอบถาม 53 คน จำนวน 40 คน (70%) ไมไดอาน
ปายบรรยายความเปนมา เนื่องจากตัวหนังสือเยอะและ
เล็ก การติดตั้งไมอยูในระดับสายตา

จากการสัมภาษณผู เขาชมใหความเห็นวา
“ปายบรรยายให อย ู  ในระยะสายตา ไม
จำเปนตองใชปายใหญ ๆ เสมอไป” และ 
“เพ ิ ่มผ ู บรรยายแนะนำเรื ่องราวเนื ้อหา
ภายในพ ิพ ิธภ ัณฑ และภาพ เคล ื ่อนไหว
ประกอบการจัดแสดง”

4. การวางวัตถุจัดแสดงบนพื้น จากการสังเกตพบวา มีวัตถุจัดแสดงและรูปภาพวาง
รวมกันบนพื้น จากการสัมภาษณผูเขาชมใหความเห็น
วา“การวางวัตถุจัดแสดงกองรวมกันบนพื้นอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุแกผูเขาชมได” ผูตอบแบบสอบถาม 53

คน จำนวน 17 คน (34%) คิดวาวัตถุจัดแสดงบนพื้น
เปนอุปสรรคในการเดินชม

จากการสัมภาษณผู เขาชมใหความเห็นวา
“นำตู แสดงวัตถุมาจัดเรียงวัตถุใสตูโชวให
เรียบรอยเปนสัดสวน” “นำรูปภาพติดกับ
ผนังหรือแทนโชวรูปภาพแทนการวางบน
พื้น”

5.4 ความตองการเพ่ิมสื่อนำเสนอนิทรรศการ

5.4.1 ความตองการสื่อการนำเสนอนิทรรศการ เกิดจากการเริ่มเก็บขอมูลสื่อนิทรรศการทีเ่ปนสื่อปฏิสัมพันธ
จากการสมัภาษณผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ จำนวน 2 คน และผูเขาชม จำนวน 10 คน (ตารางที่ 2)
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       ตารางที่ 2 ความตองการสื่อนำเสนอนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจากการสัมภาษณ     (n = 10)

ลำดับ สื่อนำเสนอนิทรรศการ จำนวน

1 สื่อการจัดนิทรรศการแบบจับตองได 8

2 ปายบรรยายประวัติหรือวัตถุจัดแสดงในรูปแบบคิวอารโคด 7

3 สื่อนำเสนอแบบภาพเคล่ือนไหวบอกเร่ืองราวส้ัน ๆ 3

4 สื่อการเลาเร่ืองผานการเลนเกม 2

5 สื่อแบบเสียง การใหเสียงบรรยายแบบปุมกด 2

6 ปายบรรยายประวัติหรือวัตถุจัดแสดงตาง ๆ ในรูปแบบอินโฟกราฟก 2

7 นิทรรศการหมุนเวียน 1

8 หุนขี้ผึ้งบุคคลสำคัญในอดีต 1

9 เพิ่มเสียงเพลงสมัยเกาขณะรับชมนิทรรศการ 1

5.4.2 ระดับความตองการสื่อการนำเสนอนิทรรศการ ผูวิจัยนำสื่อนิทรรศการประเภทตาง ๆ ที่ผูตอบแบบ
สัมภาษณ(ขอ 5.4.1) ตองการมาวัดคาเปนระดับความตองการเพิ่มสื่อนำเสนอนิทรรศการแตละชนิด โดยระดับความตองการ
ถูกวัดเปน 5 ระดับ ไดแก 1 (นอยที่สุด) 2 (นอย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) และ 5 (มากที่สุด) จากการสอบถามผูเขาชม พบวา 
ความตองการสื่อนำเสนอของผูเขาชมอันดับท่ี 1 ผูเขาชมตองการใหนำเสนอขอมูลผานปายบรรยายแบบอินโฟกราฟกมาก (24

คน) อันดับที่ 2 ผูเขาชมตองการสื่อการนำเสนอที่สามารถจับตองไดมาก (19 คน)  อันดับที่ 3 ผูเขาชมตองการหุนขี้ผึ้งจำลอง
บุคคลสำคัญในอดีตปานกลาง (19 คน)   อันดับที่ 4 ผูเขาชมตองการสื่อการใหเสียงบรรยายตามจุดตาง ๆ มาก (21 คน)  

อันดับที่ 5 ผูเขาชมตองการสื่อภาพเคลื่อนไหวบอกเรื่องราวสั้น ๆ ปานกลาง (18 คน) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ระดับความตองการสื่อนำเสนอนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน                             (n = 53)

รูปแบบส่ือนิทรรศการ

ระดับความตองการ (จำนวนคน)

M SDนอยที่สุด

(1)

นอย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากท่ีสุด 

(5)

นำเสนอขอมูลผานปายบรรยายแบบอินโฟกราฟก
2 4 13 24 10

3.7

ระดับมาก
1

สื่อที่สามารถจับตองได
1 5 16 19 12

3.7

ระดับมาก
1

หุนขี้ผึ้งจำลองบุคคลสำคัญในอดีต
3 2 19 19 10

3.6

ระดับมาก
1

สื่อการใหเสียงบรรยายตามจุดตาง ๆ
4 4 15 21 9

3.5

ระดับปานกลาง
1.1

สื่อภาพเคลื่อนไหวบอกเร่ืองราวสั้น ๆ
3 5 18 17 10

3.4

ระดับปานกลาง
1

นำเสนอขอมูลปายบรรยายผานการแสกนคิวอารโคด
2 2 23 16 7

3.4

ระดับปานกลาง
1

สื่อการนำเสนอแบบเกม
5 4 15 24 10

3.3

ระดับปานกลาง
1
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6. อภิปรายผลการวิจัย

6.1 อุปสรรคการเขาถึงพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเปนบานเกาในชุมชนภายหลังจึงถูกพัฒนามาเปนพิพิธภัณฑ และเนื่องจากทางเขา
พิพิธภัณฑมีความลึกและแคบทำใหตัวพิพิธภัณฑเขาถึงยาก จากการสอบถามผูเขาชมเกินครึ่งไมทราบมากอนวามีพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีนตั้งอยูในชุมชนสอดคลองกับผลการสังเกตสภาพแวดลอมโดยรอบของผูวิจัยที่พบปญหาเร่ืองท่ีตั้งของพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีนซึ่งเขาถึงยากตองเดินเทาตัวพิพิธภัณฑไมมีที่จอดรถเพราะอยูในชุมชนท่ีมีบานเรือนรอบขางหนาแนน และยังสอดคลอง
กับผลการสอบถามที่ใหผู เขาชมแสดงความคิดเห็นเรื ่องอุปสรรคตอการเขาใชงานพิพิธภัณฑ ซึ่งผูเขาชมใหความเห็นวา
“เสนทางเขาลำบากถาไมถามคนแถวนั้นก็ไปไมถูก” ซึ่งปายแนะนำสถานที่มีเฉพาะแคหนาซอยยอยที่เปนทางเขา ขัดแยงกับ 

แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของ (นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี , 2553) ควรมีปาย
บอกเสนทางไปพิพิธภัณฑตั้งแตทางเขาหลักของที่ตั้งจนถึงตัวพิพิธภัณฑเปนระยะ ๆ และมีจำนวนมากพอขึ้นอยูกับความ
ซับซอนของที่ตั้งและปายบอกตำแหนงทิศทางโดยรวมและปายในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ และผูเขาชมตองการใหเพิ ่มการ
โฆษณาสถานท่ี

6.2 ระดับแสงสวาง

จากการสำรวจ สังเกตสภาพแวดลอมภายในสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ และสัมภาษณทั้ง
ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑและผูเขาชม พบวา นักทองเที่ยวมีความรูสึกวาทางเขาสวนนิทรรศการมืดเกินไป และไฟบางดวงไมติด 

แตสวนจัดแสดงวัตถุซึ่งอยูบริเวณชั้นที่ 3 เนนการใชแสงธรรมชาติในการใหแสงสวางกับการจัดแสดงและตัววัตถุ ในสวนนี้
สอดคลองกับ (Andrew, 2016) กลาววา การใชแสงธรรมชาติในการจัดแสดงสามารถเพิ่มประสบการณในการเขาชมไดอยาง
มากเพราะแสงธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการชมทำใหผูเขาชมผอนคลายกอนจะไปตอสวนอ่ืน แตในสวนจัด
แสดงนิทรรศการ  ผูเขาชมตองการใหแกไขเรื่องไฟในบางจุดท่ีมืดหรือไมติด

6.3 ปายบรรยายความเปนมาและปายบรรยายวัตถุ

จากการสังเกตสวนจัดนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนพบวา เทคนิคจัดแสดงยังไมมี
รูปแบบใหม ๆ มีเพียงปายตัวหนังสือและรูปภาพ ไมสอดคลองกับ (บุหลัน กุลวิจิตร, 2562) กลาววา พิพิธภัณฑทองถิ่นในยุค
ดิจิทัลควรใชสื่อท่ีสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเขาชมไดดีทั้งสื่อทางการมองเห็น การสัมผัส การไดยิน การไดกลิ่น และสื่อกิจกรรม
ที่ทําใหผูเขาชมไดมีสวนรวมจะสงผลใหเกิดความรู จากการสัมภาษณและสอบถามผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑและผูเขาชม
เสนอแนะใหมีการเพ่ิมสื่อนำเสนอนิทรรศการที่มีปฏิสัมพันธกับผูเขาชมเพื่อดึงดูดผูเขาชมมากข้ึน

6.4 การวางวัตถุจัดแสดงบนพ้ืน

จากการสังเกตสภาพแวดลอมภายในสวนจัดแสดงนิทรรศการและสวนจัดแสดงวัตถุ พบวา มีวัตถุจัดแสดงวาง
รวมกันไวบนพื้นและรูปภาพจัดแสดงวางเรียงกันบนพื้น ซึ่งไมสอดคลองกับ คูมือการสอนการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ 
(อนุชา แพงเกษร, 2553) กลาววา การจัดแสดงตองถือหลักจัดอยางงาย ๆ คือไมจัดแสดงใหดูซับซอน พิสดารสับสน ตอง
วางแผนออกแบบใหเหมาะสม ถาหากจัดเกะกะ รก ไมเปนระเบียบ หรือดูซับซอนทำใหขาดความสำคัญคนดูจะเบื่อหนาย ขาด
ความสนใจและไมเกิดความประทับใจ และจากการสอบถามความคิดเห็นผูเขาชมเรื่องการปรับปรุงพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนใน
ภายหลัง ผูเขาชมตองการใหจัดแสดงวัตถุใสตูจัดแสดงใหเปนระเบียบ

6.5 ความตองการสื่อนำเสนอนิทรรศการ

จากการสัมภาษณและสอบถามทั้งผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑและผูเขาชม พบวา ทั้งสองฝายตองการท่ีจะเพิ่มสื่อ
นำเสนอนิทรรศการแบบปฏิสัมพันธ สอดคลองกับ การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินในยุคโลกาภิวัตน (กฤษฎา ตัสมา, 2560) และ
จากการประมาณคาเฉลี่ยระดับความตองการสื่อนำเสนอนิทรรศการ พบวา ประเภทสื่อนิทรรศการแบบปฏิสัมพันธที่ผูเขาชม
ตองการมากท่ีสุดคือ ปายบรรยายแบบอินโฟกราฟก รองลงมาเปนสื่อท่ีสามารถจับตองได
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7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

7.1.1 แสงสวางภายในพิพิธภัณฑ ควรซอมแซมหลอดไฟที่ไมติดบริเวณสวนจัดแสดงนิทรรศการ ใหมีความ
สวางตอเน่ือง บริเวณที่ไมไดเปดไฟ (มีแสงธรรมชาติเขาเล็กนอย) ก็ควรเปดไฟใหมีความสวางตอเน่ืองดวยเชนกัน

7.1.2 รูปภาพที่วางไวบนพื้นควรนำรูปภาพติดผนังใหอยูในระดับสายตาหรือวา หรือหาขาตั้งภาพมาวางให
ครบทุกภาพ

7.1.3 ปายบรรยายควรติดตั้งปายบรรยายใหอยูในระดับสายตา หากปายเล็กเกินไปควรขยายปายใหเทากัน
เพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการอานของผูเขาชม

7.1.4 ปายนำทางมายังพิพิธภัณฑควรทำปายประชาสัมพันธพิพิธภัณฑใหมีจุดเดนและติดตั้งต้ังแตทางเขาถนน
มายังตัวพิพิธภัณฑ

7.1.5 วัตถุจัดแสดงที่วางบนพื้น นำวัตถุจัดแสดงใสตูโชวใหเปนระเบียบ หรือเคลียของเพื่อจัดเปนนิทรรศการ
หมุนเวียน

7.2 ขอจำกัดและขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป

ขอจำกัดในงานวิจัยครั้งนี้ ในชวงการเก็บขอมูลเกิดสถานการณโควิด-19 ทำใหพิพิธภัณฑไมสามารถเปดบริการ
ได ผูวิจัยจึงตองทำการสังเกตสภาพแวดลอม สังเกตพฤติกรรมของผูเขาชมบางสวนจากรูปภาพในแฟนเพจพิพิธภัณฑ และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมและพฤติกรรมผานรูปถาย อาจจะทำใหไดขอมูลในดานตาง ๆ ไมครบถวน และการเก็บแบบสอบถาม
ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามบางสวนจากผูที่เคยเขาชมพิพิธภัณฑอาจจะทำใหคำตอบคลาดเคลื่อนเพราะผูเขาชมอาจลืมความรูสึก
ที่เคยไดรับหลังเขาชมสวนจัดนิทรรศการ

การวิจัยครั ้งตอไปจึงควรเก็บขอมูลดวยการลงภาคสนามจริงเพื ่อสังเกตรองรอยทางกายภาพ และสังเกต
พฤติกรรม  ผูเขาชม และทำการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับผูที่เขาชมพิพิธภัณฑจะทำใหไดขอมูลที่ไมคลาดเคลื่อนในการ
นำมาสรุปผล ควรเพิ่มการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑเพิ่มเติม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือขอเสนอแนะในมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญ จะสามารถนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบนิทรรศการ ควรมีการศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนขนาด
กลางและขนาดใหญเพื่อเปนกรณีศึกษาในการออกแบบนิทรรศการในอนาคต
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การศึกษารูปแบบพื้นที่ครัวในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัยในอีสาน

กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

The Study of Spatial patterns Kitchen In The Local Contemporary House In 

Isan : A Case Study of Ubonratchathani Province

ตฤณภัทร คณาวงษ1    ญาณินทร รักวงศวาน 2

บทคัดยอ

“ครัวอีสานรวมสมัย” หมายถึง ครัวที่มีการรับเอาวัฒนธรรมสากลมาใชรวมกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เมื ่อเขาสูยุค
สมัยใหมครัวอีสานเกิดการปรับตัวสูรูปแบบรวมสมัย เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรับเอาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเขามามีสวนรวม เชน จากการนั่งประกอบอาหารกับพื้นเปลี่ยนสูการยืนประกอบ การกอเคานเตอรประกอบอาหาร
แบบตะวันตก หรือเปนการรับประทานอาหารโดยใชโตะและนั่งเกาอ้ีนั่งแทนการนั่งรับประทานอาหารบนพ้ืน มีการใชอุปกรณ
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ สิ่งเหลานี้เริ่มเขามามีอิทธิพลในสังคมอยางชา ๆ จึงนำไปสูการศึกษา “รูปแบบพื้นที่ครัวในบาน
พื้นถิ่นรวมสมัยในอีสาน” อยางไรก็ตาม การใหความหมายหรือความตองการ อาจแตกตางกันไปตามแตละถิ่น งานวิจัยเชิง
คุณภาพนี้มุงศึกษาเกี ่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการใชงานพื้นที่ครัวในบานพื้นถิ่นรวมสมัย ตลอดจนศึกษาความเชื ่อใน
วัฒนธรรมอีสานที่สงผลตอการใชงานพื้นที่ครัวอีสานในปจจุบัน โดยการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมกับการ
สัมภาษณและสังเกตการณ โดยแบงกลุมตัวอยางศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสังคมเมือง และกลุมสังคมชนบท จำนวน 30 

หลัง ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยคาดวาผลจากการศึกษานี้จะสามารถใชในการทำ
ความเขาใจรูปแบบการใชงานพื้นที่ครัวอีสานรวมไปถึงความเชื่อที่สงผลตอการใชงานพื้นที่ครัวในปจจุบันและเพื่อใชเปน
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบพ้ืนท่ีครัวในบริบทอื่นในประเทศตอไป

คำสำคัญ: วัฒนธรรมอีสาน ครัว บานพ้ืนถ่ินรวมสมยั รูปแบบพื้นที่ ภูมิภาคอีสาน

Abstract

" Contemporary Isan Kitchen" refers to a kitchen having apply international culture blended with 

traditional culture. When entering modern times, Isan kitchen has adapted to contemporary style. starting 

with social change, Incorporating technology and facilities. such as Sitting on the floor cooking transforms 

into standing cooking. Building a western cooking counter or from dining on the floor to dining using furniture.

Use of these equipment and facilities slowly influencing traditional culture. Therefore lead to “The Study 

of Spatial patterns Kitchen In The Local contemporary house In Isan”. The single case study research aims

at examining the notion of Spatial patterns Kitchen and activities. Study the belief in Isan culture that affects 

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร-ลาดกระบัง  

2ภาควิชาสถาปตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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the use of the Isan kitchen at present. Data and collected through direct observation, annotated

Photograph, Interview. By dividing the sample into 2  groups, Urban society group and Rural society group 

total 30 houses in Ubonratchathani Province. By using content analysis of the combined information, in the 

thai context against the existing ones. The results of this study will also help reveal the need for the 

arrangement of Spatial patterns Kitchen in The Local contemporary house In Isan of the similar contexts.

Keywords: Isan Culture, Kitchen, Local Contemporary House, Spatial Patterns, Isan Region

1. บทนำ

ครัวเปนพื้นที่ที่ใชในการประกอบอาหาร โดยรูปแบบหรือลักษณะของพื้นที่ครัวจะแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น
และวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งปจจัยสำคัญที่สงผลตอลักษณะของรูปแบบพื้นที่ครัว ไดแก รูปแบบการปรุงอาหาร ประเภทอาหาร 
อุปกรณในการประกอบอาหาร และความเชื่อในแตละวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของคนอีสานในอดีตนั้นมีลักษณะรวมกับคนลาว อยางเชน การนับถือฮีตสิบสองคองสิบสี่ การนับถือผี 
วัฒนธรรมทางภาษา รวมไปถึงรูปแบบของสถาปตยกรรม โดยเรือนของคนอีสานในอดีตจะมีลักษณะเปนเรือนยกพื้นสูงจาก
พื้นดิน โดยพื้นที่ใตถุนเรือนจะเปนที่นั่งพักผอนและเปนพื้นที่ในการเก็บอุปกรณในการประกอบอาชีพทางการเกษตร สำหรับ
พื้นที่ครัวนั ้นเปนพื้นที่สวนหนึ่งของเรือน แตเมื่อสังคมไทยไดมีการปรับตัวตามยุคสมัย สังคมเปลี่ยน วัฒนธรรมเปลี่ยน 

เทคโนโลยีมีความกาวหนา วิถีชีวิตเดิมยอมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทันสมัยมากขึ้น เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก
สมัยใหมมีบทบาทสำคัญตอการใชชีวิตในปจจุบัน เกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลใหเกิด
รูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมและรูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ รูปแบบของการดำเนินชีวิต รูปแบบบานพัก
อาศัย รวมไปถึงรูปแบบการใชงานครัว โดยบานพักอาศัยในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบทางประเพณีมาเปน
รูปแบบรวมสมัย ที่อาศัยวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางที่แตกตางไปจากเดิม ประกอบกับคานิยมหรือความพึงพอใจของ
เจาของบาน อยางไรก็ตามการรับมาของรูปแบบสถาปตยกรรมเหลานี้ก็จำเปนตองเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตท่ีตนคุนเคย พื้นที่ครัวใน
บานรวมสมัยจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาเพ่ือทำความเขาใจ รูปแบบครัวด้ังเดิมและรูปแบบครัวสมัยใหม 

ดังนั้นทำใหผูวิจัยเกิดประเด็นที่ตองทำความเขาใจและหาคำตอบของ “การศึกษารูปแบบพ้ืนที่ครัวในบานพื้นถ่ินรวม
สมัยในอีสาน” ภายใตบริบทจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาเพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมภายในพื้นที่ครัวอีสานใน
บานพ้ืนถ่ินรวมสมัย รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการใชงานพ้ืนท่ีครัวที่มีการผสมผสานระหวางวิถีชีวิตดั้งเดิมและสมัยใหมของ
ผูคน ตลอดจนศึกษาความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานที่สงผลตอการใชงานพื้นที่ครัว ทั้งครัวดั้งเดิมและครัวรวมสมัย รวมไปถึง
เพื่อใหเขาใจถึงความเหมือนและแตกตางของการใชงานพ้ืนท่ีครัวในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัยในปจจุบัน โดยมีคำถามหลักในการมุง
ทำความเขาใจตอรูปแบบพ้ืนท่ีครัวอีสานในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัย ดังตอไปน้ี 

1.1 ความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานสงผลตอการใชงานพ้ืนท่ีครัวอยางไรบาง
1.2   พฤติกรรมการใชพื้นที่ครัวอีสานสมัยใหมแตกตางจากการใชงานพ้ืนท่ีครัวดั้งเดิมหรือไม
1.3   รูปแบบการใชงานพ้ืนท่ีครัวสมัยใหมมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมอยางไร

2. วัตถุประสงค

2.1. เพื่อศึกษาความเช่ือในวัฒนธรรมอีสานที่เกี่ยวกับพ้ืนท่ีครัวในอดีต
2.2   เพื่อศึกษากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีครัวอีสานในบานพื้นถิ่นรวมสมัย
2.3. เพื่อศึกษารูปแบบพ้ืนท่ีครัวในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัย
2.4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพ้ืนท่ีครัวในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัยตามความเช่ือของวัฒนธรรม

อีสาน
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3. วิธีการวิจัย

การศึกษารูปแบบพื้นที่ครัวอีสานในบานพื้นถิ่นรวมสมัย กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมกับการสัมภาษณและสังเกตการณ โดยแบงกลุมตัวอยางศึกษาออกเปน 2 กลุม 

คือ กลุมสังคมเมือง และกลุมสังคมชนบท ภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยทำการเก็บขอมูลภายในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 5 เดือน ข้ันตอนดังนี้
3.1 ทำการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.2 ทำการสำรวจภาคสนามและถายภาพพื้นที่เพื่อประกอบการนำไปวิเคราะห และสังเกตพฤติกรรม กิจกรรม

ของผูใหขอมูลโดยวิธีการสังเกต ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม

3.3 ทำการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 

ผูอาวุธโสหรือเจาของบานพักอาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยบานพักอาศัยที่ใชเปนกรณีศึกษา คือ บานพัก
อาศัยในเขตพื้นท่ี จำนวน 30 หลัง โดยการคัดเลือกบานที่เปนกรณีศึกษาจะตองเปนพักอาศัยที่ปลูกบานดวยตนเองไมใชบาน
ในโครงการจัดสรรและเปนบานที่มีอายุของตัวบานประมาณอยูในชวง 8-15 ป (รวมถึงบานเกาที่ปรับปรุงใหมในชวงเวลานี้)
ดังตอไปนี้

3.3.1 กลุมบานพักอาศัยในสังคมเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ไดแก ตำบลขามใหญ – บานขามใหญ ตำบล
หวยคุม – บานหนองเค็ง บานกานเหลือง บานดามพรา บานหวยคุม จำนวน 10 หลัง

3.3.2 กลุมบานพักอาศัยในสังคมชนบท อำเภอเดชอุดม ไดแก ตำบลนาสวง – บานนาสวง บานเสาเลา บาน
ปามวง บานมวงบานหนองบัว บานกุดยาว บานหวยแคน บานโนนกระแต บานหนองจิก จำนวน 20 หลัง

3.4 เคร่ืองมือการวิจัย (Research Instrument)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมี 2 สวนคือ แบบสำรวจลักษณะทางกายภาพ และแบบสัมภาษณ จำนวน 30

ชุด จากผูอยูอาศัยในเรือนพื้นถ่ินและผูที่เกี่ยวของหรือปราชญชาวบานในพ้ืนท่ี โดยเปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ขอมูลการ
ใชงานพื้นที่ครัว ประเภทการประกอบอาหาร กิจกรรมการใชพื้นที่ครัว การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ เปนตัน ซึ่งผูวิจัยเปน
ผูออกแบบเครื่องมือดวยตนเอง 

3.5 การรวบรวมขอมูล (Data Collection)

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิก และหนังสือท่ีเกี่ยวของ และเก็บขอมูล
จากการสำรวจภาคสนามโดยใชวิธีการสังเกตการณ สำรวจ ถายรูปและสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ
สำรวจและแบบสัมภาษณซึ่งแบงเปน 2 สวน ดังนี้

3.5.1 การสัมภาษณเบื้องตนกับเจาของบานผูใชพื้นที่ครัว โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ เปนการเก็บขอมูล
ลักษณะการใชงานพื้นที่ครัว รูปแบบการใชงานพื้นที่ การประกอบอาหาร วัฒนธรรมการกิน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณครัว 
รวมถึงทิศทาง ตำแหนงและความเช่ือ เปนตน

3.5.2 การสังเกตการณ ถายภาพ สำรวจพื้นที่เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพโดยการสังเกตการณทั้งแบบมี
สวนรวมและไมมีสวนรวมของการใชงานรูปแบบของการจัดวางอุปกรณตาง ๆ ภายในครัว พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนครัว เปน
ตน

3.6 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)

นำขอมูลที่ไดเครื่องมือวิจัยจากการลงสำรวจภาคสนาม มาจำแนกและจัดกลุมขอมูล จากนั้นทำการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงการใชงานพื้นที่ รูปแบบกิจกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครัว นำมาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีศึกษา เพื่อตอบคำถามวิจัยในคร้ังนี้
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4. ผลการวิจัย

ผลการศึกษานี ้เปนผลการศึกษาเบื้องตนที ่ผู วิจัยทำการเก็บขอมูลดวยวิธีการสำรวจภาคสนาม รวมกับการ
สังเกตการณ และถูกนำไปอธิบายรวมกับผลการสัมภาษณ จำนวน 30 หลัง โดยแบงเปนเจาของบานในสังคมเมือง 10 หลัง 
และเจาของบานในสังคมชนบท 20 หลัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี

4.1 ความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานกับพ้ืนที่ครัวในอดีต

4.1.1 ความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานกับพ้ืนท่ีครัวในอดีตอำเภอเมือง (สังคมเมือง) โดยแบงความเช่ือดังนี้ 1.ความ
เชื่อดานผีบานผีเร่ือน 2.ความเชื่อดานตำแหนงและทิศทาง ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเชื่อรอยละ 70.0

(แผนภูมิที่ 4.1) ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่ครัว เชนตัวอยางคำถามวา “ครัวอยูสวนไหนของบานและทำไมถึงสรางไวสวนน้ัน
และมีความเช่ือเกี่ยวกับครัวหรือไม ?” เชนผูใหขอมูลเกินครึ่งท่ีมีความเชื่อไดกลาววา (ผูใหขอมูล 1) “หองครัวอยูดานหลังของ
บาน เชื่อวาหองครัวตองเปนระเบียบ เจาที่ หรือผีบานผีเรือนจะบันดาลความสุขมาให” (ผูใหขอมูล 2) กลาววา “โบราณวา
หองครัวควรอยูนอกบาน ครัวจากการทำอาหารที่มีควันจำนวนมาก จะทำใหบานดำ เจาที่เจาทางจะไมพอใจ ผีบานผีเรือนไม
ชอบบานท่ีไมสะอาด ถาบานสกปรกจะไมมีผีบานผีเรือนมาอยูคุมครอง”

(ผูใหขอมูล 5) กลาววา “คนแกสมัยกอนบอกวา การทำครัวตองพยายามไมใหมีควันไฟมาก ควันจะไป
ติดบานทำใหบานดำ และกลิ่นรบกวน ทำใหบานเหม็นอับ หากบานเรือนไมสะอาดผีรานผีเรือนจะโกรธและไมอยูปกปกรักษา
คนในบาน การจัดอุปกรณครัวตองใหเปนระเบียบ” และอีกความเช่ือดานการวางตำแหนงครัวและเตา “ตองต้ังตามแนวตะวัน 

ดานยาวหันไปทางทิศเหนือ ทิศทางลมดี ลมพัดสบาย ตองไมถูกมองเห็นจากหนาบานโดยตรง ตองไมหันไปทางทิศตะวันตก 

เพราะเชื่อวาจะไมเปนมงคลตอบาน ครัวอยูทางทิศตะวันออก ตอนเชามีแสงแดดออนๆ ตกเย็นไมรอน เชื่อวาทำใหเวลา
ทำอาหารแลวจะมีความสุข” ในสวนผูใหขอมูลท่ีไมเชื่อ รอยละ 30.0 ไดคำนึงถึงเพียงเรื่องความปลอดภัย อากาศถายเทไดดี 
สะดวกสบาย โปรง โลงลมเย็น ทำอาหารอยางมีความสุข เชนไดกลาววา (ผูใหขอมูล 6) “ดานหลังของบาน เปนพื้นที่โลง 
อากาศถายเทสะดวก ชอบครัวแบบโลง ๆ การทำครัวที่เปนพื้นที่โลงลมเย็นสบาย เวลาทำครัวจะไดไมหงุดหงิด” ผูใหขอมูลที่
ไมเช่ือสวนใหญ คำนึงถึงเรื่องความจำตองใหครัวอากาศถายเทสะดวกและเรื่องกลิ่นควันเทาน้ัน

4.1.2 ความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานกับพื้นที่ครัวในอดีตอำเภอเดชอุดม (สังคมชนบท) พบวา ผูใหขอมูลเกินคร่ึง
รอยละ 55.0 ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพ้ืนท่ีครัว เชนผูใหขอมูลไดกลาววา (ผูใหขอมูล 1) “มีความเช่ือวาหองครัวตองอยูดานหลัง
หรือดานนอกของบาน เพราะเวลาทำอาหาร ครัวที่มีมีกลิ่นเหม็น ผีบานผีเรือนจะไมพอใจและจะไมอยูปกปกรักษาคนในบาน”

ในสวนผูใหขอมูลที่ไมเชื่อ รอยละ 45.0 เชนไดกลาววา” (ผูใหขอมูล 16) “ครัวอยูสวนหลังสุดของบาน การทำครัวหองครัว
ตองสะอาด จะไดไมมีเชื้อโรค และไมสงกล่ินเหม็นรบกวน” (ผูใหขอมูล 19) ไดกลาววา “ไมเชิงไมเช่ือหรอกนะคะ แคตองการ
ใหครัวโลง โปรงมีลมพัดผานสะดวก หองครัวไมควรอยูในตัวบาน เพราะที่บานยังใชเตาถานในการทำอาหารอยุ อาจจะ
ปลอดภัยกวาถาอยูนอกบาน” ผูใหขอมูลที่ไมเชื่อสวนใหญ คำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย ความปลอดโปรงและเรื่อง
กลิ่นระหวางทำอาหารเทานั้น
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงสดัสวนดานความเชื่อเกี่ยวกับพ้ืนท่ีครัวของผูใหขอมูล สังคมเมืองและสังคมชนบท

4.2 กิจกรรมและพฤติกรรมภายในพ้ืนที่ครัวอีสานในบานพื้นถิ่นรวมสมัย

4.2.1 กิจกรรมภายในพื้นที่ครัวอีสานในบานพื้นถิ่นรวมสมัยอำเภอเมือง (สังคมเมือง) จากผลการสังเกตและ
การสัมภาษณ พบวา เชนคำถามวา “คุณใชครัวบอยแคไหน” หรือ “คุณใชครัวทำอะไรบาง” “ลักษณะอาหารที่มักทำในครัว” 

“คุณใชพื้นที่ครัวสวนไหนบอยท่ีสุด” โดยผูใหขอมูลทั้งหมด เชนไดกลาววา (ผูใหขอมูล 2) “ใชครัวทุกวันเพราะตองทำอาหาร 
เกือบทุกมื้อ อยางนอย 2 ครั้งตอวัน โดยจะใชพื้นที่ครัวทำอาหาร อุนอาหาร รวมถึงรับประทานอาหาร ประเภทอาหารท่ีทำจะ
เปนพวก แกง ผัด ตม ปง หรือ ยาง หรือทำทุกอยางแลวแตคนในบาน”

4.2.2 กิจกรรมภายในพื้นที่ครัวอีสานในบานพื้นถิ่นรวมสมัยอำเภอเดชอุดม (สังคมชนบท) ผูใหขอมูลกลาววา 
(ผูใหขอมูล 5) “เขาครัวทุกวัน นึ่งขาวเหนียว นึ่งปลาตำแจว ปน แกง ใชเตาถานตลอด ถาวันไหนไมมีฟน ถานก็มีเตาแกส แต
ปกติจะใชถาน ฟน”

สรุป กิจกรรมภายในพื้นที่ครัวอีสานในบานพ้ืนถิ่นรวมสมัย พบวา ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม ระบุไดสอดคลองกัน 

คือ ผูใหขอมูลทั้งหมด ใชพื้นที่ครัวทุกวัน เขาครัวทำอาหารอยางนอย 2 ครั้งตอวัน ในชวงเชาและเย็น เนื่องจากผูใหขอมูลสวน
ใหญประกอบอาหารเอง ตองนึ่งขาวเหนียวทุกวันโดยใชเตาถาน มีประเภทอาหารที่หลายหลายตามแตละบาน แตเกือบทุก
บานตองมีคือ อาหารประเภทน่ึง ลวก ตำ ยาง ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวอีสาน

  

รูปที่ 4.2 แสดงพื้นที่ครัวในการทำกิจกรรมในเขตอำเภอเดชอุดม 

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

เชื่อ

70%

ไมเชื่อ

30%

ความเช่ือพื้นที่ครัวของผูใหขอมลู (สังคมเมือง) 

เชื่อ

55%

ไมเชื่อ

45%

ความเชื่อพื้นที่ครัวของผูใหขอมลู (สังคมชนบท) 

127



4.3 รูปแบบพ้ืนที่ครัวในบานพื้นถิ่นรวมสมัย 

4.3.1 รูปแบบพื้นที่ครัวในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี (สังคมเมือง) ผลจากการวิเคราะห (ตารางที่ 1) พบวา 
ผูใหขอมูล รอยละ 70.0 ยังมีการใชเตาถานอยู โดยเปนครัวนอกบาน และโดยรอยละ 40.0 มีการตอเติมครัวเพิ่ม และ รอยละ 
40.0 ที่มีทั้งครัวในบานและครัวนอกบาน และผูใหขอมูลเพียง รอยทั้งหมด ละ 10.0 ที่มีเฉพาะครัวในบานเพียงครัวเดียว
เทานั้น และ รอยละ 50.0 ที่มีเฉพาะครัวนอกบานเพียงครัวเดียวเชนกัน 

4.3.2 รูปแบบพ้ืนที่ครัวในเขตอำเภอเดชอุดม (สังคมชนบท) ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณของ
ผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูล รอยละ 75.0 ยังมีการใชเตาถานอยู และผูใหขอมูล รอยละ 25.0 มีการตอเติมครัวเพิ่มและ     

รอยละ 50.0 ที่มีท้ังครัวในบานและครัวนอกบาน และผูใหขอมูลเพียง รอยละ 25.0 ที่มีเฉพาะครัวในบานเพียงครัวเดียวเทานัน้ 

และ รอยละ 5.0 ที่มีเฉพาะครัวนอกบานเพียงครัวเดียวเชนกัน

   ตารางที่ 4.1 แสดงตารางเปรียบเทียบลักษณะการใชพื้นที่ครัวของผูใหขอมูล 2 กลุม

ลักษณะครัว สังคมเมือง สังคมชนบท

ครัวเตาถาน 70% 75%

เฉพาะครัวนอกบาน 50% 25%

ครัวนอกและครัวในบาน 40% 50%

ครัวตอเติม 40% 25%

เฉพาะครัวในบาน 10% 5%
  

   ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีครัว

เกี่ยวกับครัว
สังคมเมือง (จำนวนหลัง) สังคมชนบท (จำนวนหลัง)

ครัวภายใน ครัวภายนอก ครัวภายใน ครัวภายนอก

1. อุปกรณครัว

1.1 ตำแหนงเตาแกส 3 หลัง 6 หลัง 16 หลัง 2 หลัง
1.2 ตำแหนงถังแกส 3 หลัง 6 หลัง 16 หลัง 2 หลัง
1.3 ตำแหนงเคานเตอรลางจาน 4 หลัง 5 หลัง 15 หลัง 3 หลัง
1.4 ตำแหนงเตาไฟฟา 4 หลัง 6 หลัง 14 หลัง 6 หลัง
1.5 ตำแหนงไมโครเวฟ 2 หลัง 1 หลัง 3 หลัง 0 หลัง
1.6 ตำแหนงตูเย็น 6 หลัง 3 หลัง 16 หลัง 4 หลัง
1.7 ตำแหนงหมอหุงขาว 4 หลัง 5 หลัง 17 หลัง 3 หลัง
1.8 ตำแหนงกระติกน้ำรอน 3 หลัง 2 หลัง 8 หลัง 2 หลัง
1.9 ตำแหนงเครื่องดูดควัน 0 หลัง 0 หลัง 1 หลัง 0 หลัง
2. อุปกรณครัวพิเศษ

2.1 ตำแหนงเตาถาน 0 หลัง 7 หลัง 5 หลัง 10 หลัง
3. การเก็บอาหาร, วตัถุดบิ

3.1 ไหปลารา, หมักดองฯ วางพื้น 3 หลัง 7 หลัง 8 หลัง 12 หลัง
3.2 ถาน, ฟนวางพื้น 0 หลัง 4 หลัง 2 หลัง 6 หลัง
3.3 ไหปลารา, หมักดองฯ บนชั้น 5 หลัง 5 หลัง 9 หลัง 11 หลัง
3.4 ถาน, ฟนวางบนช้ัน 0 หลัง 3 หลัง 3 หลัง 4 หลัง
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  ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีครัว (ตอ)

เกี่ยวกับครัว
สังคมเมือง (จำนวนหลัง) สังคมชนบท (จำนวนหลัง)

ครัวภายใน ครัวภายนอก ครัวภายใน ครัวภายนอก

4. ประเภทวัสดุในพื้นที่ครัว

4.1 พื้น

4.1.1 พื้นกระเบื้อง 5 หลัง 3 หลัง 11 หลัง 2 หลัง
4.1.2 พื้นปูนเปลือย 0 หลัง 4 หลัง 4 หลัง 8 หลัง
4.1.3 พื้นเส่ือน้ำมัน 1 หลัง 0 หลัง 2 หลัง 2 หลัง
4.2 ผนัง

4.2.1 ผนังปูนกอชองบล็อค 0 หลัง 3 หลัง 5 หลัง 4 หลัง
4.2.2 ผนังปูน+ชองหนาตาง 2 หลัง 1 หลัง 8 หลัง 4 หลัง
4.2.3 ผนังครึ่งไมครึ่งปูน 2 หลัง 3 หลัง 2 หลัง 5 หลัง
4.3 เพดาน

4.3.1 เพดานปูน 2 หลัง 1 หลัง 3 หลัง 1 หลัง
4.3.2 เพดานโลงโครงสรางหลังคา 2 หลัง 4 หลัง 6 หลัง 8 หลัง
4.3.3 เพดานยิปซัมบอรด 1 หลัง 2 หลัง 4 หลัง 1 หลัง
หมายเหตุ บานทั้งหมด 30 หลัง บางหลังมีเฉพาะครัวภายใน บางหลังมีเฉพาะครัวภายนอก บางหลังมีทั้งครัวภายในและครัวภายนอก บาง
หลังมีเฉพาะครัวเตาถาน บางหลังมีเฉพาะครัวเตาแกส

โดยรูปแบบแปลนของพื้นที่ครัวของผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม มีความหลายหลายในการจัดวาง บางหลังมีทั้งครัวในและ
ครัวนอก บางหลังมีเพียงครัวใน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการและงบประมานในการใชพื้นที่ครัวของแตละบาน โดยพื้นท่ีครัวจะ
มีรูปแบบพื้นที่ที่เปดโลง ผนังเปนไมซี่เวนชอง หรือ กออิฐฉาบปูน เจาะชองครึ่งบนหลายชอง หรือ มีชองเปดจำนวนมากกวา
พื้นที่อื่น เพื่อทำใหมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยพ้ืนที่ครัวจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากการเพิ่มของอุปกรณครัว
ตาง ๆ ที่มีความชำรุดเสียหายมาแทนท่ีของเดิม หรือตำแหนงของการจัดวางเครื่องเรือนภายในก็ยังคงอยูที่เดิม เพียงแตขึ้นอยู
กับสะดวกในการใชงานของผูใชงานจึงไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว 

รูปที่ 4.3 แสดงภาพแปลนและพ้ืนท่ีครัวของผูใหขอมูล 3 (สังคมเมอืง)
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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รูปที่ 4.4 แสดงภาพแปลนและพ้ืนท่ีครัวของผูใหขอมูล 4 (สังคมชนบท)

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.4 ความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพื้นที่ครัวของบานพื้นถิ่นรวมสมัยตามความเชื่อในวัฒนธรรม

อีสาน  

4.4.1 ความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพื้นที่ครัวในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี (สังคมเมือง) จากผล
การสังเกตและการสัมภาษณพบวา เชนคำถามวา “คุณคิดวาครัวใหมสะดวกกวาครัวเดิมหรือไมและคุณยังใชครัวแบบเดิมอยู
หรือไมอยางไร” โดยผูใหขอมูลเกินครึ่ง กลาววา (ผูใหขอมูล 1) “สะดวกทั้ง2อยางเพราะใชประกอบอาหารตางชนิดกัน ถาเปน
การประกอบอาหารก็ใชครัวนอกบาน อุนอาหารใชครัวในบาน” (ผูใหขอมูล 2) “ครัวเดิมก็ดีอยูแลว อีกอยางคือไมมีงบ
สรางใหม”  

4.4.2 ความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพื้นที่ครัวในเขตอำเภอเดชอุดม (สังคมชนบท) จากผลการ
สังเกตและการสัมภาษณพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ มีความคิดเห็นวา ถามีครัวใหมก็นาจะสะดวกกวา โดยกลาววา (ผูใหขอมูล 

3) “ครัวใหมแบบทันสมัยนาจะสะดวกดี แตคงราคาแพง คิดวาครัวเดิมก็สะดวกดี แตยังใชครัวแบบเดิมเพราะสามารถใช
ประกอบอาหารไดตามที่ตองการ”

สรุป ความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพ้ืนที่ครัวของบานพื้นถิ่นรวมสมัยตามความเช่ือในวัฒนธรรม

อีสาน พบวา ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม ระบุไดสอดคลองกัน คือ มีความพึงพอใจในครัวเดิมของตนเอง แมวาอยากมีการ
ปรับเปลี่ยนใหมก็ตาม ทั้งนี้สวนใหญกลาววาขึ้นอยูกับ งบประมาณในการกอสรางเปนหลัก ไมวาจะเปนครัวดั่งเดิมหรือครัว
ตามยุคสมัย ซึ่งไมมีผูใหขอมูลกลุมใดพูดถึงการปรับเปลี่ยนครัวตามความเชื่อในวัฒนธรรมอีสาน เนื่องจากครัวเดิมที่มีอยูเปน
ครัวท่ีทำตามเช่ืออยูแลว และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

5. การอภิปรายผล ขอจำกัด และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

การวิจัยนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาและทำความเขาใจ การศึกษารูปแบบพื้นที่ครัวอีสานในบานพื้นถิ ่นรวมสมัย 

กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถสรุปการอภิปรายผลเพื่อตอบคำถามงานวิจัยดังนี้ 5.1) ความเชื่อในวัฒนธรรม
อีสานสงผลตอการใชงานพื้นที่ครัว 5.2) พฤติกรรมการใชพื้นที่ครัวอีสานสมัยใหมแตกตางจากการใช งานพื้นที่ครัวดั้งเดิม     

5.3) รูปแบบการใชงานพ้ืนท่ีครัวสมัยใหมมีการปรับเปลี่ยนจากเดิม แบงตามหัวขอดังตอไปนี้                                                                 
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5.1 ความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานสงผลตอการใชงานพ้ืนที่ครัว

ผลการศึกษาจากการสังเกตและการสัมภาษณ ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม ยังมีความเชื่อดานผีบานผีเรือน ซึ่งเช่ือวา
หองครัวตองเปนระเบียบ เจาที่ หรือผีบานผีเรือนจะบันดาลความสุขมาให ถาหากหองครัวสกปรกเชื่อวาเจาที่จะไมพอใจและ
จะทำใหไมมีความสุข การทำครัวในบานท่ีสงกล่ินเหม็นของการประกอบอาหาร ผีบาน ผีเรือนจะไมอยูปกปอง ผีบานผีเรือนไม
ชอบบานที่ไมสะอาด ถาบานสกปรกจะไมมีผีบานผีเรือนมาอยูคุมครอง ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลบานเรือน และความเชื่อดาน
ตำแหนงและทิศทางการวางบาน ครัวหรือเตา นอกจากตำแหนงครัวที่วาตองอยูนอกบานแลว ตำแหนงเตาก็ควรอยูนอกบาน
เชนกัน เตาจะตองไมหันหนาออกนอกบาน ตองไมถูกมองเห็นจากหนาบานโดยตรง ตองไมหันไปทางทิศตะวันตก เพราะเชื่อวา
จะไมเปนมงคลตอบาน ตำแหนงครัวตองไมอยูใตหองน้ำ เพราะเชื่อวาจะมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นในครอบครัว ควรอยูทิศตะวันออก 

เพราะเปนทิศทางลมดี แสงดี ไมรอนเกินไป เชื่อวาเวลาทำอาหารแลวคนทำจะมีความสุข และสวนที่ไมเชื่อ คือ ตองการให
พื้นที่ครัวเปดโลง โปรงมีลมพัดผาน สะดวกสบายในการทำอาหาร อากาศถายเทไดสะดวก ทั้งควันและกลิ่นจะไดไมไปรบกวน
คนอาศัยภายในบาน และทำความสะอาดงายตอบสนองตอความตองการในการใชงานภายในครัว รวมถึงความปลอดภัยในการ
ทำอาหารเชนกัน 

ผลการศึกษานี้พบวาสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ธวัช ปุณโณทก, 2528) ได
กลาววา ชาวอีสานมีความเชื่อดั้งเดิมเหมือนกับชาวไทยทั่วไปในทองถิ่น กลาวคือ มีความเชื่อในสิ่งที่มองไมเห็นตัวตน หรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติมีอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย มีอำนาจสามารถใหดีใหรายแกคนได ความเชื่อเหลานี้เปนความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
และยังสอดคลองกับงานวิจัยที่มีมากอนหนา (ธาดา สุทธิธรรม,วรจันทร วัฒเนสก, 2542) ไดอธิบายวา เมื่อวิถีการดำเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปยอม สงผลตอแผนผังบานรวมไปถึงพื้นที่ครัวของชาวอีสานในปจจุบัน แมวาครัวเรือนสวนใหญในหมูบานชนบท
อีสานจะมีวิถีการ ดำเนินชีวิตอยางดั้งเดิม แตก็มีหลายครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไมมากก็นอย และความเชื่อดาน
ตำแหนงและทิศทาง ผลการศึกษาพบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (วชิรพงษ กิตติราช, 2562) ไดกลาววา “ชาวอีสาน
ในอดีตมีความเชื่อในการสรางเรือนใหดานกวางหันไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก ใหดานยาวหันไปทางทิศเหนือและใตซึ่ง
เปน ลักษณะท่ีเรียกวาวางเรือนแบบ “ลองตาเว็น” (ตามตะวัน) เพราะถือกันวา หากสรางเรือนให “ขวางตาเว็น” แลวจะ “ขะ
ลำ" คือเปนอัปมงคลทำให ผูอยู ไมมีความสุข”

รูปที่ 5.1 แสดงพื้นท่ีครัวด้ังเดิมและครัวสมยัใหมในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัย 

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

5.2 พฤติกรรมการใชพ้ืนที่ครัวอีสานสมัยใหมแตกตางจากการใชงานพ้ืนที่ครัวด้ังเดิม 

ผลการศึกษาจากการสังเกตและการสัมภาษณ ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม พบวา ไมวาจะสังคมเมืองหรือชนบทก็
สามารถเปนไดทั้งครัวสมัยใหมหรือครัวดั้งเดิม ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ความตองการของผูใชงาน งบประมาณในการ
กอสราง ฐานะของผูใหขอมูล โดยไมไดแบงวาเปนครัวสมัยใหมหรือครัวดั้งเดิมมากกวาเนื่องจากการสังเกตและสำรวจ ดาน
กิจกรรมและพฤติกรรมภายในพื้นท่ีครัวอีสานในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัย สรุปไดวามีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน โดยดาน
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ความเหมือน คือ พฤติกรรมของผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม จะใชพื้นที่ครัวเปนประจำทุกวัน อยางสม่ำเสมอ เขาครัวเพื่อประกอบ
อาหารอยางนอย 2 ครั้งตอวัน ในชวงเชาและเย็น เนื่องจากผูใหขอมูลสวนใหญประกอบอาหารเอง จึงจำเปนตองเขาครัวเพื่อ
เตรียมและประกอบอาหาร พื้นที่ครัวจึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก ในดานความแตกตาง คือ พฤติกรรมการใชพื้นท่ีครัวอีสาน

สมัยใหม จะแบงพื้นที่ภายในครัวชัดเจนและเปนสัดสวนมากกวา ประกอบดวย สวนการเตรียมอาหาร สวนประกอบอาหาร 
รวมไปถึงสวนรับประทานอาหาร สวนใหญจะอยูภายในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือพ้ืนท่ีใกลกัน  โดยมีครัวเดียวในการประกอบอาหาร
ซึ่งเปนครัวภายในบานและไมมีครัวสำหรับเตาถาน จึงไมตอบสนองตอพฤติกรรมและการใชงานมากนัก เปนเหตุใหเกิดการตอ
เติมหรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมและการใชงานมากขึ้น ภายในครัวสมัยใหมมีอุปกรณที ่ทันสมัย เชน 

ไมโครเวฟ เครื่องดูดควัน เตาแกส เตาไฟฟา เครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ นี้ ทำใหลดระยะเวลาในการประกอบอาหารให
เร็วข้ึน เพื่อตอบสนองตอชีวิตในปจจุบัน รวมไปถึงการสนทนาพูดคุยกันในชวงเวลาประกอบอาหารก็รวดเร็วและสั้นลงตามไป
ดวย ซึ่งอาจจะไมเกิดปฏิสัมพันธของผูคนมากนัก

ผลการศึกษานี้พบวาสอดคลองกับงานวิจัย (รังสฤษฎ เชียรวิชัย, 2553) ไดอธิบายวา การประกอบอาหารแตละ
มื้อของสังคมเมืองปจจุบันจะเนนไปในทางประกอบอาหารอยางงาย ๆ เนื่องจากใชชีวิตของคนในสังคมปจจุบันมักจะอยูขาง
นอกบานเปนสวนใหญ พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครัวจึงลดนอยลงการประกอบอาหารจึงเนนการประกอบอาหารท่ี
งายและรวดเร็วเปนสวนใหญ

รูปที่ 5.2 แสดงพื้นที่ครัวสมัยใหมในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัย 

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

ซึ่งแตกตางไปจาก พฤติกรรมการใชพื้นที่ครัวดั้งเดิม โดยพื้นที่ภายในครัวไมไดแยกกันอยางชัดเจน สำหรับเตรียม
อาหาร ประกอบอาหาร หรือรับประทานอาหาร ซึ่งไมไดแยกกันชัดเจนไมเปนสัดเปนสวนเทาครัวสมัยใหม แตตอบสนองตอ
พฤติกรรมมากกวา ไมวาจะเปนครัวในบานหรือครัวนอกบาน การเปนพื้นที่เปดโลง นอกจากตามความเช่ือแลว ยังตอบสนอง
ตอความตองการทำใหเวลาประกอบอาหารอากาศถายเทไดสะดวกและทำใหเกิดพฤติกรรม เชน การพูดคุยสนทนากันของ
ผูคนในบาน รวมไปถึงตอบสนองตอพฤติกรรมการประกอบอาหาร เชน การทำบุญ ตามประเพณีตาง ๆ มีการประกอบอาหาร
รวมกันของผูคนหรือการปฏิสัมพันธกันระหวางเครือญาติ โดยพื้นท่ีประกอบอาหารจะอยูแยกหางออกไปพอสมควร หรืออาจะ
เปนพื้นท่ีท่ีใหญมาก บางบานจะใชพื้นท่ีรับแขกเปนพ้ืนท่ีรับประทานอาหารดวย และสวนใหญจะมีทั้งครัวในบานและครัวนอก
บาน ทั้งนี้มีครัวนอกเพื่อรองรับสำหรับครัวเตาถานที่เวลาประกอบอาหารจะสงทั้งกลิ่นและควันรบกวนภายในบาน ในการใช
เตาถานของผูใหขอมูลโดยสวนใหญจะประกอบอาหารเองที่บาน จำเปนตองนึ่งขาวเหนียวทุกวันโดยใชเตาถาน ซึ่งเปนหัวใจ
หลักในการประกอบอาหารของชาวอีสาน อุปกรณการทำครัวเนนการใชแรงงานคน ใชเวลาในการปรุงและประกอบอาหาร 
เชนการตำดวยครก มากกวาการปนดวยเครื่องปน ไมเนนความสะดวกรวดเร็ว โดยมีประเภทอาหารที่หลายหลายตามแตละ
บาน แตเกือบทุกบานตองมีคือ อาหารประเภทนึ่ง ลวก ตำ ยาง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาเปนวิถีชีวิต พฤติกรรมและกิจกรรมของ
ชาวอีสาน                                                                  
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ผลการศึกษานี้พบวามีสอดคลองกับงานวิจัยที่มีมากอนหนา (นาตยา อยูคง, 2561) ไดอธิบายวา ครัวอีสานดั้งเดิม
เปนพื้นที่เปดโลงทำใหเกิด ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมเครือญาติและเพื่อนบานมีการพูดคุย ชวยเหลือแบงปนอาหาร 
หยิบยืมอุปกรณ ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมครัวอีสานสมัยใหมลักษณะครัวจะกำหนดพื้นท่ี ชัดเจนมีการใชเตา
แกสและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรวดเร็วและเทคโนโลยีทำใหสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพูดคุยในชวงเวลาทำอาหารก็
ลดลงไปดวย พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครัวจึงลดนอยลงการประกอบอาหารจึงเนนการประกอบอาหารที่งายและ
รวดเร็วเปนสวนใหญ

5.3 รูปแบบการใชงานพ้ืนที่ครัวสมัยใหมมีการปรับเปล่ียนจากเดิม

ผลจากการสังเกตและสัมภาษณ ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม สรปวา มีรูปแบบพื้นที่ครัวที่หลากหลายทั้งการจัดวาง 
ทั้งตำแหนงของอุปกรณครัว เครื่องเรือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสะดวก ความปลอดภัย สบายใจของผูใชงานเปนหลัก  เนนการใช
เตาถานในการประกอบอาหารเกือบทุกบาน มีการแยกครัวนอกบานและครัวในบานอยางชัดเจน กลิ่นอาหารจะไดไมรบกวน  

ผูอาศัยภายในบาน นอกจากขึ้นอยูกับความเชื่อของแตละบานแลว ยังขึ้นอยูกับความตองการของผูใชงานรวมถึงงบประมาณ
ในการกอสราง พื้นท่ีครัวไมมีการตายตัวของการจัดวางตำแหนงตาง ๆ ไมวาจะเปนอุปกรณหรือเครื่องเรือน พื้นที่ครัวของผูให
ขอมูลสวนใหญ จะมีหลักสำคัญของการวางตำแหนงเตา รูปแบบพื้นที่ที่เปดโลง เชน ผนังเปนไมซี่เวนชอง หรือ กออิฐฉาบปูน 

เจาะชองครึ่งบนหลายชอง หรือ มีชองเปดระบายอากาศจำนวนมากกวาพื้นที่อื่น เพื่อทำใหมีอากาศถายเทไดสะดวก ภายใน
พื้นที่ครัวจะทำช้ันวางหรือที่แขวน หอย อุปกรณครัว หรือวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 

ผลการศึกษานี้พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่มีมากอนหนา (วชิรพงษ กิตติราช, 2562) ไดอธิบายวา เรือนไฟ 

(เรือนครัว) สวนมากจะเปนเรือน 2 ชวงเสา มีจั่วโปรงเพื่อระบายควันไฟ ฝานิยมใชไมไผ สานลายทแยงหรือลายขัด เรือนไฟ 

หรือ เรือนครัว มักจะอยูหลังเรือน หรือใตถุนเรือน เวลาหุงหาอาหารจะไมรบกวนผูที่อาศัยอยูในเรอืน เรือนไฟ จะมีชองระบาย
อากาศ โดยการสานลายทแยง หรือ ลายแนวตั้งหางๆกัน เพื ่อระบายควันไฟในการทำอาหาร เหนือคีไฟ (เตาไฟสำหรับ
ประกอบอาหารดวยฟน)ประมาณเมตรครึ่ง จะทำเปนหิ้งไวแขวนเมล็ดพืชหรือสิ่งของที่ไมตองการใหมีมอดมารบกวน เพราะ
ควันไฟจากคีไฟจะรมควันเมล็ดพืชเหลานั้น รวมถึงฝาครัวไฟท่ีมักทำจากไมไผก็จะปลอดภัยจากมอดเชนกัน 

ความพึงพอใจและวิธีการปรับการใชงานพื้นที่ครัวของบานพื้นถิ่นรวมสมัยตามความเชื่อในวัฒนธรรม

อีสาน คือ ผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในครัวเดิมของตนเอง แมวามีความตองการปรับเปลี่ยนครัวใหมก็ตาม ทั้งนี้
สวนใหญกลาววา ขึ้นอยูกับงบประมาณในการกอสรางเปนหลัก ไมวาจะเปนครัวดั้งเดิมหรอืครัวสมยัใหม ซึ่งไมมีผูใหขอมูลกลุม
ใดพูดถึงการปรับเปลี่ยนครัวตามความเชื่อในวัฒนธรรมอีสาน เนื่องจากสวนใหญครัวเดิมที่มีอยูเปนครัวที่ทำตามเชื่ออยูแลว
ซึ่งในการปรับเปลี่ยนครัวจะเห็นไดวาในครัวแบบดั้งเดิมไดมีการนำเอารูปแบบตะวันตกมาประยุกตใช เชน การกอเคานเตอร
ทำอาหารแบบตะวันตก การใชเตาแกส เตาไฟฟาแทนการใชเตาถานแบบอีสานดั้งเดิม มีอุปกรณที่ทันสมัย เชน ไมโครเวฟ 

เครื่องดูดควัน มีโตะ เกาอ้ีสำหรับรับประทานอาหารแทนการปูเสื่อน่ังพื้นรับประทานอาหาร 
ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยที่มีมากอนหนา (สนอง คลังพระศรี, 2541) ไดอธิบายวา เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกสมัยใหมมีบทบาทสำคัญตอการใชชีวิตในปจจุบัน เกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม ครัว
อีสานหรือวัฒนธรรมการประกอบ อาหารแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีเมือ่มีการนำเครื่องใชไฟฟามาใชประกอบ
อาหาร แทนการประกอบอาหารแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมอาหารการกินก็ยังคงเดิมเพียงแคมีสิง่อำนวยความ สะดวกสมัยใหมเพิม่
เขามา เปนการประยุกตใชระหวางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในโลกรวมสมัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยนี้ (รังสฤษฎ เชียร
วิชัย, 2553) อธิบายวา การกอสรางบานพักอาศัยในหมูบานจัดสรร ไมไดคำนึงถึงความตองการใชงานในพื้นที่หองตาง ๆ มาก
นัก จึงมองเห็นปญหาความไมเหมาะสมในดานพ้ืนท่ีการใชงานจึงนำไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และการตอเติมใหเหมาะตอ
การใชงาน สวนท่ีไดรับการตอเติมที่พบเห็นไดบอยที่สุดคือ หองครัว เนื่องจากรูปแบบเดิมไมสอดคลองกับพฤติกรรมการใชสอย 

บทบาทหนาที่ครัวปจจุบันแตกตางไปจากเดิม โดยพื้นที่เตรียมอาหารใชสำหรับเตรียมอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ จะใชครัวเดิม
ภายในบาน สวนการประกอบอาหารหนักจะใชพื้นที่ครัวนอกท่ีมีการตอเติมออกไปจากเดิม 
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สรุปการอภิปรายผล โดยอาศัยประสบการณของบุคคลที่มีตอพื้นที่ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

พฤติกรรมการใชพื้นที่ครัวมีความแตกตางระหวางครัวอีสานสมัยใหมและครัวอีสานดั้งเดิม คือ การเขามาของเทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่มีบทบาทสำคัญแตการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีและการใชงานครัวอีสาน สรปุไดดังน้ี (ตางรางที่ 1)

   ตารางที่ 5.1 แสดงความเหมือนและความแตกตางกันของครัวอีสานสมัยใหมและครัวอีสานดั้งเดิม
ครัวอีสานสมัยใหม ครัวอีสานดั้งเดิม

จะปรากฏใหเห็นอยูในสังคมเมืองบานเรือนที่ถูกสรางดวยรูปแบบนิยมจะ
มีครัวมาพรอมกับตัวบานครัวสมัยใหมนี้จะไดรับอิทธิพลจากฝงตะวันตกที่
นิยมประกอบอาหารบนเคานเตอรยกสูง มีการใชอุปกรณอำนวยความ
สะดวกอยางเครื ่องใชไฟฟาเปนอุปกรณหลัก มีการจัดวางพื ้นที ่ที่
สอดคลองกับเครื่องใชไฟฟา มีการประกอบเฟอรนิเจอรตายตัว ซึ่งตาง
จากครัวดั้งเดิมที่ทุกอยางสามารถปรับเปลี่ยนได มีความยืดหยุนของ
อุปกรณ การจัดวาง ตำแหนงการวางเตาถาน เปนตน

จะปรากฏใหเห็นอยูในสังคมชนบทในที่นี้ไมไดหมายความวา
เปนพื้นที่หางไกลความเจริญแตเปนสังคมที่ยังคงรูปแบบการ
ใชงานแบบดั้งเดิมไว ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่วาไมวา
จะมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเคร่ืองใชไฟฟาใดๆที่ครัว
ในสังคมชนบทก็ยังคงใชเตาถานประกอบอาหารซึ่งเปนหัวใจ
หลักของครัวอีสานดั ้งเดิม ตามความเชื่อของชาวบานที่วา
อาหารที่ใชเตาถานประกอบอาหารจะอรอย นุมนวล กลม
กลอม และรสชาติดีมีกลิ่นหอมกวาอาหารที่ใชเตาประเภทอื่น

6. ขอจำกัดในการวิจัย
เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษานำรอง และมีเวลาจำกัดจึงเขาถึงกลุมผูใหขอมูลจำนวนไมมากนัก ในขั้นตอน

ตอไปผูวิจัยจะตองตรวจสอบความเชื่อถือได (Credibility) วาสอดคลองกับความคิดผูใหขอมูลเพียงใด 

7. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษารูปแบบการพ้ืนท่ีครัวในบานพ้ืนถ่ินรวมสมัยในบริบทอ่ืน ๆ  ประกอบดวย เพื่อนำมาเปน
แนวทางในการเสนอแนะการออกแบบในอนาคต ทั้งการจัดวางตำแหนงเครื่องเรือนใหความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
เพื่อเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบพื้นที่ครัวและการจัดวางตำแหนงเตา อุปกรณการทำครัวในบริบทอื่น ๆ ในอนาคต
ตอไป 
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แนวทางการออกแบบสถานท่ีผลิตเคร่ืองสำอางใหไดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP 

กรณีศึกษา บริษัท เอเวอรแคร จำกัด

Guidelines for Designing a Cosmetic Factory to Meet ASEAN COSMETIC 

GMP Standards

วรรณศิลป  ภูเดนใส1 ญาณินทร  รักวงศวาน2

บทคัดยอ

ขอกำหนดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP เปนหลักเกณฑในดานสถานประกอบการดานการผลิตเครื่องสำอาง
โดยเกณฑดังกลาวจะเปนการกำหนดหลกัเกณฑอยางกวาง ๆ เพื่อสรางความยืดหยุนซ่ึงกอใหเกิดความสับสนโดยงานวิจัยครัง้นี้
มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการนำเกณฑมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP มาใชในสภาพจริงของโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง 2) เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบสถานท่ีผลิตตามมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP

ขั้นตอนการเก็บขอมูลประกอบดวยข้ันตอนการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึกและการลงพื้นที่สังเกต 

โดยขอมูลทั้งหมดจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลหลายวิธีการ นำขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมูแยกตามประเด็นที่ศึกษาโดยเรียบเรียงเน้ือหาใหเปน
ระบบวิเคราะหผลการศึกษาตามวัตถุประสงคโดยเขียนบรรยายตามขอมูลที่ไดและตรวจสอบความสมบูรณอีกครั้ง

ผลการวิจัยพบวา 1) การสังเกตสภาพแวดลอม แนวทางการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใหไดมาตรฐาน 

ASEAN COSMETIC GMP กรณีศึกษา บริษัท เอเวอรแคร จำกัด สามารถจำแนกได 6 ดาน ซึ่งไดแก การดักจับสัตวและแมลง 
ประเภทวัสดุโครงสรางและวัสดุปดผิว การใชระบบแสงสวาง การใชระบบการระบายอากาศ ลักษณะของประตูและหนาตาง 
ลักษณะของเครื่องเรือนที่ใช 2) การสัมภาษณเชิงลึก แนวทางการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใหไดมาตรฐาน ASEAN 

COSMETIC GMP กรณีศึกษา บริษัท เอเวอรแคร จำกัด สามารถจำแนกได 6 ดาน ซึ่งไดแก การดักจับสัตวและแมลง ประเภท
วัสดุโครงสรางและวัสดุปดผิว การใชระบบแสงสวาง การใชระบบการระบายอากาศ ลักษณะของประตูและหนาตาง ลักษณะ
ของเครื่องเรือนที่ใช

คำสำคัญ:  โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP การจัดตั้งสถานท่ีผลิต เครื่องสำอาง
สถานท่ีผลิตเครื่องสำอาง

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract

ASEAN COSMETIC GMP standard requirements are criteria in the field of cosmetics manufacturing 

establishments by which such criteria are broad criteria. To create flexibility which causes confusion, the 

objectives of this research are as follows: 1) To study the application of the ASEAN COSMETIC GMP standard 

in real conditions of the cosmetic industry 2) To obtain guidelines for designing production sites according 

to ASEAN COSMETIC GMP standards

The data collection process consists of the process of studying the relevant documents. In-depth 

interviews and field visits All data were examined using a data triangulation method based on the 

comparison of data obtained from multiple data collection methods. The collected data were categorized 

according to the issues studied by arranging the content into a systematic analysis of the study results 

according to the objectives by writing a descriptive description based on the information obtained and 

checking for completeness again.

The results showed that 1) Observing the environment Guidelines for designing a cosmetic 

manufacturing facility to meet the ASEAN COSMETIC GMP standard. Case studies Evercare Co., Ltd. can be 

classified into 6 areas, which are animal and insect trapping. Types of structural materials and covering 

materials use of lighting Using a ventilation system Characteristics of doors and windows Characteristics of 

the furniture used 2) in-depth interview Guidelines for designing a cosmetic manufacturing facility to meet 

the ASEAN COSMETIC GMP standard. Case studies Evercare Co., Ltd. can be classified into 6 areas, which 

are animal and insect trapping. Types of structural materials and covering materials use of lighting Using a 

ventilation system Characteristics of doors and windows Characteristics of the furniture used. 

Keywords:  Cosmetics factory, ASEAN COSMETIC GMP standard, Establishment of production facility, 

     Cosmetics, Cosmetic production facility

1. บทนำ

ในปจจุบันเครื่องสำอางเปนสิ่งที่มนุษยนั้นใชในทุก ๆ วันเปนประจำจนกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญของชีวิต แตถึง
กระนั้นปญหาจากการใชเครื่องสำอางก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอาทิเชน เครื่องสำอางไมไดคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจาก
สถานท่ีผลิตไมไดมาตรฐาน ซึ่งจากฐานขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบวา ตั้งแตวันท่ี 26 ก.ย. 2551 – 23 

พ.ค. 2561 มีผูประกอบการที่จดแจงเปนผูผลิตเครื่องสำอางภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,048 แหง และ เมื่อเทียบกับ
ฐานขอมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP อัพเดทวันที่ 17 พ.ย. 2564 พบวามี
สถานประกอบการเพียง 60 แหงที่ผานการรับรองมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP คิดเปนรอยละ 1% เทานั้นถึงแมทาง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมควบคุมเครื่องสำอาง (2547) ไดจัดทำการแปลเอกสาร ASEAN COSMETIC GMP 

GUIDELINE เอาไวเปนภาษาไทยก็ตาม แตจากจำนวนสถานที่จากฐานขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็ถือ
วายังมีจำนวนสถานที ่ผลิตที่ไดร ับรองมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP นอยมากหากเทียบกับจำนวนสถานที่ผลิต
เครื่องสำอางท่ีมาอยูภายในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบกับการศึกษาในประเด็นการออกแบบสถานที่ผลิต ไมวาจะเปนการเขารวมสัมมนาในการจัดต้ังสถานที่ผลิต 

หรือติดตามขาวสารบานเมือง ทำใหทราบถึงปญหาตาง ๆ ทั้งจากผูประกอบการโรงงาน พนักงานโรงงาน และ เจาหนาที่
ประเมินสถานที่ จึงใหความสนใจในการปรับปรุง และ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากการพูดคุยกับผูประกอบการโรงงาน และ 
เจาหนาท่ีประเมิน ประกอบกับการอานเอกสาร มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP ทำใหพบปญหาเบื้องตนดังน้ี ขอกำหนด
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มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP นั้นไมไดมีการกำหนดรูปแบบของขนาด และ ชนิดของวัสดุ หรือแมแตสถานที่ไวอยาง
ตายตัวแตจะกำหนดไวอยางคราว ๆ เพื่อสรางความยืดหยุน ซึ่งกอใหเกิดความสับสนได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื ่อศึกษาการนำเกณฑมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP มาใชในสภาพจริงของโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง

2.2 เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบสถานท่ี ตาม มาตรฐาน ASEAN GMP

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3.1 ขอกำหนด ASEAN COSMETIC GMP

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมควบคุมเครื่องสำอาง (2547) ไดจัดทำการแปลเอกสาร ASEAN 

COSMETIC GMP GUIDELINE เปนฉบับภาษาไทยเพื่อเปนประโยชนกับทุกฝายที่เกี ่ยวของและนำไปพัฒนาสถานที่ผลิต
เครื่องสำอางตอไป โดยขอกำหนด ASEAN COSMETIC GMP มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑมีการผลิตและควบคุม
ใหไดคุณภาพตามขอกำหนดอยางสม่ำเสมอ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมในทุก ๆ ดานของสถานที่ผลิตตั้งแต ระบบการบริหาร
คุณภาพไปจนถึง สถานท่ีผลิต ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

3.1.1 สถานท่ีผลิตควรตั้งอยูในทำเลท่ีเหมาะสม ออกแบบกอสรางดวยวัสดุที่มั่งคงแข็งแรง
3.1.2 ตองมีการปองกันการปะปนของสิ่งของ อาจจะทำดวยการตีเสน ติดมานพลาสติกหรือก้ันพ้ืนท่ี
3.1.3 ตองมีหองเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยางเหมาสม หองน้ำ/หองสวม แยกออกจาก

พื้นที่การผลิต
3.1.4 พื้น ผนังและเพดานควรใชวัสดุที่มีพ้ืนผิวเรียบและบำรุงรักษาไดงาย ตองทำความสะอาดฆาเชื้อไดงาย
3.1.5 ตองมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมสังเกตไดจากไมรอนอบอาวและอับช้ืน
3.16 ตองมีแสงสวางที่เพียงพอตอการทำงาน

3.2 คูมือการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

เปนคูมือที่นำเสนอความหมายของขอกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื ่อนไขในการผลิต หรือนำเขาเครื ่องสำอาง พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจประเมิน สถานที ่ผลิต สถานที ่นำเขา
เครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงฯโดยคูมือฉบับน้ีแบงออกเปน 5 บท ดังน้ี

3.2.1 บทที่ 1 กลาวถึง การจัดประเภทของการตรวจประเมิน ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต หรือ 

สถานท่ีนำเขาเครื่องสำอาง
3.2.2 บทที่ 2 กลาวถึง การใชบังคับผูที่ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ บทลงโทษในกรณีที่ไม ปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงฯ
3.2.3 บทท่ี 3 กลาวถึง คำอธิบายขอกำหนดในประกาศกระทรวงฯ
3.2.4 บทที่ 4 กลาวถึง ประเภทของขอบกพรอง ประเภทของขอกำหนดการประเมินความสอดคลองใน    

การปฏิบัติตามขอกำหนดในประกาศกระทรวงฯ และการสรุปผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต และนำเขาเครื่องสำอาง
3.2.5 บทที่ 5 กลาวถึงการใหการรับรองสถานที่ผลิต สถานที่นำเขาเครื ่องสำอางตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข เรื่อง การย่ืนขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนำเขาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
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3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

พิมพชนก ดิษบรรจง และ ศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ (2560) ไดทำการสำรวจศักยภาพของสถานที ่ผลิต
เครื่องสำอางในการปฏิบัติตามแนววิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN GMP) กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยผลการศึกษาพบวามีหลายขอกำหนดที่ผูประกอบการมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปเปน 3 สวนไดแก      
1) ขอกำหนดท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางสมบูรณ 2) ขอกำหนดท่ีปฏิบัติไดบางสวน 3) ขอกำหนดท่ีไมสามารถปฏิบัติได

รุงดารา เนียมโภคะ และ สุรศักดิ์ เสาแกว (2019) ไดทำการศึกษาสถานการณของสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
และศักยภาพของผูผลิตเครื่องสําอางในประเทศไทย พ.ศ. 2561 โดยผลการศึกษาศักยภาพของผูผลิตเครื่องสำอางในเขต
กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับกลุมผูผลิตตามลักษณะโครงสรางอาคารผลิตพบวาศักยภาพในการปฏิบัติตามหมวดขอบังคับ 

ไดแกหมวดสถานที่ผลิตการแยกสัดสวนของสถานที่พบวา อาคารโรงงานอยูในระดับดีกวาอาคารพาณิชยและอาคารบานพัก
อาศัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการศึกษา

เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
4.1 ขอบเขตของการวิจัย

4.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1. ศึกษาขอกำหนดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP ในหมวดของสถานท่ีผลิต โดยมุงเนนไปในดาน

ของการออกแบบภายในเปนสำคัญ ไดแก 1) การดักจับสัตว และ แมลง 2) วัสดุที่ใชในการแบงพื้นที่ 3) วัสดุปดผิว 4) ชนิด
ของหลอดไฟ 5) ปริมาณของแสงสวาง 6) การเลือกใชระบบปรับอากาศ

2. ศึกษาคูมือ แนวทางการตรวจประเมินสถานที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเขาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยมุงเนนไปที่ขอกำหนดเรื่องของสถานที่ผลิต ซึ่งเปน
หมวดที่ 3 เปนสำคัญ

4.1.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ขอบเขตเชิงพื้นที่ คือ บริษัท เอเวอรแคร จำกัด สถานท่ีตั้ง 237/15 หมู 6 ซอย ถนน
สุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 โดยเปดทำการมาแลวไมต่ำกวา 1 ปซึ่งเปนสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง    
ที่ไดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP แลว

4.2 กลุมผูใหขอมูล

4.2.1 เลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยมีหลักการสำคัญคือ ผูใหขอมูลมีความสอดคลอง
และตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนั้น กลุมผูที่มีความเกี่ยวของในสายงานการผลิตเครื่องสำอาง สามารถใหสัมภาษณ
ขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ได

4.2.2 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก กลุมผูที่มีความเกี่ยวของในสายงานการผลิตเครื่องสำอาง 
จำนวน 9 คนซึ่งเปนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ 1) ผูประกอบการ
สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 3 คน 2) นักวิจัยเครื่องสำอาง / ผูชวยนักวิจัย จำนวน 3 คน 3) อาจารยประจำสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง จำนวน 3 คน ซึ่งผูใหขอมูลทุกทานมีประสบการณในสายงานเครื่องสำอาง 2 ปข้ึนไป

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบไปดวย 2 ชิ้นดังนี้

4.3.1  แบบสังเกตสภาพแวดลอม ประกอบไปดวยเนื้อหา 2 สวน สวนที่ 1 เปนสวนของขอมูลพื้นฐานทั่วไป 

ไดแก ช่ือสถานท่ีตั้ง ประเภทของผลิตภัณฑที่ผลิต กำลังการผลิต ที่อยู ประเภทสถานท่ีตั้ง วันท่ีเขาสังเกต เวลา สวนที่ 2 เปน
สวนของขอมูลการสังเกตซึ่งตองใชการถายภาพรวมดวย ไดแก การดักจับสัตว และ แมลง ประเภทวัสดุโครงสรางในการก้ั น
พื้นที่ภายใน ประเภทวัสดุปดผิว พื้น ผนัง เพดาน การใชระบบแสงสวาง การใชระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ การใชสี 
ลักษณะของประตู และ หนาตาง รวมไปถึงลักษณะของเครื่องเรือนท่ีใช ประเภท และ วัสดุ
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4.3.2  แบบสัมภาษณเชิงลึก ประกอบไปดวยเนื้อหา 3 สวน สวนที่ 1 เปนสวนของขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก 
ตำแหนง ประสบการณในสายงานเครื่องสำอาง ประสบการณในการเขาอบรมที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ASEAN GMP วันที่
สัมภาษณ เวลา สถานที่ที่ใชสัมภาษณ สวนที่ 2 เปนสวนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอการจัดตั้งสถานที่ตามมาตรฐาน 

ASEAN GMP ไดแก การปองกันสัตว และ แมลง วิธีการวางผังพื้นที่หองตาง ๆ วิธีการเลือกประเภทวัสดุโครงสรางในการกั้น
พื้นที่ภายใน เหตุผลในการเลือกวัสดุปดผิว พื้น ผนัง เพดาน วิธีการใชระบบแสงสวาง วิธีการใชระบบปรับอากาศ และ ระบาย
อากาศ การใชสี ลักษณะของประตู และ หนาตาง วิธีการเลือกใชเครื่องเรือน สวนที่ 3 เปนสวนความคิดเห็นและทัศนคติตอ
การแกปญหาที่เกิดขึ้นทั้งกอน และ หลังการจัดตั้งสถานที่ผลิต รวมไปถึงการใชงาน ไดแก ทานใชวิธีอะไรในการตรวจสอบวา
แสงสวางเพียงพอแลว ทานใชวิธีอะไรในการตรวจสอบวาอากาศมีการถายเทสะดวก ไมอึดอัด ไมรอนอบอาว หากสถานที่ผลิต
ของทานมีการ “ผลิตของผง” ทานจะจัดการเรื่องการระบายอากาศ และ การกรองอากาศอยางไร

4.4 การตรวจสอบความนาเชื่อถือ

การตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เพื่อยืนยันวาขอมูลที่
ไดมานั ้นถูกตองหรือไม โดยพิจารณาจาก การเปรียบเทียบขอมูลที ่ไดมาจากการเก็บขอมูลหลายวิธีการ ( Methods 

Triangulation) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ควบคูไปกับการใชวิธีการสังเกตสภาพแวดลอม แลวนำมา
เปรียบเทียบกับ ขอกำหนด ASEAN COSMETIC GMP จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ มควบคุม
เครื่องสำอาง (2547) การใชวิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือแบบสามเสา ชวยลดความผิดพลาดในการตีความโดยใชมุมมอง   

ที่หลากหลาย ในการยืนยันความหมายที่ชัดเจนและถูกตอง (Denzin and Lincoln, 2008)

4.5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การเก็บขอมูลไดถูกแบบออกเปน 3 สวนดังน้ี
4.5.1  ทำการศึกษาเอกสาร ขอกำหนด ASEAN COSMETIC GMP จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กลุมควบคุมเครื่องสำอาง (2547) เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2021 ถึง 23 กรกฎาคม 2021

4.5.2  สัมภาษณ กลุมผูใหขอมูล ดวยการสัมภาษณผานโปรแกรมประชุมทางออนไลน จำนวน 9 คน เมื่อวันที่     
26-27 กรกฎาคม 2021 และวันท่ี 29 กรกฎาคม 2021

4.5.3  เขาสังเกตสถานที่ผลิตเคร่ืองสำอางโดยใชแบบสังเกต และ ถายภาพสภาพแวดลอมเบื้องตนของ บริษัท     

เอเวอรแคร จำกัด เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2021

4.6 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช

ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดรวมทั้งการสังเกต และ ขอมูลจากคำถามที่สัมภาษณ และ ถอด
เทปบันทึกเสียงนำขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูแยกตามประเด็นที่ศึกษาโดยเรียบเรียงเนื้อหาใหเปนระบบวิเคราะหผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงคโดยเขียนบรรยายตามขอมูลที่ไดและตรวจสอบความสมบูรณอีกครั ้งพรอมกับสรุปผลอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ

5. ผลการวิจัย
5.1 การสังเกตสภาพแวดลอมแนวทางการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใหไดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC 

GMP กรณีศึกษา บริษัท เอเวอรแคร จำกัด จากการวิจัยสามารถจำแนกได 6 ดาน ซึ่งไดแก
5.1.1 การดักจับสัตว และ แมลง ผลจากการสังเกตสรุปไดวาบริเวณหองเปล่ียนเสื้อผากอนเขาสูสวนผลิตไดมี

การติดตั้งโคมไฟลอแมลงเอาไว 1 จุดใกลกับประตูทางเขา
5.1.2 ประเภทวัสดุโครงสราง และ วัสดุปดผิว ผลจากการสังเกตสรุปไดวา โครงสรางที่ใชในการก้ันพ้ืนท่ีนั้น ใช

เปนโครงสรางผนังเบา และ แผนสมารทบอรด ฝาเพดานก็เชนกัน การปดพื้นผิวของแผนสมารทบอรดใชเปนสีขาวชนิดเช็ดลาง
ได สวนพ้ืนใชเปนอีพร็อกซี่สีขาวเชนกัน
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5.1.3 การใชระบบแสงสวาง ผลจากการสังเกตสรุปไดวา ใชเปนหลอดไฟ LED แบบฝงฝาพรอมฝาครอบแบบ
พลาสติกท้ังหมด จากการวัดปริมาณแสงพบวาอยูในชวง 800 – 1200 ลักซ

5.1.4 การใชระบบการระบายอากาศ ผลจากการสังเกตสรุปไดวา ใชเครื่องปรับอากาศภายในหองบรรจุ และ 
หองติดฉลาก มีการใชระบบดูดอากาศในทุกหองใชพัดลมเพิ่มภายในหองลางเพื่อไมใหมีการอับชื้น และ ยังใชเครื่องฟอก
อากาศแบบมีหนาจอบอกสถานะเพ่ือแสดงปริมาณของฝุนในหอง

5.1.5 ลักษณะของประตู และ หนาตาง ผลจากการสังเกตสรุปไดวา ใชเปนประตูสไลดดานขางทั้งหมดเพ่ือให
เกิดพื้นท่ีใชสอยมากท่ีสุดในขณะที่ในสวนของหองกักกันกอนเขาคลังสินคาใชเปนประตูบานสวิงเพราะเปนจุดที่สินคาจะเขามา
จุดนี้ สวนหนาตางใชเปนบานสไลด และ ติดฟมลดำเขาไปดวยเพื่อไมใหมีแสงแดดลอดเขามา ซึ่งวัสดุที่ใชทั้งหมดเปนอลูมิเนียม 

กระจก และ สแตนเลส
5.1.6 ลักษณะของเครื่องเรือนที่ใช ผลจากการสังเกตสรุปไดวา  โตะวางของสวนใหญมีลักษณะเปนโตะพับขา

เหล็กท็อปโตะเปนพลาสติก HDPE ผิวเรียบท้ังหมดไมมีรอง ช้ันวางรองเทา และ เกาอี้ เปนสแตนเลสท้ังหมด
5.2 การสัมภาษณเชิงลึก แนวทางการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใหไดมาตรฐาน ASEAN COSMETIC 

GMP กรณีศึกษา บริษัท เอเวอรแคร จำกัด จากการวิจัยสามารถจำแนกได 6 ดาน ซึ่งไดแก
5.2.1 การดักจับสัตว และ แมลง ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผูใหขอมูลใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยแบงเปนสองเรื่องดังนี้ 1) การจัดการภายในสถานท่ีผลิต คือใหทำการติดไฟลอแมลง (สีมวง) และ อุปกรณดักจับโดยไมฆา 
โดยที่หามใชสารเคมี 2) พื้นท่ีบริเวณโดยรอบ ใหใชไฟไลแมลง (สีเหลือง) และ อุปกรณดักจับโดยไมฆา หากตองการใชสารเคมี 

ตองมีเจาหนาที่เฉพาะทางจัดทำให
5.2.2 ประเภทวัสดุโครงสราง และ วัสดุปดผิว ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผูใหขอมูลใหความเห็นเรื่องตัว

วัสดุแตกตางกันไป ไมวาจะเปน ผนังคอนกรีต ผนังเบา หรือ ผนัง ISO WALL โดยมีจุดที่พูดในลักษณะเดียวกันวา “ตองดู
สภาพพื้นที่ และ ใหยึดมาตรฐานเปนหลัก คือ เรียบ ไมมีรอง ทำความสะอาดงาย หากไดตามนี้ก็สามารถใชวัสดุอะไรก็ได” 

ในขณะที่พื้นหากมีงบประมาณก็อยากใหใชเปนพื้นอีพ็อกซี หรือ พื้นพียู แตหากมอง เรื่องตนทุนเปนหลักก็สามารถใชเปน
กระเบื้องยางได

5.2.3 การใชระบบแสงสวาง ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นในการเลือกหลอดไฟ
แตกตางกันไป 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ใหความเห็นวาเลือกเปนหลอดไฟแบบฝงภายในฝาเพราะจะไดเรียบไปตามมาตรฐาน 2) ให
ความเห็นวาเลือกเปนหลอดไฟแบบติดบนเพดานเพราะวาตองใชงานตลอดเวลาหากมีการเสียหายก็เปลี่ยนไดงายโดยไมยุงยาก 

3) เลือกหลอดแบบไหนก็ไดแตตองดูเรื่องตนทุนคาไฟฟาเพราะตองมีการใชงานตลอดทั้งวัน
5.2.4 การใชระบบการระบายอากาศ ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผู ใหขอมูลใหความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันคือ ใหเลือกใชระบบระบายอากาศใหเหมาะสมกับสถานท่ีผลิตโดยมีเหตุผลดังน้ี “หากสถานท่ีผลิตมีอากาศถายเทท่ีดีก็
ไมตองใชระบบปรับอากาศในทุกหอง แตทุกหองตองมีระบบระบายอากาศที่มีตัวกรองสิ่งสกปรก และ ตองดูการไหลของ
อากาศดวยในบางหองอกาศไมสามารถไหลผานได ดังน้ันระบบระบายอากาศจะเปนแบบติดผนัง หรือ ติดฝาเพดานก็ได หากมี
ตัวกรอง และดูเรื่องการไหลของอากาศ”

5.2.5 ลักษณะของประตูและหนาตาง ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผูใหขอมูลใหความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยแบงได 3 ประเด็นดังนี้ 1) เลือกเปนประตูกระจก จะเปนบานสวิง หรือ บานเลื่อนก็ไดแตที่จับตองเปนสแตนเล
สไมมีลวดลายอะไรเพื่อใหงายตอการทำความสะอาด 2) สามารถเลือกใชประตูลูกบิดธรรมดาไดแตสิ่งที่ตองคำนึงคือที่เปด
ประตู ถาเปนไปไดอยากแนะนำใหใช แบบกานโยก วัสดุเปนสแตนเลส 3) หนาตางหรือชองเปดตาง ๆ ไมจำเปนเทาไหรนักถา
มีการจัดการเรื่องการระบายอากาศที่ดีพอ แตหากมีหนาตางหรือชองเปดอยูแลวตองทำใหแน ใจวาจะไมมีการเปดใชงานใน
สวนท่ีจะกอใหเกิดการปนเปอน
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5.2.6 ลักษณะของเครื่องเรือนที่ใช ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา ผูใหขอมูลใหความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เครื่องเรือนที่ใชนั้น ไมวาจะเปน โตะ เกาอี้ รวมไปถึงตูที่ใชเก็บเอกสาร หรือ สารตาง ๆ ทุกคนคำนึกถึงเรื่องของการ
บำรุงรักษาเปนหลัก ตองทำความสะอาดไดงาย ผิวหนาเรียบไมมีรองใหเกิดการสะสมของฝุนผง ซึ่งโดยมากแลววัสดุก็จะเปน 

ไมที่มีการปดผิวดวย Compact Laminate ชนิด Lab Grade หรือ วัสดุที่เปนแสตนเลสก็สามารถนำมาใชได เกาอี้ที่นำเขามา
ใชโดยมากแลวจะเปนเกาอ้ีที่ไมมีเบาะหรือมีการบุนวมเพราะวาจะเปนการกอใหเกิดการสะสมของฝุนผง

6. การอภิปรายผล
6.1 การดักจับสัตว และ แมลง

การติดตั้งควรติดตั้งไฟลอแมลงภายในพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผาหรือหองเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาสูสวนผลิตและยังตอง
คำนึงถึงเรื ่องของสีไฟเปนหลักในการกำจัดแมลงเพราะหากใชผิดอาจเปนการเรียกแมลงเขามาในสถานที่ผลิตจากการ
สัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในการเลือกใชไฟตามมาตรฐานคือไฟไลแมลงอยูดานนอกและไฟลอแมลงอยูดานใน
การดักจับสัตวตัวเล็กตัวนอยตองมีการดักจับโดยไมใชสารเคมีภายในพื้นที่ของสถานที่ผลิตซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN 

COSMETIC GMP (กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาดกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย, 2564) ที่วา “การ
ปองกัน ดัก จับสัตวแมลง คำอธิบาย มีอุปกรณปองกัน ดัก จับสัตวแมลง มีไฟไลแมลง สีเหลือง และหรือ ไฟลอแมลงสีมวง”

6.2 ประเภทวัสดุโครงสราง และวัสดุปดผิว

การเลือกใชวัสดุในการจัดการพื้นที่นั้นมีหลากหลายสามารถปรับใชไดตามสถานการณหากยังอยูในเงื่อนไข 

พื้นที่เรียบไมมีรองและทำความสะอาดไดงายจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสวนใหญเลือกเปนผนัง ISO WALL และมีบางสวนก็
เลือกเปนโครงสรางผนังเบา ในสวนของพ้ืนนั้นหากดูที่ตนทุนก็สามารถใชกระเบ้ืองยางได แตหากมีงบประมาณก็ตองการใหใช
พื้นเปนอีพร็อกซี เพราะวาคอนขางมีมาตรฐานในการใชงานกับอาคารโรงงานและบำรุงรักษางาย ซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐาน 

ASEAN COSMETIC GMP (กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาดกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย, 2564)  

ที่วา“พ้ืน ผนัง เพดาน เรียบ ทำความสะอาดงาย และ มีการบำรุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี” และเปนไปในทิศทางเดียวกับ การ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาดกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย , 2561)

ที่วา “ลักษณะของพื้น ฝาผนัง และเพดานของสถานที่ผลิตตองทำดวยวัสดุที่คงทน ถาวร และทำ ความสะอาดไดงายโดยผิว
ของวัสดุมีลักษณะเรียบไมมีรูพรุนไมมีรองหรือหลุมที่ทำใหน้ำทวมขังได เชน พื้นที่ทำดวยแกรนิต/หินขัด พื้นคอนกรีต พื้นที่ปู
ดวยกระเบื้อง กระเบื้องยาง พื้นที่เคลือบดวยลามิเนต”

6.3 การใชระบบแสงสวาง

ในการเลือกใชระบบแสงสวางมีการเลือกที่หลากหลายไปตามเหตุผลของแตละที่ แตโดยสวนใหญจะเลือกเปน 

แบบติดเพดานมีฝาครอบ เพราะวา มีการดูแลที่งาย ไมยุงยาก อีกทั้งยังตรงตามมาตรฐานดวย ในสวนระดับของแสงสวาง 
พบวาผูใหขอมูลไมแนใจในเรื่องของปริมาณของแสงจึงเลือกท่ีจะติดตั้งใหแสงเยอะเอาไวกอน ในขณะท่ีเมื่อเทียบกับขอมูลจาก
การสังเกตก็พบวามีการติดตั้งระบบแสงสวางที่มากเกินจำเปนโดยอยูท่ีปริมาณ 500 - 600 ลักซ ซึ่งเปนปริมาณที่ไมสอดคลอง
ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเขมของแสงสวาง ไดระบุไววา บริเวณพื้นท่ีใชประโยชน
ในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงานควรมีจุดความเขมของแสงสวางอยูที่ 150 - 300 ลักซ แตก็ยังสอดคลองกับ มาตรฐาน 

ASEAN COSMETIC GMP (กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาดกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย, 2561)

ที่วา “แสงสวางเพียงพอ การติดตั้งดวงไฟ ควรมีฝาครอบ”

6.4 การใชระบบการระบายอากาศ

ในการเลือกระบบระบายอากาศน้ันมีการเลือกท่ีไมตายตัวไมวาจะเปนการใชพัดลมดูดอากาศแบบติดนผนังหรือ 

แบบฝงในฝาโดยท่ีจะมีการคำนึงถึงทิศทางการไหลของอากาศเปนหลักเนื่องจากหองบางหองน้ันไมสามารถใหอากาศจากที่อื่น
ไหลเขามาได ในสวนของระบบปรับอากาศก็เลือกใชเฉพาะบางพื้นที่ที่ตองควบคุมอุณหภูมิเทานั้นและตองเลือกขนาดของ
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เครื่องปรับอากาศท่ีพอดีกับหอง ทั้งนี้หากมีสถานท่ีผลิตท่ีผลิตของผงก็จะมีการใช ฮูดดูดอากาศและเครื่องฟอกอากาศรวมดวย    

ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP (กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาดกองควบคุมเครื่องสำอาง
และวัตถุอันตราย, 2561) ที่วา “มีระบบระบายอากาศท่ีดี หรือ มีการกรองอากาศตามความเหมาะสม สังเกตจากไมอึดอัดไมมี
กลิ่นอับช้ืน และ ไมรอนอบอาว” 

6.5 ลักษณะของประตูและหนาตาง และลักษณะของเคร่ืองเรือนที่ใช

ในการเลือกใชงานชนิดของประตูและหนาตางและเครื่องเรือนนั้นจะตองพิจารณาถึงตัววัสดุที่นำมาใชงานตอง
เรียบ ไมกักเก็บฝุน ดูแลทำความสะอาดได ซึ่งจากการลงสังเกตสถานท่ีผลิตและการสัมภาษณเชิงลึกแลวพบวาผูใหขอมูลสวน
ใหญจะไมไดมุงเนนที่ชนิดของประตู-หนาตางหรือเครื่องเรอืนแตจะมุงเนนที่ตัววัสดุมากกวา ซึ่งสวนใหญแลวจะเลือกเปนมือจับ
แบบสแตนเลส เพราะทำความสะอาดไดงายและไมเปนที่สะสมของฝุนผงอีกทั้งยังมีความสวยงามและความทนทานที่สูงดวย 

ในขณะที่วัสดุอยางไมกลับเปนสิ่งที่ไมนาใชในงานแบบนี้ ซึ่งสอดคลองกับ การตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ที่วา “คุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช ตองมีคุณสมบัติที่ไมทำปฏิกิริยา ไมดูดซึม และไมหลุดลอกติดกับเครื่องสำอาง วัตถุดิบ สารท่ีใชทำความสะอาด และ
สารฆาเช้ือ เชน สแตนเลส และตองพิจารณาเรื่องเชื้อราท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุที่ทำจากไมดวย”

7. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใชประโยชน

7.1 ในการจะนำไปใชประโยชนตอไปควรจะจัดทำเปนคูมือลักษณะเดนดานวัสดุเพื่อนำไปใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบ

7.2 ควรจัดทำรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบปริมาณของแสงเพื่อหาปริมาณแสงที่ "เพียงพอตอการทำงาน"   

โดยตองทำใหเปนรูปธรรมมากข้ึน
7.3 ควรจัดทำรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและการระบายของอากาศเพื่อหาคุณภาพของอากาศท่ี        

"มีระบบระบายอากาศที่ดี หรือ มีการกรองอากาศตามความเหมาะสม สังเกตจากไมอึดอัด ไมมีกลิ่นอับชื้น และ ไมรอนอบ
อาว" โดยตองทำใหเปนรูปธรรมมากข้ึน

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

8.1 หากจะทำการวิจัยประเภทนี้กอนเริ่มทำการวิจัยควรหาแหลงขอมูลเบื้องตนกอนไมวาจะเปนกลุมผูใหขอมูล 

กลุมตัวอยางหรือสถานท่ีสำหรับเขาสำรวจเพราะขอมูลเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีไดมาคอนขางยากและผานขั้นตอนคอนขางมากหลาย ๆ
สถานท่ีหรือหลาย ๆ บุคคลไมคอยอนุญาตใหเก็บขอมูล

8.2 ควรมีการสัมภาษณเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณดานการตรวจสถานที่ผลิต
เครื่องสำอางเพื่อใหไดขอคิดเห็นหรือประสบการณที่พบเจอในอีกมุมมองเพื่อใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางกัน 

ระหวางผูจัดตั้งและผูตรวจประเมินและเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูประกอบการตอไป

เอกสารอางอิง

กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข. 2564. คูมือการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามแนวทางวิธีการท่ีดีในการผลิต

เคร่ืองสำอางอาเซียน ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD  MANUFACTURING PRACTICE.  

กรุงเทพฯ :  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

กลุมกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสูตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข.   2547. แนวทางวิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองสําอางของอาเซียน (ฉบับภาษาไทย).

กรุงเทพฯ : กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.
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ความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกันในสถานการณโควิด 19

และแนวทางการออกแบบปรับปรุงหองพักเพื่อสรางความเปนสวนตัว

Privacy of Roommates in the Situation of Covid 19 and Rooms Design

Recommendations to Improve Privacy

ปารมิตา สรรเพชุดาญาณ1  เบญจมาศ กุฏอินทร2

บทคัดยอ

สถานการณโควิด 19 สงผลตอการใชงานหองพักรวมกันของนักเรียนนักศึกษา อาจทำใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความ
เปนสวนตัว ซึ่งอาจนำไปสูผลกระทบดานความสัมพันธของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกัน งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค 
ดังนี้    1) เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมที่นักเรียนนักศึกษาผูใชงานหองพักรวมกันใชสรางความเปนสวนตัว 2) เพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและปญหาดานความเปนสวนตัวภายในหองพัก 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุง
หองพักที่มีการใชงานรวมกันของนักเรียนนักศึกษาในสถานการณโควิด 19 ในประเด็นดานความเปนสวนตัว

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงผสมผสาน เก็บขอมูลดวยการสังเกตลักษณะทางกายภาพและรองรอยพฤติกรรมจาก
ภาพถายภายในกรณีศึกษาบานและหอพักเอกชน สนทนากลุมและสัมภาษณนักเรียนนักศึกษา 3 คน และสำรวจความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางนักเรียนนักศึกษา 34 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) รายการภาพถาย 2) แบบสนทนากลุม 3) แบบสัมภาษณ                     
4) แบบสอบถามออนไลน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา การจัดหมวดหมูขอมูล เรียงลำดับความสำคัญ 

และการอธิบายแบบพรรณนา และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนนักศึกษาสรางความเปนสวนตัวโดยการขยับเครื่องเรือนหางออกจากกันเพื่อหลบเลี่ยงจาก
สายตาหรือเวนระยะหางจากกันพอใหไมถูกรบกวนจากเสียงหรือการมองเห็น และสรางอาณาเขตในพื้นที่ของโดยการวาง
สิ่งของในพื้นที่ ตกแตงพื้นที่ ดัดแปลงการใชงานภายในพื้นที่ ในสวนของปญหาที่รบกวนความเปนสวนตัว ไดแก เสียงรบกวน 

แสงไฟรบกวน การถูกล้ำอาณาเขต พื้นที่เก็บของไมเพียงพอ และการขาดสิ่งบังสายตา โดยเสียงรบกวนเปนปญหาตอการสราง
ความเปนสวนตัวมากท่ีสุด

หองพักอาศัยที่มีการใชงานรวมกันระหวางนักเรียนนักศึกษาในสถานการณโควิด 19 จึงควรมีเครื่องเรือนและ
อุปกรณใหแสงสวางที่เหมาะสมกับจำนวนคน เพื่อใหผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกใชงานไดโดยอิสระ และการจัดวาง
เครื่องเรือนควรแยกสวนระหวางผูใชงานสองคนเพื่อลดปญหาดานเสียงรบกวน แสงไฟรบกวน และเพิ่มความเปนสวนตัวใน
การใชงานพื้นที่ดวยการมีสิ่งบังสายตา หรือการจัดวางผังเครื่องเรือนใหมีมุมสวนตัวที่ หลบจากสายตาของกันและกันได เชน 

พื้นที่บริเวณเตียงนอน พื้นท่ีบริเวณโตะทำงาน

คำสำคัญ:  ความเปนสวนตัว การสรางอาณาเขต หองนอน พื้นที่พักอาศัย เพ่ือนรวมหอง

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract

The situation of COVID- 1 9  affects the room usage behaviors among students who are sharing

residential space together.  It may cause privacy issues that may impact on the relationship between 

students who are sharing residential space together. This study aimed to 1)  investigate the patterns and 

behaviors that students used to create privacy in residential space. 2) investigate the physical environment 

and privacy issues in the rooms. 3) suggest design recommendations for improving for residential space that 

was used together by students in terms of privacy.

This study is the mixed methods research using a combination method of qualitative research and 

quantitative research.  The data were collected by observing physical environments and behavioral traces 

from photographs within the cases of private houses and dormitories, conducting a focus group interview 

and interviewing 3 students, distributing questionnaires to 34 students. Research instruments included 1) a 

list of photographs 2) a focus group form 3) an interview form 4) an online questionnaire. Qualitative data 

were analyzed by content analysis, data grouping, prioritizing, and describing.  Quantitative data were 

analyzed by descriptive statistic with frequencies, percentages, means, and standard deviations.

The result showed that students created privacy by moving their own furniture further apart to 

avoid eyesight or keeping enough distance to avoid disturbed noise or vision. They created territory in their 

own areas by decorating, placing objects and modifying their space. Noise, disturbing lights, being 

overstepped, lack of storage and lack of obscuring vision things were the problems that interfered with 

privacy. Besides, noise was the most problematic factor in creating privacy. Therefore, the residential space, 

used together by students in the situation of COVID-19 , should have the furniture and lighting equipment 

which are suitable for the number of students in the room so that students can modify or choose to use 

them freely. Furniture arrangement should be separated between roommates to reduce noise, light 

disturbances as well as to increase privacy in the space by obscuring vision from roommates or creating 

private corners e.g., sleeping areas and working areas.

Keywords:  Privacy, Territoriality, Bedroom, Residential space, Roommate

1. บทนำ

ในปจจุบันมีสถานการณโควิด 19 รูปแบบการใชชีวิตของนักเรียนและนักศึกษาจึงถูกระทบใหตองปรับเปลี่ยนไปจาก
เดิม เชน การเรียนออนไลนเปนหลักมากข้ึน ดังนั้นการใชงานพ้ืนท่ีในบานหรือหองพักอาศัยจึงกลายมาเปนพ้ืนท่ีหลักท่ีนักเรียน
นักศึกษาตองใชงานในชีวิตประจำวัน จึงตามมาดวยประเด็นปญหาเกี่ยวกับความเปนสวนตัว และปญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนนักศึกษา เชน ความสะดวกสบายทางกายภาพและผลกระทบดานลบทางอารมณ หรือความสัมพันธกับนักเรียน
นักศึกษาผูใชพื้นที่พักอาศัยรวมกัน

ผูวิจัยศึกษาเบื้องตนในหอพักหญิงของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีลักษณะพื้นที่เปนหองพักที่นักศึกษาใชงาน
รวมกับนักศึกษาคนอื่น พบวาปญหาที่กลาวมาสงผลกระทบตอความพึงพอใจและความเครียดจากการขาดความเปนสวนตัว 
และเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทำใหการศึกษาในหอพักเพิ่มเติมไมสามารถดำเนินการได การศึกษาพ้ืนที่ลักษณะดังกลาว
จึงถูกปรับมาเปนพื้นที่พักอาศัยภายในบานและหอพักเอกชนแทน โดยจากการศึกษาของ Kaya และ Weber (2003) พบวา
ความเปนสวนตัวสงผลตอการปรับตัวในชวงแรกนักศึกษา หากนักศึกษาสามารถสรางหรือไดรับความเปนสวนตัวที่เหมาะสม 
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จะสงผลดีถึงการปรับตัวเขากับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับที่ Samura (2016) พบวาการมีพื้นที่สวนตัวและได
แสดงความเปนเจาของในพื้นที่จะชวยสงผลดีตอคุณภาพทางอารมณ สุขภาพจิต และการปรับตัวใหเขากับชีวิตมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ัน Lewinson (2007) ยังพบวาความเปนสวนตัวท่ีนอยลงของผูพักอาศัย ตลอดจนการที่ตองครอบครองพ้ืนท่ีแบบไม
ถาวรและมีเงื่อนไขประกอบ สงผลใหเกิดความเครียด

การศึกษาความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกัน ในสถานการณโควิด 19 จึงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกรมสุขภาพจิต 

(2560) และประเด็นวิจัยที่มุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2559) ซึ่งสอดคลองกับกรอบของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2561) แผนงานและยุทธศาสตร
เหลานี้ถูกวางไวเพื่อพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยหนึ่งในตัวช้ีวัดหรือยุทธศาสตร มีแผนท่ีมีเปาหมายใน
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย ตามมาดวยแนวทางท่ีตองการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึง
ผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี

การศึกษาความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกัน ในสถานการณโควิด 19 จึงเปนการศึกษา
วาในสถานการณที่ตองใชงานหองพักเต็มเวลามากกวาปกตินั้นเกิดประเด็นปญหาเกี่ยวกับความเปนสวนตัวอยางไร และศึกษา
ถึงประเด็นเกี่ยวกับการสรางความเปนสวนตัวในพื้นที่ เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบและพฤติกรรมที่นักเรียนนักศึกษาที่ใชงาน
หองพักรวมกันใชสรางความเปนสวนตัวภายในหองพัก เพื่อเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถนำไปประยุกตใชเปน
แนวทางการออกแบบพื ้นที่พักอาศัยหรือพื้นที่ที ่ม ีการใชงานรวมกันสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานการณโควิด 19          

โดยมุงเนนในประเด็นเก่ียวกับความเปนสวนตัว

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมที่นักเรียนนักศึกษาผูใชงานหองพักรวมกันใชสรางความเปนสวนตัว
2.2 เพื ่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและปญหาดานความเปนสวนตัวภายในหองพักที่มีการใชงานรวมกันของ

นักเรียนนักศึกษา
2.3 เพื ่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุงหองพักที่มีการใชงานรวมกันของนักเรียนนักศึกษาใน

สถานการณโควิด 19 ในประเด็นดานความเปนสวนตัว

3. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัว Lewinson (2017) พบวา การขาดความเปนสวนตัวสงผลให
เกิดความเครียด ในสวนของวิธีการที่ใช ภัทราวดี ธงงาม (2562) ระบุวาแนวทางการออกแบบที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอ
นักศึกษาคือการจัดพื้นที่ใหปรับเปลี่ยนตามการใชงานของนักศึกษาได เชน เชื่อมพื้นที่ภายในดวยประตูกระจกบานเลื่อน 

นรินทร สรวิทยศิรกุล (2546) ระบุวานักศึกษาตองการใหมีฉากกั้นเตี้ย ๆ ในสวนทำงานชวยบังสายตา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกเปนเจาของในพื้นท่ี Samura (2016) และ Lewinson (2007) มีผล      

การวิจัยสอดคลองกันวาสิทธิ์ในการดัดแปลง แสดงความเปนเจาของในพื้นที่ของตนเอง สงผลใหผูใชงานเกิดความรูสึกผ อน
คลายและกลาที่จะใชงานพื้นที่มากขึ้น เชนเดียวกับ Whettingsteel (2020) ที่พบวาการออกแบบพื้นที่ใหงายตอการ
ปรับเปลี่ยนและแสดงความเปนเจาของ สงผลใหนักเรียนที่ใชงานพ้ืนท่ีเกิดความรูสึกผอนคลายและเปนตัวของตัวเองมากข้ึน

จากท่ีผูวจิัยทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีการศึกษาเก่ียวกับความเปนสวนตัวและความเปนเจาของในพื้นที่พัก
อาศัย แตยังไมพบการศึกษาความสัมพันธของประเด็นเหลานี้กับสถานการณในปจจุบันที่มีการใชงานหองพักตอวันเปน
เวลานานมากข้ึน และมีรูปแบบการใชงานหองพักที่ตางจากเดิมดวยสถานการณโควิด 19 จึงเปนชองวางในการวิจัยที่งานวิจัยนี้
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ศึกษา เพื่อศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรม ปญหา และลักษณะการใชงานหองพักรวมกันของนักเรียนนักศึกษาในสถานการณโควิด 

19 โดยศึกษาในประเด็นเก่ียวกับความเปนสวนตัว เพื่อเสนอแนะเปนแนวทางการออกแบบและปรับปรุงหองพัก

4. วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงผสมผสานคุณภาพและปริมาณ เพื่อศึกษาความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงาน
หองพักรวมกัน ในสถานการณโควิด 19 แตเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทำใหตองดำเนินการผานทางออนไลนจากเดิมท่ีเปน
การลงภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล

4.1 ประชากร กรณีศึกษา กลุมผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง

ประชากรของการวิจัยนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาท่ีใชงานหองพักรวมกันในสถานการณโควิด 19 จำนวนประชากร
ที่แนชัดไมสามารถระบุเปนตัวเลขชัดเจนได แตคาดวามีมากกวา 100,000 คน อางอิงจากจำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีในระบบทั ้งหมด 802,613 คน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)

กรณีศึกษาของการวิจัยนี้ คือ หองพักภายในหอพักเอกชนและบาน ที่มีการใชงานรวมกันโดยนักเรียนนักศึกษา
จำนวน 2 คน ขึ้นไป ในสถานการณโควิด 19 จำนวนประเภทละ 1 กรณีศึกษา ผูวิจัยเลือกกรณีศึกษาดังกลาวดวยการเลือก
แบบเจาะจงไมใชทฤษฎีความนาจะเปน เนื่องจากผูวิจัยรูจักเปนการสวนตัวกับกลุมผูใหขอมูลที่ใชงานกรณีศึกษาเหลานี้ จึงทำ
ใหงายตอการขอความรวมมือในการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในหองพัก

กลุมผูใหขอมูลของงานวิจัยนี้ คือ ประชากรทั้งหมดที่ใชงานกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน แบงออกเปน
ประชากรจากกรณีศึกษาหองพักภายในหอพักเอกชนจำนวน 2 คน และประชากรจากกรณีศึกษาหองพักภายในบานจำนวน 2 

คน ที่ยินดีใหสัมภาษณ เนื่องจากประชากรที่ตองการศึกษามีจำนวนนอย ผูวิจัยจึงใชวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง 
จากการติดตอไปยังประชากรท้ังคูซึ่งเปนคนรูจักของผูทำวิจัย เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนและนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกันในสถานการณโควิด 19 จำนวน 

34 คน ที่ยินดีตอบแบบสอบถามออนไลน โดยกลุมตัวอยางตองมีจำนวนไมต่ำกวา 20 คน เพื่อนำไปสูขอสรุปเชิงกวาง (Baker 

and Edwards, 2012) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยการนำแบบสอบถามออนไลนไปเผยแพรตามกลุมโซเชียลมีเดียตาง ๆ และ
ขอความรวมมือใหกลุมผูใหขอมูลเผยแพรแบบสอบถามออนไลนแกเพื่อนที่รู จักและเขาขายประชากรที่งานวิจัยนี้ตองการ
ศึกษา

4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชงานการวิจัยมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 1) รายการภาพถายภายในหองพัก 2) แบบสนทนากลุม     

3) แบบสัมภาษณ 4) แบบสอบถามออนไลน อุปกรณที ่ใชในการวิจัยมีทั ้งหมด 5 อุปกรณ ไดแก 1) คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต 2) Google Forms 3) โปรแกรมสนทนาออนไลน Zoom 4) โปรแกรมสนทนาออนไลน Line 5) โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ

4.2.1 รายการภาพถายภายในหองพัก รายการภาพถายภายในหองพักเปนรายการสำหรับจดบันทึกบริเวณที่
ตองการใหกลุมผูใหขอมูลถายภาพภายในหองพักกรณีศึกษาสงกลับมา พัฒนาโดยตัวผูวิจัยเอง  อิงจากพ้ืนที่สวนตาง ๆ ที่มีใน
หองพักอาศัยท่ัวไป มีจำนวนท้ังหมด 1 หนา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของกรณีศึกษา 2) พื้นที่ภายในหองพัก
ที่ตองการใหบันทึกภาพ

4.2.2 แบบสนทนากลุม แบบสนทนากลุมเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานพื้นที่ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการสรางอาณาเขตในพื้นที่และการสรางความเปนสวนตัว ความสัมพันธระหวางผูที่ใชงานพื้นที่รวมกัน และ
แนวทางการปรับปรุงหองพักอาศัย ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสัมภาษณของ Lewinson (2007) และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ กิ่งกาญจน แสงสุวอ (2554) มีจำนวนทั้งหมด 2 หนา แบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูใชงานพื้นที่         

147



2) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหองพัก 3) การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ 4) ความเปนสวนตัวภายในหองพัก 5) แนวทางการ
ปรับปรุง

4.2.3 แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชงานพ้ืนท่ีในประเด็น
เกี่ยวกับการสรางอาณาเขตในพื้นที่และการสรางความเปนสวนตัว ความสัมพันธระหวางผูที่ใชงานพื้นที่รวมกัน และแนวทาง
การปรับปรุงหองพักอาศัย ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสัมภาษณของ Lewinson (2007) และแบบสอบถามความพึงพอใจของ      
กิ่งกาญจน แสงสุวอ (2554) มีจำนวนทั้งหมด 2 หนา แบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูใชงานพื้นที่ 2) ขอมูล
ทั่วไปเก่ียวกับหองพัก 3) การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 4) ความเปนสวนตัวภายในหองพัก 5) แนวทางการปรับปรุง

4.2.4 แบบสอบถามออนไลน แบบสอบถามออนไลนเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชงานหองพักรวมกันของ
นักเรียนนักศึกษาในสถานการณโควิด 19 สอบถามถึงความเห็นเกี่ยวกับการใชงานหองพัก ความพึงพอใจ ปญหาที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบ และขอคิดเห็นตอแนวทางการปรับปรุงหองพัก จัดทำเปนฟอรมแบบสอบถามออนไลนทาง Google forms

ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานหอพักของ กิ่งกาญจน แสงสุวอ (2554) มีจำนวนทั้งหมด 4 หนา 
แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) การใชงานหองพัก 2) ความเปนสวนตัวกับความสัมพันธ 3) แนวทางการปรับปรุงหองพัก       

4) ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีการเก็บขอมูล

วิธีการเก็บขอมูลแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) สังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพ 2) สังเกตรองรอย
พฤติกรรม 3) สนทนากลุม 4) สัมภาษณ 5) สอบถามความคิดเห็นออนไลน

4.3.1 สังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพของกรณีศึกษาหองพักภายใน
หอพักเอกชนและบานจากภาพถาย ผูวิจัยขอความรวมมือใหกลุมผูใหขอมูลภายในกรณีศึกษาถายภาพหองพักมุมตาง ๆ ตาม
รายการภาพถายภายในหองพัก และสงกลับคืนมา ผูวิจัยสงรายการภาพถายภายในหองพักใหแกผูใหขอมูลของกรณีศึกษา
หอพักเอกชนในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.46 น. ไดรับการตอบกลับคืนในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
11.33 น. และสงใหแกผูใหขอมูลของกรณีศึกษาบานในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.46 น. ไดรับการตอบกลับคืนใน
วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21.00 น.

4.3.2 สังเกตรองรอยพฤติกรรม สังเกตรองรอยพฤติกรรมของประชากรภายในกรณีศึกษาจากภาพถาย ผูวิจัย
ขอความรวมมือใหกลุมผูใหขอมูลภายในกรณีศึกษาถายภาพหองพักมุมตาง ๆ ตามรายการภาพถายภายในหองพักและสงกลับ
คืนมา ข้ันตอนน้ีดำเนินการในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2564

4.3.3 สนทนากลุม สนทนากลุมกับผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหองพักภายในหอพักเอกชน 1 คน และหองพัก
ภายในบาน 1 คน ขั้นตอนนี้ดำเนินการในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.35-14.07 น. เปนระยะเวลา 32 นาที ผาน
โปรแกรมสนทนาออนไลน Zoom

4.3.4 สัมภาษณ สัมภาษณผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหองพักภายในบาน จำนวน 1 คน โดยผูใหขอมูลตองไม
เปนผูที่ผานการสนทนากลุมขางตนมากอน ขั้นตอนนี้ดำเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.40-19.51 น. เปน
ระยะเวลา 11 นาที ผานโปรแกรมสนทนาออนไลน Zoom

4.3.5 สอบถามความคิดเห็นออนไลน สอบถามความคิดเห็นทางออนไลนจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
นักศึกษาที่มีการใชงานหองพักรวมกันในสถานการณโควิด 19 จำนวนทั้งหมด 34 คน โดยจัดทำเปนฟอรมแบบสอบถาม
ออนไลนทาง Google Forms และสงชองทางการเขาถึงใหแกกลุมตัวอยางทางชองทางออนไลนตาง ๆ ไดแก Facebook, 

Line และ Twitter ขั้นตอนนี้ดำเนินการในวันที่ 28 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ 12 เมษายน-18 เมษายน พ.ศ.

2565

148



4.4 การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังเกตรองรอยพฤติกรรม 

สนทนากลุม และสัมภาษณ ดวยวิธีการอธิบายแบบพรรณนา สรุปเนื้อหา และจัดกลุมขอมูลเรียงลำดับตามความสำคัญ 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนดวยการวิเคราะหคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมผูใหขอมูล และกรณีศึกษา 2) รองรอย

พฤติกรรมในการสรางความเปนสวนตัวและสรางอาณาเขต 3) ความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกัน     

4) ปญหาเก่ียวกับความเปนสวนตัว 5) แนวทางการออกแบบและปรับปรุงหองพักในประเด็นเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมผูใหขอมูล และกรณีศึกษา

ขอมูลทั่วไปแบงออกเปนกลุมตัวอยาง กลุมผู ใหขอมูล และกรณีศึกษา โดยกลุมตัวอยางที่ไดจากการนำ
แบบสอบถามออนไลนกระจายตามแพลทฟอรมออนไลน ในชวงวันท่ี 28 ตุลาคม- พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ 12 เมษายน-

18 เมษายน พ.ศ. 2565 คือนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกันในสถานการณโควิด 19 จำนวนทั้งหมด 34 คน พบวา
กลุมตัวอยางใชงานหองพักโดยเฉล่ีย 2 คน/หอง  ใชเวลาในหองพักโดยเฉลี่ย  13 ช่ัวโมง/วัน กลุมตัวอยางสวนใหญ (76%) ใช
งานหองพักรวมกับเพื่อน กลุมตัวอยางรอยละ 21 ใชงานหองพักรวมกับครอบครัว กลุมตัวอยางรอยละ 38 พักในหอพักเอกชน 

กลุมตัวอยางรอยละ 29 พักในบาน เพศกำเนิดของกลุมตัวอยางสวนใหญ (79%) เปนเพศหญิง กลุมตัวอยางรอยละ 62 กำลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสวนของกลุมผูใหขอมูล คือ นักเรียนนักศึกษาเพศหญิงท่ีใชงานหองพักรวมกันจากกรณีศึกษาประเภทบาน 2 

คน มีสถานะความสัมพันธเปนครอบครัว และนักเรียนนักศึกษาเพศหญิงท่ีใชงานหองพักรวมกันจากกรณีศึกษาประเภทหอพัก
เอกชน 2 คน มีสถานะความสัมพันธเปนครอบครัว 

ในสวนของกรณีศึกษาที่ศึกษา คือ หองพักที่มีลักษณะการใชงานรวมกันโดยนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 

กรณีศึกษา ไดแก 1) หองพักภายในหอพักเอกชน 2) หองพักภายในบาน มีรายละเอียดการจัดวางผังเครื่องเรือน ผังงานระบบ 

และลักษณะเครื่องเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก ดังน้ี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ
กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน

1. ผังเครื่องเรือน

พื้นที่แบงออกเปนสวนพักผอน สวนทำงาน พื้นที่แตงตัว พื้นที่
พักผอนจัดเตียงสองชั้นกับโซฟาไวในฝงซายของหอง พื้นที่ทำงานจัด
โตะทำงานขางกัน 2 ชุด ในฝงขวาของหอง พื้นที่แตงตัวจัดไวมุมใน
สวนตอเติมและกั้นมานบังสายตา

พื้นที่แบงออกเปนสวนพักผอน สวนทำงาน และพื้นที่เก็บของ  พื้นที่
พักผอนจัดเตียงไวในบริเวณเดียวกัน พืน้ที่ทำงานจัดวางโตะทำงาน 2 ชุด 

แยกจากกัน พื้นที่เกบ็ของจัดวางไวตรงผนังดานซายที่มีพื้นที่เยอะท่ีสุด 

และจัดวางตูเสื้อผาไวหนาหองน้ำ
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ตารางที่ 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ  (ตอ)

. ผังงานระบบ

หองปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศอยูบริเวณกำแพงสวนตอเติม มี
พัดลมติดผนังขางเครื่องปรับอากาศ มีพดัลมต้ังพื้น 1 ตัว ไวเปด
บริเวณโตะทำงาน ระบบแสงสวางมีโคมไฟกลมติดเพดาน ปลั๊กมี 3 

ตำแหนง ไดแก 1.) ขางประตู 2.) ขางหนาตางโตะทำงาน  3.) ผนัง
สวนตอเติม

หองพักแบบพัดลม จึงมีพัดลม 2 ตัว ตามจำนวนสมาชกิภายในหองพัก 

แสงสวางภายในหองมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนทติดเพดาน ปลั๊กมี 5 

ตำแหนง ไดแก 1.) หัวเตียง 2.) ตำแหนงโตะทำงาน 3.) ตำแหนงโตะ
ทำงาน 4.) ขางประตูหอง 5.) สวนเก็บของ

2. ลักษณะเครื่องเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก

เตียงสองชั้น แบบถอดประกอบ จำนวน 1 เตียง เตียงเด่ียว แบบลอยตัว จำนวน 2 เตียง

โตะทำงานมี 2 ชุด ตัวซายสภาพสมบูรณดี ตัวขวาวัสดุปดทับลายไม
ผิวหนาสึกจึงนำผามาปู

โตะทำงานมีจำนวน 2 ชุด ดานบนโตะมชีั้นวางของ

สวนเก็บเส้ือผาเปนราวแขวนติดผนัง จำนวน 2 ชิ้น ตูเสื้อผาเปนบานเปดแบบลอยตัว มีหนาบานปด

เสาแขวนกระเปา ชั้นวางของปดทับวัสดุลายไม มีการคลุมผาปดกันเลอะ

โคมไฟกลมติดเพดาน และแสงธรรมชาติจากหนาตางบานเกล็ด
บริเวณโตะทำงาน

หลอดไฟฟลูออเรสเซนทติดเพดาน และแสงธรรมชาติจากระเบยีง
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5.2 รองรอยพฤติกรรมในการสรางความเปนสวนตัวและสรางอาณาเขต

ผลจากแบบสอบถามพบวากลุมตวัอยางสวนใหญ (74%) ระบุวาพ้ืนท่ีที่ใชงานนานที่สุดใน 1 วัน คือ พื้นที่
บริเวณเตียง กลุมตัวอยางสวนใหญ (82%) ระบุวา พื้นที่ท่ีทำการดัดแปลงตกแตงมากท่ีสุด คือพ้ืนท่ีบริเวณโตะทำงาน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใชงานพ้ืนที่ภายในหองพัก
ที่มา: (ผูวิจัย (2565)

ผลการสังเกตรองรอยพฤติกรรมการสรางความเปนสวนตัวและการสรางอาณาเขต จากรูปถายของทั้ง 2 

กรณีศึกษาพบรองรอยพฤติกรรมการใชงาน การดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนการปรับใหเขากับการใชงานของตนเอง 
หรือเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ โดยการแบงพื้นที่ออกจากกัน เชน การแยกเครื่องเรือน การเวนระยะหางระหวาง
เครื่องเรือน การสรางอาณาเขต เชน วางของทิ้งไว แปะรูปภาพ เพ่ือสรางอาณาเขตและความเปนสวนตัว (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 รองรอยพฤติกรรมในการสรางความเปนสวนตัวและการสรางอาณาเขต
รองรอยพฤติกรรมการสรางความเปนสวนตัว รองรอยพฤติกรรมการสรางอาณาเขต

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน

มีรองรอยการติดตั้งราวมานไว
บังสายตาจากสวนเกบ็ของและ
พื้นที่เปล่ียนเส้ือผา

มีรองรอยการจัดวางโตะทำงาน
แยกออกจากกันเพื่อใหเกิดความ
เปนสวนตัว

มีรองรอยแสดงอาณาเขตของใน
พื้นที่โดยการแปะรูปภาพ ไวใน
พื้นที่ของตน

มีรองรอยแสดงอาณาเขตในพื้นที่
โดยการแปะรูปภาพ หรือวาง
สิ่งของของตนไวในพื้นที่

ผูใหขอมูลเลือกเตียงช้ันสอง
เพราะมีความเปนสวนตวั
มากกวา

นำโตะขางเตียงตรงกลางออก 

และขยับเตียงเขาหากันแตยังเวน
ตรงกลางไว

มีรองรอยการพวงปลั๊กมาไวใช
บริเวณเตียงชั้น 2 เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกในการใชงาน

5.3 ความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาท่ีใชงานหองพักรวมกัน

กลุมผู ใหขอมูลจากกรณีศึกษาบานระบุวาเตียงนอนเปนพื้นที่ที ่มีความเปนสวนตัวในการใชงานมากที่สุด 

เนื่องจากเปนเตียงสองชั้นทำใหไมเห็นกันและกันระหวางใชงาน โดยใหความเห็นไววา “เตียงคะ เพราะอยูคนละชั้นกนัเลยไม
เห็นหนากัน” ในขณะที่ผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหอพักเอกชนระบุวาโตะทำงานเปนพื้นที่ที่มีความเปนสวนตัวมากที ่สุด 

เนื่องจากจัดวางไวแยกกันคนละมุมจึงไมเห็นกัน โดยใหความเห็นไววา “เปนท่ีทำงาน โตะทำงาน” จากแบบสอบถามความเปน
สวนตัวในการใชงานหองพักถูกวัดเปน 4 ระดับ ไดแก 0 (ไมเปนสวนตัว) 1 (เปนสวนตัวนอย) 2 (เปนสวนตัว) และ 3         

74
26

0

100

เตียง โตะทํางาน

พื้นท่ีท่ีใชงานนานท่ีสุด (n=34)

18
82

0

100

เตียง โตะทํางาน

พื้นที่ท่ีดัดแปลงมากท่ีสุด (n=34)
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(เปนสวนตัวมาก) จากการสอบถามความเปนสวนตัวในการใชงานหองพักบริเวณเตียงและโตะทำงาน พบวา กลุมตัวอยาง 34 

คน มีคาเฉลี่ยระดับความเปนสวนตัวอยูท่ี 2 (เปนสวนตัว) แตพบวากลุมตัวอยางถึงรอยละ 32 ระบุวา เตียงมีความเปนสวนตัว
นอย และกลุมตัวอยางถึงรอยละ 35 ระบุวา โตะทำงานมีความเปนสวนตัวนอย (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความเปนสวนตัวในการใชงานหองพัก                                                                   (n = 34)

พื้นที่ภายใน

หองพัก

ระดับความเปนสวนตัว M Min Max SD

ไมเปนสวนตัว

(0)

เปนสวนตัวนอย

(1)

เปนสวนตัว

(2)

เปนสวนตัวมาก

(3)

โตะทำงาน 3% 32% 50% 15% 1.8 (เปนสวนตัว) 0 3 0.7

เตียง 6% 35% 47% 12% 1.7 (เปนสวนตัว) 0 3 0.8

5.4 ปญหาเก่ียวกับความเปนสวนตัวของนักเรียนนักศึกษาท่ีใชงานหองพักรวมกัน

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองพักจากกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน และเลือก
สิ่งรบกวนที่อาจเปนอุปสรรคตอการสรางความเปนสวนตัวมาเพื่อศึกษาทั้งหมด 5 ประเภท ไดแก 1) เสียงรบกวน 2) แสงไฟ
รบกวน 3) การถูกล้ำอาณาเขต 4) การขาดพื้นที่เก็บของ 5) การขาดสิ่งบังสายตา จากการสอบถามออนไลนกลุมตัวอยาง
นักเรียนนักศึกษาท่ีใชงานหองพักรวมกัน 34 คน พบวาในประเภทของสิ่งรบกวนท่ีสงผลตอความเปนสวนตัว กลุมตัวอยางสวน
ใหญ (94%) เลือกเสียงรบกวน และกลุมตัวอยางคร่ึงหนึ่ง (50%) เลือกการถูกล้ำอาณาเขต (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2 สิ่งรบกวนการสรางความเปนสวนตัว
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

ในสวนของระดับความสงผลของสิ่งรบกวนตอความรูสึกเชิงลบ พบวา จากกลุมตัวอยาง 34 คน สิ่งรบกวนทุก
ประเภทมีคาเฉลี่ยระดับความสงผลตอความรูสึกเชิงลบอยูที่ 2 (สงผล) โดยเฉพาะเสียงรบกวนมีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 59 

เลือกสงผลมาก (3) และการถูกล้ำอาณาเขตมีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 38 เลือกสงผลมาก (3) (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ระดับความสงผลของสิ่งรบกวนตอความรูสึกเชิงลบของกลุมตัวอยาง (n = 34)

ระดับความสงผลของสิ่งรบกวนตอความรูสึกเชงิลบ

สิ่งรบกวน ระดับความสงผล M Min Max SD

ไมสงผล (0) สงผลนอย (1) สงผล (2) สงผลมาก (3)

เสียงรบกวน 3% 8% 29% 59% 2.4 (สงผล) 0 3 0.8

การถูกล้ำอาณาเขต 9% 24% 29% 38% 2.0 (สงผล) 0 3 1.0

การขาดพื้นที่เก็บของ 6% 23% 44% 27% 2.0 (สงผล) 0 3 0.9

แสงไฟรบกวน 0% 50% 41% 9% 1.6 (สงผล) 1 3 0.7

การขาดสิ่งบังสายตา 15% 35% 38% 12% 1.5 (สงผล) 0 3 0.9

ในสวนของการสัมภาษณผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาบาน 1 คน สนทนากลุมกับผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาบาน 1 คน กรณีศึกษา
หอพักเอกชน 1 คน และผลจากการสอบถามออนไลนกลุมตัวอยางนักเรียนนักศึกษาที่ใชงานหองพักรวมกันทั้งหมด 34 คน   

ไดผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาในดานความเปนสวนตัวดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5)

94 50 44 38 35
0

100

เสียงรบกวน การถูกล้ําอาณาเขต แสงไฟรบกวน การขาดสิ่งบังสายตา การขาดพื้นที่เก็บของ

สิ่งรบกวนการสรางความเปนสวนตัว (n=34)
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ตารางที่ 5 ปญหาเก่ียวกับความเปนสวนตัว
1. เสียงรบกวน

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน แบบสอบถามออนไลน

ปญหาจากเสียงรบกวนที่พบเปนการชนกัน
ของเสียงเวลาเรียนออนไลน “ทีหนูเดิน
ผานกลองบางถาไมรู ไมก็เสียงชนกัน”

ไมไดระบุถึงปญหาจากเสียงรบกวนเปน
พิเศษ

กลุมตัวอยางเกินครึ่ง (59%) เลือกเสียงรบกวนสงผล
มากตอความรู สึกเชิงลบ และมีคาเฉลี ่ยระดับความ
สงผลตอความรูสึกเชิงลบอยูในระดับสงผล (M=2.4, 

SD=0.8, n=34)

2. การถูกล้ำอาณาเขต

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน แบบสอบถามออนไลน

ไมไดระบุถึงปญหาจากการถูกล้ำอาณาเขต
เปนพิเศษ เน่ืองจากมีการตกลงพื้นที่ในการ
ใชงานกัน

ไมไดระบุถึงปญหาจากการถูกล้ำอาณา
เขตเปนพิเศษ เนื่องจากมีการตกลงพื้นที่
ในการใชงานกันไวอยูแลว

กลุมตัวอยาง 1 ใน 3 (38%) เลือกการถูกล้ำอาณาเขต
สงผลมากตอความรู สึกเชิงลบ และมีคาเฉลี ่ยระดับ
ความสงผลตอความรู ส ึกเชิงลบอยู ในระดับส งผล 

(M=2.0, SD=1.0, n=34)

3. การขาดพ้ืนที่เก็บของ

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน แบบสอบถามออนไลน

พบปญหาพื้นที่เก็บของไมเพียงพอ “ตอนน้ี

ย ังไม ม ี แตในอนาคตอาจจะมีเร ื ่องตู

เสื้อผาไมพอ”

พบปญหาพื ้นที ่ เก ็บของไม เพ ียงพอ 

“สวนใหญจะซื้อพวกชั้นมาวาง เพราะ

รูสึกวาเขาใหที่วางมานอย แตของเรา

เยอะก็เลยไมพอ”

กลุมตัวอยางเกือบครึ่ง (44%) เลือกการขาดพื้นที่เก็บ
ของสงผลตอความรู สึกเชิงลบ และมีคาเฉลี ่ยระดับ
ความสงผลตอความรูสึกเชิงลบอยูในระดับสงผล (M=

2.0, SD=0.9, n=34)

4. แสงไฟรบกวน

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน แบบสอบถามออนไลน

พบปญหาเมื ่อนอนคนละเวลา และแสง
สวางในหองไมตอบรับการใชงาน “บางที

เวลาเขียนหนังสือ หันหลังใหแสงก็จะไม

เห็นตัวหนังสือ”

พบปญหาเมื ่อนอนคนละเวลา “เขา
นอนชากวาแลวนี ่นอนกอน แสงมัน

เลยแยงตาอยูนิดนึง”

กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่ง (50%) เลือกแสงไฟรบกวนสงผล
นอยตอความรูสึกเชิงลบ และมีคาเฉลี ่ยระดับความ
สงผลตอความรูสึกเชิงลบอยูในระดับสงผล (M=1.6, 

SD=0.7, n=34)

5. การขาดสิ่งบังสายตา

กรณีศึกษาบาน กรณีศึกษาหอพักเอกชน แบบสอบถามออนไลน

ไมพบปญหาเปนพิเศษ แตมีการเดินตัดผาน
กลองเวลาเรียนออนไลนบาง

ไมพบปญหาเปนพิเศษ แตผู ใหขอมูล
ระบุวาหากมีก็จะดีกวา และไมสบายใจ
หากถูกมองหนาจอคอม และมีการเดิน
ตัดผานกลองเวลาเรียนออนไลนบาง 
“โดนมองหน าจอคอมก ็จะเกร ็งๆ

หนอย”

กลุมตัวอยาง 1 ใน 3 (38%) เลือกการขาดสิ่งบังสายตา
สงผลตอความรูสึกเชิงลบ และมีคาเฉลี่ยระดับความ
สงผลตอความรูสึกเชิงลบอยูในระดับสงผล (M=1.5, 

SD=0.9, n=34)

ในสวนของผลการวิจัยเกี่ยวกับความไมเพียงพอของเครื่องเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง
นักเรียนนักศึกษาท่ีใชงานหองพักรวมกันท้ังหมด 34 คน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 47 ระบุวาสวนเก็บของไมเพียงพอตอการ
ใชงาน กลุมตัวอยางรอยละ 23 ระบุวาตูเสื้อผาไมเพียงพอ กลุมตัวอยางรอยละ 15 ระบุวาโตะทำงานไมเพียงพอ กลุมตัวอยาง
รอยละ 3 ระบุวาเตียงไมเพียงพอ และ กลุมตัวอยางรอยละ 27 ระบุวาปลั๊กไฟไมเพียงพอ กลุมตัวอยางรอยละ 9 ระบุวา
อุปกรณใหแสงสวางไมเพียงพอตอการใชงาน (ตารางท่ี 6)
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ตารางที่ 6 ความเพียงพอของเครื่องเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก (n =34)

ความไมเพียงพอของเครื่องเรือน

ความไมเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนของอุปกรณ M Min Max SD

ไมเพียงพอ (0) เพียงพอ (1) มากเกินไป (2)

ปลั๊กไฟ 26% 62% 12% 0.9 (เพียงพอ) 0 2 0.6

อุปกรณใหแสงสวาง 9% 82% 9% 1.0 (เพียงพอ) 0 2 0.4

ที่มา: ผูวิจัย (2565)

5.5 แนวทางการออกแบบและปรับปรุงหองพักในประเด็นเกี่ยวกับความเปนสวนตัว

แนวทางการปรับปรุงหองพักในประเด็นเกี่ยวกับความเปนสวนตัว สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก      
1) สิ่งที่ตองการใหเพิ่มในหองพัก 2) รูปแบบของเครื่องเรือนท่ีตองการ 3) การจัดวางเครื่องเรือนที่ตองการ

5.5.1 สิ่งที่ตองการใหเพิ่มในหองพัก ในสวนของสิ่งที่ตองการใหเพิ่มในหองพัก จากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 34 คน ไดเลือกสิ่งที่ตองการใหเพิ่มเติมในหองพัก ดังนี้ กลุมตัวอยางสองในสาม (62%) ตองการใหเพิ่มอุปกรณใหแสง
สวางสวนบุคคลและสิ่งบังสายตา กลุมตัวอยางเกินครึ่ง (59%) ตองการใหเพิ่มเครื่องเรือนสำหรับเก็บของ (รูปที่ 3) นอกจากนี้
กลุมผูใหขอมูลจากทั้ง 2 กรณีศึกษา ระบุถึงอุปกรณใหแสงสวางวาการมีไฟตรงกลางหองเพียงดวงเดียวไมเพียงพอ และเกิด
ปญหาจากการใชงานในบางพ้ืนท่ีของหอง โดยผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาบานระบุวา “ปญหาเกิดจากนอนไมพรอมกันดวย และ
บางที เวลาเขียนหนังสือหันหลังใหแสงก็จะไมเห็นตัวหนังสือละ แลวก็เวลาแตงหนาก็ไมถึงดวย และก็ซื้อไฟมาเพิ่มละ” ในสวน
ของสิ่งบังสายตากลุมผูใหขอมูลจากทั้ง 2 กรณีศึกษาระบุวาสิ่งบังสายตานั้นจะมีหรือไมมีก็ได แตพบขอสังเกตวาหากมีก็จะ
ดีกวา โดยผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหอพักเอกชนระบุวา “โดนมองหนาจอคอมก็จะเกร็ง ๆ หนอย” ซึ่งผูใหขอมูลใหความเห็น
วาจะมีหรือไมมีก็ได แตตัวผูใหขอมูลมีความรูสึกอึดอัดมากขึ้นหากถูกมองหนาจอคอมของตนเอง ในขณะเดียวกันผูใหขอมูล
จากกรณีศึกษาบานใหความเห็นในเชิงวามีหรือไมมีก็ไดเชนกัน แตมีขอสังเกตจากเนื้อหาการสัมภาษณที่ระบุวา “เตียงคะ 
เพราะอยูคนละชั้นกันเลยไมเห็นหนากัน” ซึ่งแสดงใหเห็นวาการไดหลบออกจากสายตาของกันและกันจะชวยใหรูสึกเปน
สวนตัวไดมากกวา 

รูปที่ 3 สิ่งรบกวนการสรางความเปนสวนตัว
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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สิ่งท่ีตองการใหเพ่ิมในหองพัก (n=34)
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5.5.2 รูปแบบของเครื่องเรือนที่ตองการ ในสวนของรูปแบบเครื่องเรือนที่ตองการ จากแบบสอบถาม กลุม
ตัวอยางสวนใหญ (94%) ระบุวาตองการตูเสื้อผาแบบแยกจากกัน และกลุมตัวอยางเกินครึ่ง (56%) ระบุวาตองการเตียงเปน
รูปแบบของเตียงคู (Twin bed) กลุมตัวอยาง1 ใน 3 (38%) ระบุวาตองการเตียงแบบเตียงเดี่ยว กลุมตัวอยางสวนนอย (6%) 

ระบุวาตองการเตียงสองชั้น นอกจากนี้กลุมผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาบานระบุเตียงสองชั้นจะตอบรับการใชงานกวาเพราะมี
ความเปนสวนตัว โดยใหความเห็นไววา “เตียงคะ เพราะอยูคนละชั้นกันเลยไมเห็นหนากัน” และตองการใหมีการใชงานตู
เสื้อผาแบบแยกพ้ืนท่ีเก็บของกันได “ตูเดียวกันก็ได แตแบงกันคนละมุม” ในขณะท่ีผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหอพักเอกชนระบุ
วาตองการเตียงคูแบบ Twin bed เนื่องจากสามารถสามารถครอบครองเครื่องเรือนของตนไดและสามารถขยับแบงพื้นที่กันได 
โดยใหความเห็นไววา “นาจะเปนเตียงคูคะ แตวาเคยเอาเตียงคูท่ีทางหอใหมา แลวก็แบบดันมาไวขางกันเลย ใหมันติดกันเลยก็
เคยมาแลว แตตอนนี้แยกออกแลว” และตองการตูเสื้อผาแบบแยกกันอยางชัดเจน “แยกคะ แยกกันเลย วางคนละที่ไปเลย” 

5.5.3 รูปแบบการจัดวางเครื่องเรือนที่ตองการ ในสวนของรูปแบบการจัดวางเครื่องเรือนที่ตองการจากแบบ
สอบ ถามกลุมตัวอยางสวนใหญ (94%) ระบุวาตองการใหจัดวางโตะทำงานแยกจากกัน สำหรับการจัดวางเตียง กลุมตัวอยาง
สวนใหญ (88%) ระบุวาตองการใหจัดวางเตียงแยกจากกัน สำหรับการจัดวางตูเสื้อผา กลุมตัวอยาง 2 ใน 3 (68%) ระบุวา
ตองการใหจัดวางไวคนละมุมจากกัน กลุมผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาบานระบุวาการจัดวางไวขางกันจะสะดวกในการหยิบยืม
สิ่งของกันมากกวา “ติดกันก็ดีคะ เพราะบางอยางก็ใชของรวมกัน” ในขณะท่ีผูใหขอมูลจากกรณีศึกษาหอพักเอกชนระบุวาการ
จัดวางน้ันจัดวางแยกกันไปเลยจะดีกวา เพราะรูสึกเปนสวนตัวมากกวา “ก็อยากใหอยูไกล ๆ กันคะ เปนไปไดก็ไมอยากใหใคร
เดินผานแลวมองคอมเราได อันนี้คือแบบ มันยังเดินผานแลวมองเห็นไดใชไหม เพราะมันไมไดอยูตรงมุม” 

6. การอภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยจะแบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1) ปญหาที่พบในประเด็นเกี่ยวกับการสรางความเปน
สวนตัว 2) รูปแบบและพฤติกรรมที่ใชสรางความเปนสวนตัว 3) ความเปนสวนตัว 4) แนวทางการออกแบบและปรับปรุง

6.1 ปญหาท่ีพบในประเด็นเกี่ยวกับการสรางความเปนสวนตัว

จากการศึกษาผลกระทบของสิ่งรบกวน 5 ประเภท พบวาปญหาเกี่ยวกับแสงไฟรบกวน การถูกรุกล้ำอาณาเขต 

การขาดสิ่งบังสายตา และพื้นที่เก็บของไมเพียงพอ สงผลใหเกิดความรูสึกรำคาญ แตไมไดมากพอที่จะสงผลตอความรูสึกเชิง
ลบอยางชัดเจนมากเทาสิ่งรบกวนประเภทเสียงรบกวน

จากการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพของหองพักกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน พบวาท้ัง 2 กรณีศึกษา
พบปญหาดานเสียงรบกวนหลัก ๆ จากการเรียนออนไลน ซึ่งสงผลใหรำคาญบาง แตไมเปนปญหานักสำหรับผูใหขอมูลใน
กรณีศึกษาทั้ง 2 เนื่องจากสถานะความสัมพันธที่เปนพี่นองกัน ความไวตอปจจัยรบกวนจึงนอยกวาการใชหองพักกับเพื่อน 

ขัดแยงกับผลจากแบบสอบถามที่ไดผลออกมาวาส่ิงรบกวนสงผลตอความรูสึกเชิงลบและมีปญหาตอความเปนสวนตัว
ผลจากแบบสอบถามสอดคลองกับผลการวิจัยของ Lewinson (2017) วา ความเปนสวนตัวที่นอยลง สงผลให

เกิดความเครียด จึงสรุปในประเด็นนี้ไดวาเสียงรบกวนเปนสิ่งเราที่สงผลตอความรูสึกเชิงลบตอเพื่อนรวมหอง  อาจเนื่องจาก
เสียงรบกวนเปนส่ิงท่ีทำใหรูสึกถึงการมีบุคคลอ่ืนอยูรวมกันไดงายกวาแสงไฟรบกวน หรือปจจัยรบกวนท่ีเลือกศึกษาอ่ืน ๆ

6.2 รูปแบบและพฤติกรรมที่ใชสรางความเปนสวนตัว

จากการสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพและรองรอยพฤติกรรมของกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน พบวา
การสรางสภาพความเปนสวนตัวในพ้ืนท่ีนั้นมีการใชวิธีการที่คลายคลึงกัน 

ในพื้นที่บริเวณเตียงนอน จากการสังเกตรองรอยพฤติกรรมของกลุมผูใหขอมูลกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน 

พบวา กรณีศึกษาบานใชประโยชนจากเตียงสองช้ันในการสรางความเปนสวนตัว เนื่องจากลักษณะของเตียงท่ีแยกพ้ืนท่ีจากกัน
และหลบเลี่ยงจากสายตาของกันและกัน เชนเดียวกับกรณีศึกษาหอพักเอกชนที่เปนเตียงคูใชวิธีขยับเตียงเวนหางกันเล็กนอย
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ใหยังมีพื้นที่วางระหวางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Lewinson (2017) ที่พบวาผูใชงานพื้นที่ปรับเปลี่ยนการจัดวาง
เครื่องเรือนในหองของตนเองเพ่ือสรางความเปนสวนตัว 

ในพื้นที่บริเวณโตะทำงาน จากการสังเกตรองรอยพฤติกรรมของกลุมผูใหขอมูลกรณีศึกษาหอพักเอกชนและ
บาน พบวากรณีศึกษาบานที่มีพื้นที่ภายในหองจำกัดใชวิธีวางสิ่งของคั่นตรงกลางระหวางโตะทำงานที่ตองวางติดกันไว เพ่ือ
สรางอาณาเขตและสรางความเปนสวนตัว กรณีศึกษาหอพักเอกชนเลือกจัดวางโตะทำงานไวคนละมุมจากกันเพื่อหลบเลี่ยง
สายตาของกันและกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทราวดี ธงงาม (2562) ที่มีแนวทางจัดพื้นที่ใหสามารถปรับเปลี่ยนตาม
ลักษณะการใชงานของนักศึกษาได โดยมีผลการวิจัยวา หากจัดการพ้ืนที่ใหนักศึกษาสามารถเลือกขยับสิ่งของ หรือปดกั้นเพิ่ม
ความเปนสวนตัวในพ้ืนท่ีไดเอง จะสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานมากกวา

เมื่อศึกษากรณีศึกษาทั้ง 2 ประเภท จึงสรุปไดวาการหลบเลี่ยงจากสายตาของกันและกันสงผลใหมีความเปน
สวนตัวมากข้ึน อาจเพราะสามารถทำอะไรไดโดยไมตองระมัดระวังเทาปกติ แตหากรวมจากผลของแบบสอบถามจะพบวาการ
หลบเลี่ยงจากสายตากันและกันเปนสิ่งที่จะมีก็ไดหรือไมมีก็ได แตหากมีก็จะดีกวาตอความพึงพอใจในการใชงาน 

6.3 ความเปนสวนตัว

จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลกรณีศึกษาหอพักเอกชนและบาน พบวา ผูใชงานหองพักรวมกันมีสถานะเปน
ครอบครัว ความไวตอความเปนสวนตัวจึงนอยกวาผูใชงานหองพักที่มีสถานะเปนเพื่อน แตในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางใน
แบบสอบถามสวนมากมีสถานะความสัมพันธเปนเพื่อนกับเพื่อนรวมหอง จึงสรุปไดวาสถานะความสัมพันธมีผลตอความไวตอ
การขาดความเปนสวนตัว โดยหากมีความสนิทสนมกันอยูแลว ขอบเขตของความรูสึกถูกรบกวนก็จะนอยลงตามไปดวย 

6.4 แนวทางการออกแบบและปรับปรุง

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ลักษณะเครื่องเรือน ลักษณะการจัดวาง และ
สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม

ในสวนของลักษณะเครื่องเรือน การมีเครื่องเรือนที่พอดีกับจำนวนสมาชิกในหองและงายตอการปรับเปลี่ยน   

จะชวยใหสามารถสรางความเปนสวนตัวไดดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ Samura (2016) และ Lewinson (2007)       

ที่พบวา สิทธิ์ในการครอบครอง ดัดแปลง แสดงความเปนเจาของในพื้นที่ของตนเอง สงผลใหผูใชงานเกิดความรูสึกผอนคลาย
และกลาที่จะใชงานส่ิงของหรือพ้ืนท่ีนั้น ๆ มากข้ึน จึงสรุปไดวาลักษณะเครื่องเรือนและจำนวนที่เหมาะสมตอประชากรในหอง 
สงผลดีตอการสรางความเปนสวนตัวแกผูใชงาน ทั้งในดานการสรางความเปนเจาของและการครอบครองอาณาเขต

ในสวนของลักษณะการจัดวางเครื่องเรือน การจัดวางเครื่องเรือนแบบแยกกันคนละมุมหรือหลบเลี่ยงสายตากัน
จะสงผลดีตอการสรางความเปนสวนตัวและความสบายใจในการใชงาน

ในสวนของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี เกี่ยวกับพื้นที่เก็บของ 
พบวาพ้ืนท่ีเก็บของไมเพียงพอ ดังนั้นในการออกแบบจึงควรคำนึงถึงเรื่องจำนวนเครื่องเรือนที่พอดีกับจำนวนคนและเหมาะสม
ตอการใชงาน เกี่ยวกับสิ่งบังสายตา ทั้งสองกรณีศึกษามีความเห็นวามีก็จะสงผลดี แตหากไมมีก็ไมสงผลราย หากไมมีจึงอาจ
คำนึงถึงเรื่องการจัดวางเครื่องเรือนใหมีระยะหางออกจากกัน เกี่ยวกับแสงไฟรบกวนอาจสงผลตอความรู สึกเชิงลบนอย แต
หากออกแบบใหอุปกรณใหแสงสวางภายในหองมีแยกจากไฟสวนกลางก็ชวยเพิ่มความเปนสวนตัวได สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Samura (2016) และ Lewinson (2007) ที่พบวา สิทธิ์ในการครอบครอง แสดงความเปนเจาของในพื้นที่ของตนเอง 
สงผลใหผูใชงานเกิดความรูสึกผอนคลายและกลาท่ีจะใชงานส่ิงของหรือพ้ืนท่ีนั้น ๆ มากขึ้น จึงสรุปไดวาสิ่งอำนวยความสะดวก
เพิ่มเติม ไมไดเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางชัดเจน แตหากมีก็จะชวยใหเกิดความเปนสวนตัวในการใชงานหองพักมากย่ิงข้ึน
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7.  ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะในการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่หองพักท่ีมีการใชงานรวมกันของนักเรียนนักศึกษา

7.1.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหองพักที่มีการใชงานรวมกันของนักเรียนนักศึกษา
1. ควรจัดวางเครื่องเรือนแยกออกจากกัน เพื่อเพิ่มความเปนสวนตัว หลีกจากการมองเห็นของกันและ

กัน และลดผลกระทบจากเสียงรบกวนใหแกนักเรียนนักศึกษาผูใชงานพ้ืนท่ี เชน จัดวางไวคนละมุมหองใหหางจากกัน เพิ่มเติม
ฉากก้ันหรือสิ่งบังสายตา 

2. ควรเพิ่มเติมอุปกรณใหแสงสวางสวนตัวของผูใชงานนอกเหนือจากไฟหลักภายในหองพัก เพื่อเพิ่ม
ความเปนสวนตัวในการใชงาน และลดปญหาแสงไฟรบกวนเมื่อมีเวลาในการใชงานแสงสวางไมตรงกัน เชน โคมไฟต้ังโตะ

3. ควรเพิ่มเติมเครื่องเรือนที่มีการใชงานเปนประจำใหพอดีกับจำนวนผูใชงานในหอง เปนเครื่องเรือน
สวนตัวของแตละบุคคล เชน เตียง โตะทำงาน ตูเสื้อผา เพื่อใหผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดวาง แสดงอาณาเขต 

และสรางความเปนสวนตัวไดโดยงาย
7.1.2 ขอเสนอแนะในการออกแบบหองพักที่มีการใชงานรวมกันของนักเรียนนักศึกษา

1. ควรออกแบบผังเครื่องเรือนโดยคำนึงถึงจำนวนผูใชงานหองพักและจำนวนเครื่องเรือนที่มีการใชงาน
เปนประจำ เชน เตียง โตะทำงาน ตูเสื้อผา ใหพอดีกัน เพื่อลดปญหาเกี่ยวกับการรุกล้ำอาณาเขต พื้นที่เก็บของไมเพียงพอ และ
เพื่อใหงายตอการดัดแปลงปรับเปลี่ยนลักษณะการใชงานภายในพ้ืนท่ีโดยตัวผูใชงาน

2. ควรออกแบบการจัดวางผังเครื่องเรือนใหมีระยะหางจากกันหรือมีการกั้นจากสายตาของกันและกัน 

ในพื้นที่ที่ตองการความเปนสวนตัว เชน พื้นที่บริเวณเตียง พื้นที่บริเวณโตะทำงาน เพื่อเพิ่มความเปนสวนตัว หลีกจากการ
มองเห็นของกันและกัน และลดผลกระทบจากเสียงรบกวนใหแกนักเรียนนักศึกษาผูใชงานพ้ืนท่ี

3. ควรออกแบบงานระบบดานแสงสวางภายในหองใหมีไฟรองหรือมีอุปกรณใหแสงสวางนอกเหนือจาก
ไฟหลักภายในหองพัก เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานแสงสวางไดโดยไมรบกวนกันและกันและลดปญหาจากแสงไฟรบกวน เชน 

มีไฟหัวเตียงแยกจากไฟหลักตรงกลางหอง หรือ มีอุปกรณใหแสงสวางบริเวณโตะทำงาน
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาคร้ังตอไป

1. เนื่องดวยสถานการณโควิด 19 ทำใหงานวิจัยนี้ไมสามารถใชวิธีการลงภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลได และตอง
ทำการเก็บขอมูลจากภาพถายและการสัมภาษณ การทำวิจัยในอนาคตของหัวขอประเด็นน้ีจึงควรศึกษาดวยการลงสถานท่ีจริง
ในชวงสถานการณปกติ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของผูใชงานจริงเพิ่มเติม

2. งานวิจัยนี้ศึกษาเพียงกรณีศึกษาที่เปนบานและหอพักเอกชนเทานั้น การทำวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษา
หองพักในประเภทของที่พักลักษณะอื่น เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันเพิ่มเติม เชน หอพักสถานศึกษา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มกีาร
ใชงานรวมกันจากกลุมคนที่มีความหลากหลาย 

3. กลุมผูใหขอมูลในการสังเกตและสัมภาษณของงานวิจัยนี้เปนเพศหญิง และมีสถานะเปนพี่นองกันทั้ง 2 

กรณีศึกษา ซึ่งสงผลกับความออนไหวตอความเปนสวนตัว ขัดแยงกับผลจากแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม
สวนมากมีสถานะความสัมพันธเปนเพื่อน  การทำวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาในกลุมผูใหขอมูลเพศชายและกลุมผูใหขอมูลที่มี
สถานะความสัมพันธเปนเพื่อนเปรียบเทียบกัน  
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ลักษณะทางสถาปตยกรรมจีนและแนวทางการอนุรักษบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล 

ในชุมชนตลาดนอย

Chinese Architectural Characteristics and Conservation Recommendations

of the So Heng Tai Mansion and the Real Rare Heritage House in Talad Noi 

Community

รมฉัตร ทองทับ1  เบญจมาศ กุฏอินทร2

บทคัดยอ
บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล ในชุมชนตลาดนอย เปนบานจีนโบราณที่มีอายุกวา 220 ป ที่สรางขึ้นในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน แตเดิมถูกสรางขึ้นเพื่อการใชสอยทางการคาขายในชวงที่ทาเรือโปเส็งยังคงรุงเรือง และถูกปรับเปลี่ยน
การใชงานไปตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลยังคงมีการใชงานอยูในปจจุบันและไดรับการดูแลรักษา
โดยเจาของสถานท่ีเพื่อใหคนรุนหลังไดเขาเย่ียมชมและเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สำคัญของชุมชนตลาดนอย การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมจีน คุณคาความสำคัญของอาคาร และปญหาที่กระทบตออาคารของ
บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลในชุมชนตลาดนอย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาของสถานท่ี ผูเชา และนักทองเที่ยวชาว
ไทยในชุมชนตลาดนอยที่มีตอลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีน คุณคาความสำคัญของอาคาร แนวทางการอนุรักษอาคาร การ
ซอมแซมบูรณะปรับปรุงของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล โดยใชวิธีการสำรวจและสังเกตลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม
จีนของอาคาร สังเกตพฤติกรรมการใหความสนใจของนักทองเที่ยว สัมภาษณความคิดเห็น เจาของสถานท่ี ผูเชี่ยวชาญ 

นักทองเที่ยว และสอบถามนักทองเที่ยว ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดถูกนำมาวิเคราะหเนื้อหา จัดกลุม จัดลำดับความสำคัญ และ
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดถูกนำมาวิเคราะหหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา บานโซวเฮงไถและบานเหลยีวแลมลีักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีน ไดแก หลังคา ชองแสง ประตู 

หนาตาง วัสดุ ลวดลาย โทนสี และการวางผังอาคาร องคประกอบท้ังหมดยังเปนช้ินสวนเดิม เจาของและผูเชาสถานที่มีความ
คิดเห็นวาควรอนุรักษอาคารเหลานี้ไว แตยังไมมีแนวทางการปองกันปญหาน้ำทวม ความชื้นที่สงผลกระทบกับโครงสรางของ
อาคาร ซึ่งทำใหอิฐ ผนัง และไมของอาคารนั้นเสื่อมสภาพ อุปกรณที่ตอเติมและทำใหดูผิดยุคไปจากรูปแบบสถาปตยกรรมจีน 

ไดแก ประตูกระจก จานดาวเทียมสัญญาณโทรทัศน เครื ่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร พัดลมและเครื ่องเสียงตั ้งพื้น 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความคิดเห็นวาโทนสี และลวดลายของอาคารเปนลักษณะเดนมาก และอาคารเหลานี้ควรไดรับการ
อนุรักษ เนื่องจากอาคารน้ันมีอายุเกาแกกวา 220 ป และหาชมยากในปจจุบัน

คำสำคัญ:  สถาปตยกรรมจีน อนุรักษ ตลาดนอย บานโซวเฮงไถ บานเหลียวแล

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract

The So Heng Tai Mansion and the Real Rare Heritage House in Talad Noi Community are ancient 

Chinese houses established for more than 220 years, built in Early Rattanakosin period for commercial 

purpose of Po Seng port before adapted by its time respectively. Nowadays, the house is inhabitable and 

well-maintained by its owner for the new generations to familiarize and learn the history by evidence of 

the community. This research paper aimed to 1) examine that Chinese architectural characteristics, historic 

significance, and factors that impact the structural integrity of the So Heng Tai Mansion and the Real Rare 

Heritage House and 2) analyze attitudinal responses of a property owner, a renter, specialists, and local 

tourists in the Talad Noi community on the key characteristics of local Chinese architecture, historic 

significance, heritage building conservation and renovations on the So Heng Tai Mansion and the Real Rare 

Heritage House. 

This research paper applied a combination of qualitative and quantitative research methods 

achieved through inspections of key Chinese architectural characteristics, behavioral observations of local 

tourists, in-depth interviews with a property owner, a renter, specialists, tourists, and general surveys. The 

qualitative data were analyzed, categorized, and ranked accordingly by level of importance, while the 

quantitative data were analyzed by using frequencies, percentage, means, and standard deviations.

The findings of this research paper indicated that the So Heng Tai Mansion and the Real Rare 

Heritage House had multiple key Chinese architectural characteristics, including roofs, skywells, door, and 

window features, materials, pattern design, color tones, and building placements. However, while the 

original details of the So Heng Tai Mansion and the Real Rare Heritage House were largely preserved by 

property owners, there were currently no measures in place to protect the structural integrity of these two 

houses. Potential flood damage, natural degradation of building materials through weathering exposure, 

and modern renovations that were inharmonious with the ancient features, such as glass doors, satellite 

dishes, television antennas, air conditioners, compressors, fans, and stereo systems, were identified as key 

issues for the two houses. A majority of survey respondents agreed that color tones and pattern designs 

were the most significant architectural characteristics of the So Heng Tai House and the Real Rare House. 

Respondents also expressed strong support for heritage building preservation of the two houses due to 

their historical significance.

Key words: Chinese architecture, Conservation, Talad Noi community, So Heng Tai Mansion, Real Rare 

                  Heritage House

1. บทนำ

“ชุมชนตลาดนอย” (13.734757°N 100.513063°E) เปนยานที่อยูอาศัยและเปนที่รู จักจากการประกอบอาชีพ
เซียงกงของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกาแหแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (Huabcharoen, 2017) และเปนเซียงกงแหงแรกใน
ประเทศไทย (ลภัสรดา ยศฐา, 2557) ชุมชนตลาดนอยเต็มไปดวยวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีน และหนึ่งในศิลปะที่นาสนใจคือ
สถาปตยกรรมที่มีความโดดเดนและแตกตางจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ตั้งแตการวางผัง รูปแบบอาคาร และการตกแตง (นิภาพร 
รัชตพัฒนากุล, 2546) อาคารสถาปตยกรรมจีนเกาแกที่เหลือเพียงไมกีแหงในกรุงเทพมหานคร คือ บานโซวเฮงไถ และบาน
เหลียวแล ที่ตั้งอยูใจกลางชุมชนตลาดนอย จึงเปนที่มาของการศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมจีนของบานโซวเฮงไถ และ
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บานเหลียวแล โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมภายใน สำรวจรองรอยทางกายภาพ พฤติกรรม
การใหความสนใจของนักทองเที่ยว ความคิดเห็นของเจาของสถานที่ ผูเชี่ยวชาญ และนักทองเที่ยวในดานคุณคาความสำคัญ
ของอาคาร ปญหาที่กระทบตออาคาร การซอมแซมอาคาร เพื่อรวบรวมเปนขอมูลองคความรู ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการ
อนุรักษสถาปตยกรรม และหาแนวทางเสนอแนะปรับปรุงอาคารในทางท่ีถูกตามหลักการอนุรักษสากล (ศิริชัย พงศสุชาติ, 
2561) เพื่อเสนอแนะตอเจาของสถานท่ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูที่สนใจสถานท่ี

การวิจัยนี้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม ของโครงการอนุรักษฟนฟูยาน
ตลาดนอยและพื้นที่ตอเนื่อง (สถาบันอาศรมศิลป, 2558) ที่โครงการมีการเสนอแนะแนวทางการอนุรักษดวยการรักษาความ
ดั้งเดิม ไดแก องคประกอบด้ังเดิม วัสดุที่ใกลเคียง และแนวทางในการปรับปรุงอาคาร ไดแก รูปแบบประตู หนาตาง และการ
ใชสีอาคาร

การวิจัยนี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อศึกษาลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีนของอาคารดั้งเดิมภายในชุมชนตลาดนอยและ
เสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาอาคารสถาปตยกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม เน่ืองการใชงานอาคารโบราณสถานเปนการ
ปองกันความทรุดโทรมที่ดีที่สุด เพราะจะนำมาซึ่งการดูแลรักษาสภาพอาคารใหมีสภาพใชงานได การสงวนรักษาอาคารโดย
การเปลี่ยนแปลงเปนประโยชนใชสอย (สุธี บัวเล็ก, 2551)

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมจีน คุณคาความสำคัญของอาคาร และปญหาที่กระทบตออาคารของบาน
โซวเฮงไถและบานเหลียวแลในชุมชนตลาดนอย

2.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาของสถานท่ี ผูเชา ผูเชี่ยวชาญและนักทองเที่ยวชาวไทยในชุมชนตลาดนอยที่มตีอ
ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีน คุณคาความสำคัญของอาคาร แนวทางการอนุรักษอาคาร และการซอมแซมบูรณะปรับปรุง
ของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

3. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ชาวจีนเริ่มยายเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในแถบสำเพ็งที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
ในชวงรัตนโกสินทรตอนตน และเกิดการขยายตัวเปนชุมชนที่เปนตลาดใหญที่เรียกวา “ตลาดนอย” ชุมชนจึงเต็มไปดวย
เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม และหนึ่งในศิลปะของจีนที่นาสนใจคือสถาปตยกรรมจีนที่มีความโดดเดนและแตกตาง
จากวัฒนธรรมอื่น ๆ ตั้งแตรูปแบบของอาคารบานเรือน รายละเอียดการตกแตง รวมไปถึงการวางผังของบาน (นิภาพร รัชต
พัฒนากุล, 2546) 

สถาปตยกรรมของประเทศจีนในสมัยโบราณนั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่มีประวัติมายาวนานที่สุด มีการเผยแพรไป
อยางกวางขวางที่สุดและมีลักษณะที่เดนชัดที่สุด ไมวาจะเปนลักษณะการวางผัง โทนสี ลวดลาย วัสดุที่ใช ชองหนาตางหรือ
บานประตู เปนตน โดยสถาปตยกรรมของประเทศจีนสวนใหญในสมัยโบราณ เปนสถาปตยกรรมของชาวฮั่นที่มีโครงสรางไม
เปนหลัก ลักษณะบานพักของชาวจีนที่มีมาแตดั้งเดิมสมัยโบราณของชาวฮั่นเรียกวา “ซื่อเหอยวน” หรือ “สี่เรือนลอมลาน” 

เปนลักษณะบานช้ันเดียว สรางขึ้นลอมรอบลานกลางบานท้ัง 4 ดาน (Zhang, 2019) โดยการอยูอาศัยในบานแบบจีนนั้นจะมี
ความเชื่อเกี่ยวกับลำดับอาวุโสเปนหลัก (พิเชฐ ธิถา, 2560)

คำวา “อนุรักษ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา รักษาใหคงเดิม การอนุรักษ 
(Conservation) หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และหมายถึงการปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ 
และการบูรณะดวย (กรมศิลปากร, 2528) โดยการอนุรักษนั้นจะตองคำนึงถึงคุณคาและความมุงหมายในการใชประโยชน ซึ่ง
ไมไดหมายความวาจะตองรักษาทุกส่ิงทุกอยางไวในสภาพเดิม แตเปนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางถูกตองและมี
ระเบียบ (ไชยโย มะลิผล, 2542) ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำใหการอนุรักษมีความแตกตางจากอาคารทั่วไป คือ คุณคาความสำคัญทาง
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มรดกวัฒนธรรม ทั้งทางดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการอาคารที่มีคุณคา
ดังกลาวนี้ จำเปนตองมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่รอบคอบ กอนการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เพื ่อใหเปนไปตาม
กระบวนการอนุรักษตามหลักสากล และคงคุณคาความสำคัญนี้ไวอยางตอเนื่องและยั่งยืน (ศิริชัย พงษสุชาติ, 2561) ในการ
วิจัยนี้ไดนำแนวทางในการอนุรักษชุมชนพื้นถิ ่น (ประสงค เอี่ยมอนันต, 2540) มาดำเนินการวิจัย โดยศึกษารูปแบบของ
สิ่งกอสราง บันทึกไวเปนหลักฐาน รวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางเดิม และศึกษาการอนุรักษวัสดุ โดยพิจารณาการใชวัสดุในงาน
อนุรักษเพื่อไมใหเกิดการใชวัสดุที่ผิดแปลกไปจากวัสดุเดิม

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบโครงการที่เกี ่ยวของ คือ โครงการอนุรักษฟนฟูยานตลาดนอยและพื ้นที่
ตอเนื่อง (สถาบันอาศรมศิลป, 2558) มีเปาหมายเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูยาน มีการเสนอแนะแนว
ทางการอนุรักษดวยการรักษาความดั้งเดิม ไดแก องคประกอบดั้งเดิม วัสดุที่ใกลเคียง และแนวทางในการปรับปรุงอาคาร 
ไดแก รูปแบบประตู หนาตางและการใชสีอาคาร แตไมพบการรวบรวมองคประกอบลักษณะเดนของสถาปตยกรรมจีนและ
ปญหาที่กระทบตออาคารเพื่อหาแนวทางการบำรุงรักษาอาคาร และไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลค วามคิดเห็นจากเจาของ
สถานที่ ผูเชา ผูเชี่ยวชาญ และนักทองเที่ยวในยานตลาดนอยเกี่ยวกับลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีน คุณคาความสำคัญ
ของอาคาร แนวทางการอนุรักษอาคาร และการซอมแซมบูรณะปรับปรุงของอาคาร จากชองวางของงานวิจัยที่พบจึงเปน
สาเหตุของการวิจัยในครั้งนี้

4. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลในชุมชนตลาดนอย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของอาคาร สังเกตลักษณะเดนทาง
สถาปตยกรรมจีนและพฤติกรรมการใหความสนใจของนักทองเที่ยว สัมภาษณนักทองเที่ยว เจาของสถานที่กรณีศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญ และสอบถามนักทองเที่ยว

4.1 กรณีศึกษา กลุมผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง

อาคารเกาที่ควรคาแกการอนุรักษภายในชุมชนตลาดนอย มีจำนวน 64 แหง (วิกิพีเดีย, 2564) ผูวิจัยคัดเลือก
อาคารสถาปตยกรรมจีนอายุ 200 ปขึ้นไปที่ยังมีการปรับปรุงเพื่อการใชงานอยูในปจจุบัน เจาของสถานที่ที่ใหความรวมมือใน
การทำวิจัย โดยไดกรณีศึกษา 2 แหง คือ บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล ที่เปนบานจีนโบราณในชุมชนตลาดนอย และเหลือ
เพียงไมกี่แหงในกรุงเทพมหานคร

ประชากรของวิจัยนี้ คือ 1) เจาของสถานท่ีและผูเชาสถานท่ีกรณีศึกษา 2) นักทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดนอย  

จำนวนประมาณ 60 คนในชวงวันเสาร-อาทิตยในสถานการณ COVID-19 ไดขอมูลจากชาวชุมชนตลาดนอยและผูดูแลสถานท่ี
กรณีศึกษา ผูวิจัยคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลจากผูดูแลสถานท่ีกรณีศึกษาแบบเจาะจง จำนวน 2 คน ที่สะดวกใหขอมูลในวันที่ 21 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลจากนักทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดนอยแบบเจาะจง จำนวน 21 คน           

ที่สะดวกใหขอมูลในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 และผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจากนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนตลาดนอย จำนวน 44 คน โดยอางอิงจำนวนจากตารางกำหนด
ขนาดตัวอยางของ Krejcie & Morgan (Krejcie, and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยไดขอมูลจากการ
แจกแบบสอบถามออนไลนผาน Google Forms ในชวงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษสถาปตยกรรมจากคณาจารยภายในสถาบันอุดมศึกษาแบบเจาะจง จำนวน 2 คน ที่สะดวก
ใหขอมูลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัยประกอบดวยอุปกรณ 3 ชนิด ไดแก 1) แอพพลิเคชั่นถายภาพบนอุปกรณ
โทรศัพทมือถือ 2) แอพพลิเคชั่นบันทึกเสียงบนโทรศัพทมือถือ 3) แอพพลิเคชั่นจดบันทึกบนแท็บเล็ต และเครื่องมือ 8 ชนิด 

ไดแก แบบสังเกตสภาพแวดลอมทางกายภาพ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในชุมชนตลาดนอย แบบสัมภาษณ
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นักทองเทีย่วชุมชนตลาดนอย สไลดนำเสนอประกอบการสัมภาษณนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอย แบบสัมภาษณเจาของและผู
เชาอาคารกรณีศึกษา แบบสอบถามนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอย แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และสไลดนำเสนอประกอบการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

4.3 วิธีการเก็บขอมูล

4.3.1 สังเกตและถายภาพสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมภายในบานโซวเฮงไถและบาน
เหลียวแลเบื้องตนดวยตัวผูวิจยัเอง ครั้งท่ี 1 วันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น. เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี 2 วันเสารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:30 – 15:30 น. เปนเวลา 3 ช่ัวโมง และครั้งท่ี 3 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 

พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 – 14:30 น. เปนเวลา 1 ช่ัวโมง
4.3.2 สังเกตและถายภาพพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอยภาพในบานโซวเฮงไถและบานเหลียว

แลดวยตัวผูวิจัยเอง เมื่อวันเสารที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 12:00 – 16:00 น. เปนเวลา 4 ช่ัวโมง
4.3.3 สัมภาษณนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอย โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง บันทึกเสียงและจดบันทึก

ดวยตัวผูวิจัยเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 – 16:00 น. เปนเวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เมื่อวัน
อาทิตยที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:30 – 16:30 น. เปนเวลา 2 ช่ัวโมง

4.3.4 สัมภาษณความคิดเห็นเจาของบานโซวเฮงไถและผูเชาบานเหลียวแล โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง บันทึกเสียงและจดบันทึกดวยตัวผูวิจัยเอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 – 13:30 น. เปน
เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที

4.3.5 แจกแบบสอบถามออนไลนใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเยี่ยมชมชุนตลาดนอยผาน
Google Forms วันพุธท่ี 27 ตุลาคม – วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปนเวลา 12 วัน

4.3.6 สัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี ่ยวชาญผานโปรแกรมประชุมออนไลน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง บันทึกเสียงและจดบันทึกดวยตัวผูวิจัยเอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9:30 น. – 12:00 น.

เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที
4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 1) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสงัเกตสภาพแวดลอม
ทางกายภาพในปจจุบัน จากการสังเกต บันทึกภาพถายพฤติกรรมการใหความสนใจของนักทองเที่ยว ปญหาที่กระทบตอ
อาคาร การซอมแซมอาคาร ความคิดเห็นของเจาของสถานที่ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว และผูเชี ่ยวชาญ จากการ
สัมภาษณและบันทึกเสียง นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา จัดกลุม และจัดลำดับความสำคัญ 2) วิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ
ดวยสถิติพรรณนา ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยมี 6 สวน คือ 1) ขอมูลของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล 2) ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูลและกลุม
ตัวอยาง  3) ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีน 4) คุณคาความสำคัญของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล 5) แนวทางการ
อนุรักษอาคาร 6) ปญหาท่ีกระทบตออาคาร 7) การซอมแซมบูรณะอาคารที่พบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

5.1 ขอมูลขอบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

5.11 ขอมูลของบานโซวเฮงไถ บานโซวเฮงไถตั้งอยูเลขที่ 282 ซอยวานิช 2 แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ 
กรุงเทพมหานคร เปนคฤหาสนแบบจีนฮกเกี้ยนโบราณหลังแรกของคหบดีชาวจีนผู เปนนายอากรรังนก ตอมาไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระอภัยวานิช ถูกสรางขึ้นในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรและสันนิษฐานวามีอายุมากกวา 230 ป   
ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสำนักงาน ที่อยูอาศัย และรับแขกในการประกอบธุรกิจคาขายของบรรพบุรุษในยุคที่ทาเรือโปเส็งนั้น
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เจริญรุงเรือง เจาของบานปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 7 ประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนดำน้ำและเพิ่มการใหบริการรานขนมและ
กาแฟภายในบานโซวเฮงไถ (รูปท่ี 1, 2, 3)

รูปท่ี 1, 2, 3  บานโซวเฮงไถ 
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

5.1.2  ขอมูลของบานเหลียวแล บานเหลียวแลตั้งอยูเลขที่ 965 ซอยวานิช 2 แขวงตลาดนอย เขตสัม
พันธวงศ กรุงเทพมหานคร เปนบานจีนโบราณท่ีสันนิษฐานวาสรางขึ้นชวงปลายรัชกาลที่ 3 และมีอายุกวา 220 ป บานเหลียว
แลเคยใชเปนสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจโรงงานเตาเจี้ยวและปดตายอยู 40 ป เจาของบานปจจุบันตั้งชื่อวา “บานเหลียว
แล” และพองกับคำภาษาอังกฤษวา “Real Rare” ที่เจาของบานตองการสื่อวาบานหลังนี้ รูปแบบสถาปตยกรรมนี้นั้นหาดยูาก 

ปจจุบันไดถูกปลอยเชาและเปดใหบริการเปนรานกาแฟภายใตสถาปตยกรรมเกาแกที่มีช่ือวา Patina Bangkok (รูปที่ 4, 5, 6)

รูปท่ี 4, 5, 6  บานเหลียวแล
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลนั้นเปนบานจีนโบราณในชุมชนตลาดนอยที่มีอายุเกาแก และไดผาน
เหตุการณตาง ๆ มากมาย เชน ยุครุงเรืองในการเปนเมืองทาตลาดน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามยุคสมัย เปนตน สภาพ
บานในปจจุบันยังคงเปนโครงสรางเดิม มีการใชงานอยูในปจจุบัน และไดรับการดูแลรักษาโดยเจาของสถานท่ีเพื่อใหคนรุนหลัง
ไดเขาเยี่ยมชมและเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สำคัญของชุมชนตลาดนอย

5.2 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง

กลุมผูใหขอมูลจากการสัมภาษณ คือ 1) เจาของสถานที่เปนชาวไทย เพศชายทั้งหมด 2 คน แบงเปนเจาของ
บานโซวเฮงไถ 1 คน ประกอบอาชีพสอนดำน้ำ ผูเชาบานเหลียวแล 1 คน ประกอบอาชีพสถาปนิกและเจาของกิจการราน
กาแฟ Patina Bangkok 2) ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษอาคาร จากคณาจารยภายในสถาบันอุดมศึกษา 2 คน มีประสบการณ
ทำงานดานอนุรักษ 20 ป 3) นักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอยชาวไทยจำนวน 21 คน โดยแบงเปนเพศหญิงรอยละ 76 (16 คน) 

และเพศชายรอยละ 24 (5 คน) มีอายุเฉลี่ย 27 ป โดยอายุต่ำสุด 22 ป อายุสูงสุด 38 ป สวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท 

1 2 3

4 5 6
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รูปที 7  ความคิดเห็นจากนกัท่องเทียวต่อลกัษณะเด่นขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมจีน
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

ระดับความนาสนใจในการเยี ่ยมชมชุมชนตลาดนอยของนักทองเที ่ยวถูกแบงออกเปน 7 สวน 1) 

นักทองเที่ยวเกินครึ่งสนใจสถาปตยกรรมดั้งเดิมของอาคารเกาในชุมชนตลาดนอยมาก (56%, 25 คน) 2) นักทองเที่ยวเกือบ
ครึ่งสนใจสตรีทอารตภายในชุมชนมาก (49%, 21 คน) 3) นักทองเที่ยวหนึ่งในสามสนใจรานอาหาร คาเฟตาง ๆ ในชุมชน
ตลาดนอยมากที่สุด (39%, 17 คน) (ตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2  ระดับความนาสนใจในการเย่ียมชมชุมชนตลาดนอย

ประเด็น

ระดับความนาสนใจ

M SDนอยท่ีสุด
(1)

นอย
(2)

ปานกลาง
(3)

มาก
(4)

มากท่ีสุด
(5)

สถาปตยกรรมจีนของ
อาคารเกา

4% (2) 2% (1) 9% (4) 56% (25) 29% (22) 4.0 (นาสนใจมาก) 1.0

สตรีทอารท 4% (2) 2% (1) 11% (5) 49% (21) 24% (5) 4.0 (นาสนใจมาก) 1.0

รานอาหาร คาเฟ 
ภายในชุมชน

0 9% (4) 13% (6) 39% (17) 39% (17) 4.0 (นาสนใจมาก) 1.0

วิถีชีวิตของชาวชุมชน
ตลาดนอย

6% (3) 2% (1) 17% (7) 54% (24) 21% (9) 3.8 (นาสนใจมาก) 1.0

ขอมูลประวัติอาคารเกา
ในชุมชน

0 16% (7) 13% (6) 53% (24) 18% (7) 3.7 (นาสนใจมาก) 1.0

ลักษณะสภาพแวด
ลอมทางกายภาพ

0 5% (2) 30% (13) 52% (23) 13% (6) 3.7 (นาสนใจมาก) 1.0

บริการสกูตเตอร 7% (3) 15% (7) 11% (4) 43% (19) 24% (11) 3.6 (นาสนใจมาก) 1.2

5.4 คุณคาความสำคัญของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

จากการเก็บขอมูลดวยวิธีตาง ๆ พบวาบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลนั้นมีคุณคาความสำคัญ โดยสามารถ
แบงออกเปน 7 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

32%
34%

36%
43%

50%
55%

75%
89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

หลังคา

วัสดุ

ประตู

ลวดลาย

ความคิดเห็นจากนักทองเท่ียว (%)

อง
คป

ระ
กอ
บท

างส
ถา
ปต

ยก
รร
มจี
นข

อง
อา
คา
ร

ลักษณะเดนขององคประกอบทางสถาปตยกรรมจีน (n=44)

(n=44)
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5.4.1 คุณคาดานสุนทรียภาพ คือ บานโซวเฮงไถเปนคฤหาสนจีนฮกเกี ้ยนโบราณแหงแรก สรางขึ ้นชวง
รัตนโกสินทรตอนตน บานเหลียวแลเปนบานจีนโบราณ สรางขึ้นชวงปลายรัชกาลที่ 3 บานทั้ง 2 หลังมีโครงสราง การตกแตง 
และเทคนิคกอสรางตามรูปแบบสถาปตยกรรมบานจีนท่ีเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว ชัดเจน และหาไดยากในปจจุบัน

5.4.2 คุณคาดานสถาปตยกรรม คือ บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลในสมัยกอนไดใชงานสำหรับธุรกิจคาขาย 

ผังของบานจึงแสดงถึงวิถีการใชชีวิตของผูอยูอาศัย โครงสรางแบบบานจีนและการตกแตงภายใน แสดงถึงประวัติศาสตรการ
พัฒนารูปแบบกอสราง การประยุกตใชวัสดุทองถิ่นในแตละยุคสมัย และความสามารถของชางฝมือท่ีประณีตงดงาม

5.4.3 คุณคาดานศิลปะ คือ บานโซวเฮงไถเนนตกแตงดวยสแีดง ที่สื่อความหมายถึงความโชคดี บานท้ัง 2 หลัง 
ประดับอาคารดวยการแทนสัญลักษณเปนเรขาคณิต พรรณไม สัตวมงคล แสดงถึงความเช่ือตาง ๆ ของชาวจีนผานทางศิลปะ

5.4.4 คุณคาดานประวัติศาสตร คือ บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล เปนบานโบราณอายุกวา 200 ป 
ในชุมชนตลาดนอย แสดงใหเห็นถึงการอพยพ การตั้งถ่ินฐาน ความเปนอยู และการปรับวิถีชีวิตของชาวจีนในประเทศไทย

5.4.5 คุณคาดานวิชาการ คือ บานท้ัง 2 หลังเปนบานพักของชาวจีนในยุคทาเรือโปเส็งรุงเรือง สะทอนใหเห็น
ถึงเรื่องราวในอดีตที่เปนขอมูลทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และประวัติความเปนมาของชุมชนตลาดนอย

5.4.6 คุณคาดานประโยชนใชสอย คือ บานโซวเฮงไดไดเปดกิจการเปนโรงเรียนสอนดำน้ำและรานกาแฟ บาน
เหลียวแลไดเปดเปนกิจการรานกาแฟ บานทั้ง 2 หลังนี้ยังเขารวมนิทรรศการศิลปะ ไดแก Bangkok Awakening และ 
Bangkok Design Week ที่จัดขึ้นตอเนื ่องมาแลว 4 ป เพื ่อใหนักทองเที่ยวไดเขาชมงานงานศิลปะที่จัดขึ้น รวมถึงความ
สวยงามของสถาปตยกรรมจีนภายในบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

5.4.7 คุณคาดานเศรษฐกิจ คือ มีหนวยงานเอกชนเขามาจัดทำนิทรรศการศิลปะในบานทั้ง 2 หลัง อาคารเกา
อื่น ๆ และกลาวถึงบนสังคมออนไลนจำนวนมาก จึงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น และสงผลใหชุมชนมีรายไดมากข้ึน

5.5 แนวทางและความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม

จากการสัมภาษณเจาของและผูเชาสถานที่ใหความเห็นวา อยากรักษาองคประกอบทางสถาปตยกรรมจีน
โบราณไวใหเหมือนเดิมมากที่สุด แตไมสามารถหาชางฝมือที่มีความสามารถได และไมสักทองที่เปนวัสดุหลักก็หาไดยากใน
ปจจุบันและมีราคาสูง จึงเปนอุปสรรคในการคงรูปแบบเดิมของสถาปตยกรรม ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ใหความเห็นวา “สำคัญที่สุด
เลยคือควรเสริมโครงสรางกอน ตองใหฐานรากนั้นแข็งแรงกอนที่จะรักษาสวนอื่น ๆ” ในแนวทางอื่น ๆ ส ามารถสรางโมเดล
จำลองของอาคาร บันทึกภาพถายของรายละเอียดความเปนอยูและองคประกอบอ่ืน ๆ

จากการสอบถามนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางไปยังชุมชนตลาดนอยทั้งหมด (44 คน) ใหความเห็นวาอาคาร
สถาปตยกรรมจีนภายในชุมชนตลาดนอยนั้นควรคาแกการอนุรักษ และนักทองเที่ยวรอยละ 64 (29 คน) ใหความคิดเห็นวาใน 

ขั้นตอนที่ทำไดยากมากที่สุดไดแก การหาชางฝมือที่มีความสามารถ จากการสัมภาษณความคิดเห็นนักทองเที่ยวชุมชนตลาด
นอย 8 คน สวนใหญใหความคิดเห็นวาอาคารสถาปตยกรรมดั้งเดิมภายในชุมชนตลาดนอยนั้นควรคาแกการอนุรักษไว โดยมี
นักทองเที่ยว 1 คนใหความเห็นวา “อาคารควรซอมแซมแตคงแบบเดิม แตไมแนใจวาวัสดุแบบเดิม ๆ จะยังหาไดอยูหรือเปลา
อะไรที่มันบูรณะไดก็คิดวาควรทำ อันไหนคงสภาพเดิมไวไดก็คงไวดีกวา” และนักทองเที่ยว 1 คนใหความเห็นวา “มองวา
นาจะคงรูปแบบเดิมไว ซอมแซมใหคงอยูไดนานตอไปเรื่อย ๆ ใชวัสดุใชเดิมอยูในสภาพแวดลอมเดิม ๆ ครับ” 

5.6 ปญหาท่ีกระทบตออาคาร

จากการสัมภาษณเจาของและผูเชาสถานที่ พบวาปญหาที่กระทบตอบานโซวเฮงไถ (รูปที่ 8, 9, 10, 11) และ
บานเหลียวแล (รูปที่ 12, 13, 14) ถูกแบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) ปญหาน้ำทวม ความชื้นที่เกิดขึ้นจากปญหาน้ำทวมนั้น
เปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางอาคารทำใหภายในอาคารเกิดความทรุดโทรม โดยเกิดข้ึน 2 รูปแบบ คือ น้ำเออลน
ตลิ่งจากริมแมน้ำเจาพระยาและน้ำที่ผุดขึ้นมาจากดิน 2) ปญหาจากความชื้นและแสงแดดที่สองเขาอาคารตอเนื่องเปน
เวลานาน ทำใหรูปปนนูนต่ำ ผนังอาคารสึกกรอน หลุดลอก มีสีที่จืดจางลง และมีเช้ือราที่สามารถสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ผูอยูอาศัยและผูเขาชมได 3) ปญหาการทรุดตัวของโครงสรางอาคารท่ีไดผลกระทบจากการตอกเสาเข็มในบริเวณใกลเคียง 
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รูปที่ 8, 9, 10, 11 รองรอยจากปญหาน้ำทวม แสงแดด ความช้ืน และโครงสรางอาคารทรุดตัวของบานโซวเฮงไถ
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

รูปที่ 12, 13, 14  รองรอยจากปญหาน้ำทวม แสงแดด และความชืน้ของบานเหลียวแล
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

5.7 การซอมแซมบูรณะและการตอเติมอาคารบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

จากการสำรวจบานโซวเฮงไถ พบวา การตอเติมและติดตั้งอุปกรณเพื่อการใชงานที่ทำใหดูเปนสิ่งแปลกปลอม
ตอรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคาร ไดแก จานดาวเทียมสัญญาณโทรทัศน คอมเพรสเซอรของเครื่องปรับอากาศท่ีทำใหบดบัง
องคประกอบของอาคาร และพัดลมตั้งพื้นในบริเวณพื้นที่สำหรับลูกคารานกาแฟ จากการสำรวจบานเหลียวแล พบวา การตอ
เติมและติดตั้งอุปกรณเพื่อการใชงานใหเปดใหบริการรานกาแฟ พบสวนท่ีทำใหดูเปนสิ่งแปลกปลอมตอรูปแบบสถาปตยกรรม
ของอาคาร ไดแก ประตูกระจกเพื่อปองกันความเย็นออกจากอาคาร เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นภายในอาคาร พัดลมตั้งพ้ืน
และเครื่องเสียงตั้งพื้น (ตารางท่ี 4) จากการสัมภาษณเจาของบานโซวเฮงไถ 1 ทาน และผูเชาบานเหลียวแล 1 ทาน โดยเน้ือหา
แบงเปน 2 ประเด็น คือ 1) การซอมแซมบูรณะอาคาร 2) การตอเติมอาคาร เจาของบานโซวเฮงไถใหความเห็นวา “อาคารเคย
ไดรับการซอมใหญเมื่อประมาณ 50 ปกอน ในปจจุบันเนนอยูอาศัยแบบอยูไปซอมไป” โดยสวนที่ซอมแซมบอยที่สุด ไดแก 
สระน้ำกลางบาน หลังคาที่มีรอยรั่ว และทาสีในบริเวณที่ทรุดโทรม ผูเชาบานเหลียวแลใหความเห็นวา “เปนโครงสรางเดิม
ทั้งหมด ซอมแควงกบหนาตาง ใชวัสดุเดิมคือไมสัก”

จากการสอบถามนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอยชาวไทย พบวา รอยละ 80 (36 คน) ใหความเห็นวาบานเหลียว
แลมีการซอมแซมปรับปรุงเพิ่มเติม นักทองเที่ยวรอยละ 65 (29 คน) ใหความเห็นวาองคประกอบของอาคารที่ควรปรับปรุง
มากท่ีสุด คือ บานประตูไม รองลงมาไดแก ผนัง บันได พื้น ประติมากรรมรูปปนนูนต่ำ หลังคาและระเบียง

6. การอภิปรายผลการวิจัย

6.1 ดานลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีนของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล ในชุมชนตลาดนอย

สถาบันอาศรมศิลป (2558) ไดเสนอแนวทางการรักษาองคประกอบเชิงกายภาพที่เปนเอกลักษณ และทดแทน
ดวยวัสดุใกลเคียงเดิม ไดแก 1) กระเบื้องกาบกลวยแบบจีน 2) ปูนตำ 3) ประตูไมเนื้อแข็งแบบบานเปด 4) หนาตางวงกบไม 
ติดลูกกรงเหล็กเพลาหรือเหล็กดัด 5) โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุหลักคืออิฐและปูน 6) หนาตางไมลูกฟกกระจกหรือ
บานเกล็ดไม 7) ลายปูนปนที่หนาจั่ว แผงดาดฟา และชองลม ผูวิจัยจึงนำแนวของสถาบันอาศรมศิลป (2558) มาเปนแนว
ทางการสำรวจลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมจีนของบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล โดยพบลักษณะเดนทางสถาปตยกรรม

12 13 14
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จีนเพิ่มเติม ไดแก 1) ชองแสงลวดลายเรขาคณิตและพืชพรรณมงคลของจีน 2) ลวดลายรูปปนนูนต่ำบนผนังอาคารและปูนปน
บนหลังคา 3) โทนสีดั้งเดิมของอาคาร 4) การวางผังอาคารแบบส่ีเรือน-ลอม-ลานตามผังบานจีนโบราณ โดยบันทึกขอมูลแบบ
เรียงลำดับตามสวนท่ีพบ จากการสัมภาษณและสอบถามนักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอยชาวไทยสวนใหญใหความเห็นวา โทนสี
ของอาคารเปนสวนท่ีเดนท่ีสุด รองลงมาไดแก ลวดลาย การวางผังอาคาร ประตู และหนาตางตามลำดับ

กลุมผูใหขอมูลและกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลนั้นควรคาแก
การอนุรักษ เนื่องจากเปนอาคารสถาปตยกรรมจีนเกาแกที่แสดงถึงมรดกวัฒนธรรม ความเปนมา การตั้งถ่ินฐานของชาวจีนใน
ประเทศไทย และยังเปนอาคารเกาท่ีปรับปรุงเปนรานกาแฟเพื่อหารายได ทำใหมีนักทองเที่ยวนั้นรูจักชุมชนตลาดนอยมากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 :การอนุรักษมรดกวัฒนธรรม ของโครงการอนุรักษฟนฟูยานตลาดนอยและพื้นที่ตอเนื่อง 
(สถาบันอาศรมศิลป, 2558) ที่มีวิสัยทัศนวา “การฟนฟูยานตลาดนอยและพื้นที่ตอเนื่อง ใหเปนยานท่ีดำรงความเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ การคาในระดบัเมืองอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมควบคูกับการพัฒนาในอนาคตรวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ
ริมแมน้ำเจาพระยาใหกลับมาเปนหนาบานท่ียังประโยชนแกสาธารณะดังเชนอดีต” 

6.2 ดานการอนุรักษอาคาร

จากการสังเกตและการสัมภาษณเจาของและผูเชาสถานท่ี พบวา เจาของบานโซวเฮงไถและผูเชาบานเหลียวแล
อยากรักษาใหเหมือนเดิมมากที่สุดแตไมมีแนวทางการอนุรักษและแนวทางการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร เนื่องจากไม
สามารถหาชางฝมือที่มีความสามารถในการซอมแซมได วัสดุเดิมนั้นหาไดยากและมีราคาสูง จากการสัมภาษณและสอบถาม
นักทองเที่ยวชุมชนตลาดนอย พบวา กลุมผูใหขอมูลและกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันวาบานโซวเฮงไถและบาน
เหลียวแลนั้นควรคาแกการอนุรักษไว ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาในการอนุรักษสามารถทำวิธีการอื่น ๆ ได เชน อาจนำเทคนิค
การกอสรางหรือเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานเขากับสถาปตยกรรมเกาเพื่ อใหมีรูปแบบดั้งเดิม ความรูสึกเดิม แตเสริมให
สวยงาม แข็งแรง และเพื่อไมใหสวนตาง ๆ น้ันทรุดโทรมมากขึ้น

6.3 ดานปญหาท่ีกระทบตอบานโซวเฮงไถและบานเหลียวแล

จากการสังเกตและสัมภาษณเจาหนาที่ผูดูแลอาคารกรณีศึกษา พบวา ผลกระทบตอบานโซวเฮงไถและบ าน
เหลียวแลที่พบบอยที่สุดคือผลกระทบจากน้ำทวมซึ่งเคยไดรับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อป พ.ศ. 2554 ที่สงผลใหภายในอาคาร
เกิดความเสียหาย ในปจจุบันยังคงไดรับผลกระทบจากน้ำทวมในฤดูฝน ในสวนของผลกระทบจากฝนและแสงแดดที่กระทบตอ
อาคารเปนเวลานาน สงผลใหองคประกอบของอาคารหลายสวนเกิดสีหลุดลอก สึกกรอน ทรุดโทรม เกิดเชื้อราบนผนังที่
สามารถสงผลตอสุขภาพของผูอยูอาศัยและผูเขาชม และรากฐานบางสวนของอาคารเกิดการทรุดตัว ที่เปนผลกระทบจากการ
ตอกเสาเข็มเพื่อการสรางเขื่อนในพื้นที่ใกลเคียงกับอาคาร โดยเจาของและผูเชาสถานที่ไมมีแนวทางการปองกันปญหาที่เกิด
จากความช้ืนซึ่งขัดแยงกับแนวทางการซอมแซมอนุรักษอาคารโบราณสถาน (สมชาติ จึงสิริอารักษ, 2560) เนื่องจากความช้ืนที่
เกิดขึ้นกับโครงสรางของอาคารนั้นเปนปจจัยที่ทำใหอิฐ ผนัง และไมของอาคารนั้นเสื่อมสภาพ (สุริยันต จันทรสวาง, 2564) 

ผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำวา ในอาคารเกาที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่มนั้น ดานสาธารณสุขนั้นสำคัญ ควรทำความสะอาด
และปรับปรุงผนังอาคาร โดยศึกษาเรื่องวัสดุที่มีคุณสมบัติปองกันความชื้น ไดแก น้ำยากำจัดและปองกันเชื้อรา น้ำยาปองกัน
ความชื้น สีรองพื้นและสีทาผนังที่ทนทานตอความชื้น และในบางสวนอาจตองนำออกและเปลี่ยนเปนวัสดุที่ใกลเคียงเดิมมาก
ที่สุด โดยเก็บช้ินสวนเดิมเอาไว

6.4 ดานการซอมแซมบูรณะอาคาร

จากการสังเกตและการสัมภาษณเจาของและผูเชาสถานที่ พบวา บานโซวเฮงไถยังคงเปนโครงสรางเดิม แตได
ซอมแซมบูรณะองคประกอบของอาคารหลายสวน และพบรองรอยการปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือการใชงานของเจาของบาน แตใน
บางจุดที่มีการซอมแซมแลวนั้นไมไดใชวัสดุเดิม ในสวนของบานเหลียวแลนั้น พบวา บานเหลียวแลยังคงเปนโครงสรางเดิมมี
การซอมแซมโดยใชวัสดุเดิมแคเพียงบางสวนเนื่องจากบานไดถูกปดตายมาเปนเวลานาน และพบการตอเติมเพื่อการใชงานใน
สวนของบริการรานกาแฟ ซึ่งสอดคลองกับวิธีการอนุรักษ (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2547) ขอที่ 3 วา นอกจากวิธีการทางกฎหมาย
และวิธีการทางเศรษฐกิจแลวนั้น มาตราการอื่น ๆ ที่สามารถอนุรักษได คือ การปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อใชประโยชนใหมและมี
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ผลตอบแทนเปนรายได และการใชงานอาคารโบราณสถานเปนการปองกันความทรุดโทรมที่ดีที่ สุด เพราะนำมาซึ่งการดูแล
รักษา (สุธี บัวเล็ก, 2551)

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช

7.1.1 คงรูปแบบทางสถาปตยกรรมภายในแบบดั้งเดิม โดยรักษาองคประกอบที่เปนลักษณะเดนไว ไดแก 
หลังคากระเบื้องจีน ชองแสงลวดลายเรขาคณิตและพืชพรรณมงคลของจีน บานประตูพับแบบเรียบและตีเกล็ดทางนอน บาน
หนาตางตีเกล็ดทางนอน ลวดลายปูนปน และโทนสีดั้งเดิมของอาคาร โดยเลือกใช วัสดุเดิมหรือใกลเคียงวัสดุเดิมมากที่สุด 

เพื่อใหรูปแบบไมแตกตางไปจากเดิม หนวยงานราชการควรสนับสนุนงบประมาณและจัดหาชางฝมือในการอนุรักษซอมแซม
บานโซวเฮงไถและบานเหลียวแลในชุมชนตลาดนอย เพื่อรักษาสถาปตยกรรมที่มีคุณคาไว เนื่องจากอาคารนั้นมีคุณคาในดาน
เอกลักษณ ดานสุนทรียภาพ และดานสถาปตยกรรม เปนอาคารสถาปตยกรรมจีนหลังแรก ๆ ที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน ที่แสดงใหเห็นถึงความงามของศิลปะและสถาปตยกรรมจีนโบราณท่ีหายากและยังเปนอาคารเกาแกที่สำคัญที่แสดงให
เห็นความเปนมาของชุมชนตลาดนอย

7.1.2 ปรับเปลี่ยนตำแหนงหรือรูปแบบของอุปกรณที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน ที่มีรูปแบบผิดยุคจาก
รูปแบบอาคาร ไดแก เปลี่ยนจานดาวเทียมสัญญาณโทรทัศนไปเปนรูปแบบกลองรับสัญญาณ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งพื้นเปนแบบติดผนังและสรางจุดบังสายตา เปลี่ยนเครื่องเสียงตั้งพื้นที่มีขนาดใหญเปนเครื่องเสียงขนาดเล็กติดผนังสำหรับ
รานอาหารหรือรานกาแฟโดยเฉพาะ ซึ่งการปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ผิดยุคและบดบังองคประกอบทางกายภาพของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมนั้นอาจสงผลตอคุณคาอาคารในดานสุนทรียภาพใหเพิ่มมากข้ึน

7.1.3 ปองกันปญหาความชื้นจากน้ำทวม เมื่อไดรับผลกระทบน้ำทวมจากฝนตกหรือน้ำที่ลนจากตลิ่งและไหล
มาตามถนน ควรใชถุงทราย แผนไม หรือไมหมอนเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำ ระดับความสูงท่ีเหมาะสมจะทำใหการไหลของน้ำออม
ออกไปแทนท่ีจะไหลเขาไปในพ้ืนท่ีอาคาร และปองกันกำแพงอาคารแบบช่ัวคราว โดยใชวัสดุที่สามารถกันน้ำไดวางไวดานขาง
กำแพงและปกคลุมขอบลางดวยดิน เพื่อปองกันความช้ืน เชื้อราท่ีเกิดข้ึน และการผุพังที่จะเกิดข้ึนกับผนังอาคารและไม (ศูนย
ความเปนเลิศทางดานจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563) หนวยงานราชการควรเผยแพรความรูและสนับสนุนการ
แกปญหาความช้ืนจากน้ำทวมใหแกเจาของสถานท่ีในชุมชนตลาดนอย

7.1.4 ควบคุมความชื้นของน้ำในระดับใตดิน ใชวิธีการ Air Drain and Dry Areas ดวยการขุดทำรางระบาย
อากาศ หลอคอนกรีตเสริมเหล็กรูปรางระบายน้ำ วางทอระบายน้ำ เจาะรูเพื่อเปนทางน้ำไหลเขาและปดกลบรางน้ำดวยหิน
กรวด (สุริยันต จันทรสวาง, 2564)

7.2 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป

7.1.1 ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจำกัดเพียงอาคารสถาปตยกรรมจีนภายในชุมชนตลาดนอยเพียง 2 แหง
เทานั้น ซึ่งภายในชุมชนตลาดนอยยังมีอาคารสถาปตยกรรมจีนอีกหลายอาคาร เชน ศาลเจาฮกเกี้ยนโจซือกงที่อยูติดริมแมน้ำ
เจาพระยา ศาลเจาฮอนหวองกุง ศาลเจาไทฮั้ว บานไทงวนเองกี่หรือฮงเซียงกงที่เปดใหบริการเปนรานกาแฟภายใตอาคาร
สถาปตยกรรมเกา เปนตน จึงควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในและปญหาที่กระทบตออาคาร เพื่อนำผลที่ไดมา
เสนอแนวทางการบำรุงรักษาอาคารตอไป 

7.1.2 ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเคยไปเยี่ยมชมชุมชนตลาด
นอยโดยการใชแบบสอบถามออนไลนผาน Google Forms เนื่องจากสถานการณโควิด-19 จึงอาจทำใหผลวิจัยคลาดเคลื่อน
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ไดทำแบบสอบถามอาจลืมความรูสึกท่ีเคยไดรบัหลังจากการเยี่ยมชมชุมชนตลาดนอย จึงควรเก็บขอมูล
จากการลงพื้นที่จริงและแจกแบบสอบถามทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในสถานการณปกติ เพื่อใหไดขอมูลจาก
ความรูสึกของนักทองเที่ยวอยางแมนยำ
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ปจจัยท่ีสงผลตอปฏิสัมพนัธการทำงานในสำนักงานออกแบบ : กรณีศึกษา

บริษัทไฮโปธีสสี จำกัด

Factors that Affect the Personnel Interaction of Working in Design 

Office : Case Study HYPOTHESIS Co., Ltd.

พิสิษฐ เบะประโคน1    ชุมพร มูรพันธุ2     

บทคัดยอ

การทำงานภายในสำนักงานออกแบบมีสิ่งสำคัญที่ทำใหพนักงานตำแหนงตาง ๆ มีปฏิสัมพันธรวมกันในการทำงาน 

ซึ่งสงผลใหการทำงานไดแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง แมกระทั่งการชวยเหลือกันในการทำงานเปนทีมจะสงผลใหการทำงาน   

มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น อยางไรก็ตามการออกแบบสำนักงานในปจจุบันในบางคร้ังอาจสงเสริมหรือลดทอนโอกาสที่จะกอใหเกิด
การปฏิสัมพันธกันภายในสำนักงาน งานวิจัยนี้มุงสืบคนวาปจจัยใดบางที่จะสงผลตอปฏิสัมพันธของผูที่ทำงานรวมกันภายใน
สำนักงานออกแบบ งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งพยายามจะทำความเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นในสำนักงาน
ออกแบบในเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอปฏิสัมพันธ โดยการเก็บขอมูลกับบุคคลที่ทำงานออกแบบ            

มีตำแหนงแตกตางกันภายในสำนักงานออกแบบแหงหนึ่งจำนวน 8 คน ไดแก ตำแหนง ผูอำนวยการออกแบบ 1 คน
ตำแหนง สถาปนิกอาวุโส 1 คน ตำแหนง สถาปนิก 1 คน ตำแหนง มัณฑนากรอาวุโส 2 คน และ ตำแหนง มัณฑนากร 3 

คน โดยดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก ( in-depth interview) และเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ทางดานกายภาพและบุคคลที่จะสงผลตอปฏิสัมพันธซึ่งใชการวิเคราะหผลแบบ การวิเคราะหเนื้อหา 
(Contens Alynasis) เพื่อหาปจจัยท่ีสงผลตอมีปฏิสัมพันธของพนักงานออกแบบ ผลการวิจัยพบวาผังพื้น มุมมอง และเสียง
สงผลตอโอกาสทำใหผูคนปฏิสัมพันธอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน ในขณะที่อุณหภูมิและแสงไมไดสงผล
ปฏิสัมพันธกันในการทำงานออกแบบแตสงผลตออารมณความรูสึกในปจจัยดานบุคคล สงสมาธิผลตอสมาธิในการทำงาน   

อีกทั้งงานวิจัยนี้สามารถนำไปใชศึกษากับสำนักงานออกแบบแหงอื่น ๆ เพื่อออกแบบปจจัยดานตาง ๆ ที่สงเสริมกับทำงา
ออกแบบในอนาคตได

คำสำคัญ:  ปจจัยสภาพแวดลอม  สำนักงานออกแบบ  ปฏิสัมพันธ

1หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract

Working within a design office is important for various positions. interact together in work This 

results in the exchange of ideas, perspectives, and even helping each other in teamwork, resulting in better 

work efficiency . However, today's office design sometimes encourages or Minimize opportunities for 

interaction within the office. This research aims to investigate what factors influence the interactions of 

people working together within the design office. This research is a qualitative research. which attempts to 

understand the phenomena that occur in the design office in depth to find out the factors that affect the 

interaction By collecting data with design people who have different positions within a design office of 8 

people, namely the position of 1 design director, 1 senior architect position, 1 architect position, 2 senior 

decorator positions and the position Three interior decorators conducted an in-depth interview and 

selected a structured interview to collect data on various factors. The physical and individual effects of 

interactions were used to analyze the results. Content analysis (contens alynasis) to determine the factors 

affecting the interaction of designers. Research has shown that floor plans, perspectives and sounds 

influence opportunities, making people want to interact and exchange ideas at work. While temperature 

and light do not interact with each other in design work, they do affect human emotions. Concentration 

affects concentration at work. In addition, this research can be used to study with other design offices to 

design factors that support future design work.

Keywords:  Environmental Factors,  Design Office,  Interaction

1. บทนำ

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในสำนักงานสงผลตออารมณความรูสึกของพนักงานและผลกระทบทางดานอารมณสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการทำงานในปจจุบัน ซึ ่งลักษณะทางกายภาพของสถานที ่ทำงานเปนองคประกอบหนึ่งของ
ความสัมพันธในสภาพแวดลอมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป นิตยสาร Forbes (2019) ใหความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่การ
ทำงานและเทรนการออกแบบในยุคปจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานและตองการหาวิธีการที่ชวยทำงานใหนอยลง
และประสบความสำเร็จมากขึ้น  Mike Coons ผูอำนวยการฝายกลยุทธ บริษัท Knotel ยังใหความเห็นวา “พื้นที่สำนักงาน  

ที่สบายและทันสมัยท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากเทรนดแฟช่ันซ่ึงเปนสิ่งที่ผานไปเร็ว แทนท่ีควรจะสรางผลกระทบที่มีความหมาย
ตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน” ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทำงานหลายปจจัยไดแก 
แสง มุมมอง ผังพื้น (Jungsoo Kim & Richard de Dear, 2013)  โดยการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสำนักงานเปนการ
สงเสริมและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักงาน จากการศึกษาในอดีตพบวามีหลาย
ปจจัยสิ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานไดแก พื้นที่ใชสอยโดยการจัดสรรพื้นที่ (Duffy, 1997) การสรางปฏิสัมพันธในการ
ทำงาน (Wineman and Serato’s, 1999) มุมมองที่น่ังภายในสำนักงาน (Kaplan, 1983) และ แสงสวางท่ีใชภายในสำนักงาน 

(Igor Knez & Christina Kers, 2000) ดังนั้นสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยสงเสริมความพึงพอใจในสถานท่ี
ทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นที่การทำงานเปนสถานท่ีสวนบุคคลหรือกลุมบุคคลรวมตัวกัน เปนสถานที่ที่กลุมคน
หรือพนักงานจะตองสื่อสารและทำงานรวมกันของแตละบุคคลเพื่อภารกิจเปาหมายของแตละองคกร สถานที่ทำงานจึงเปน
สถานท่ีควรมีลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพและคุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพทางดานการทำงานสำหรับบุคคลในองคกร 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

1. ผังพื้น รูปแบบของผังพื้นภายในสำนักงานสัมพันธกับปจจัยอื่น ๆ หลายดาน จากการศึกษาของ จุงซู คิม และริช
ชาท เดอ เดียร (Jungsoo Kim, Richand de dear, 2013) พบวาสภาพแวดลอมการทำงานรูปแบบสำนักงานที่มีผังพื้นแบบ
ปดจะสงผลใหมีความเปนสวนตัวสูงและมีประสิทธิภาพสูงกวาผังพื้นเปดกวาทุกดาน โดยวัดจาก IEQ (indoor Environment 

Quality) หรือ การวัดหรือประเมินคาท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของสิ่งแวดลอมในอาคาร ที่เปนปจจัยสงเสริมคุณภาพในดานการ
ทำงาน ในขณะงานที่ตองการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดรูปแบบของสำนักงานที่มีผังพื้นแบบเปดจะสามารถสราง
ปฏิสัมพันธไดดีกวา ซึ่งรูปแบบของสำนักงานที่มีผังพื้นแบบเปดนั้นก็มีขอเสียจากการศึกษาของ เพนเตอรเซน (Pejtersen,

2006) พบวาสำนักงานท่ีเปนแผนผังแบบเปด จะมีเสียงรบกวน คุณภาพอากาศไมดีและไมรูสบาย
2. ความเปนสวนตัว (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร , 2554) พบวาการที่บุคคลควบคุมปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยแตละ

บุคคลจะมีสภาวะความเปนสวนตัวมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมหรือสถานการณตามความเหมาะสม รวมถึงความ
พอใจของแตละบุคคล ซึ่งในสภาพแวดลอมการทำงานที่ตองการความเปนสวนตัวเหมาะกับการทำงานที่ตองใชส มาธิสูงเปน
รูปแบบผังพื้นแบบปด ดังนั้นรูปแบบผังพื้นแตละประเภทเหมาะสมกับพนักงานแตละตำแหนงแตกตางกันออกไป 

3. มุมมอง สงผลตอการตอบสนองทางดานอารมณและความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน จากการศึกษาของ คาแพ
ลน(Kaplan,1993) พบวามุมมองที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานนั้นคือมุมมองธรรมชาติเปนมุมมองที่สรางความพอใจ 
ในทางกลับกันมุมมองแบบปดอาจจะเหมาะสมกับผูที่ไมตองการสิ่งรบกวนและมุมมองนั้นสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพและ
ความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน

จากการศึกษาของมิเรียม เจนนิเฟอร และนิวแซม (Myriam B.C. Aries a,b,*, Jennifer A. Veitch b, Guy. R. 

Newsham b, 2010) ไดมาศึกษาโดยศึกษามุมมองนั้นมีผลตอความอารมณความรูสึกท่ีตางกัน โดยที่มุมมองหนาตางไดรับการ
จัดอนัดับวาเปนมุมมองที่นาสนใจ

4. แสง ภายในพ้ืนที่การทำงานจากการศึกษาของ แคมเดลและดอลซัน (Camdell & Dawson, 1990) พบวาแสงสี
ขาวสรางบรรยากาศของการทำงานใหรูสึกตื่นตัว แตแสงที่สลัวสงผลใหความตืน่ตัวลดลงและทำใหรูสกึการพักผอน ซึ่งแสงสีสม      

และแสงสีขาวมีสงผลตอความพอใจในการทำงานของชวงอายุแตกตางกัน ( IGOR KNEZ & CHRISTINA KERS, 2000) 

นอกจากน้ันแสงประดิษฐจากหลอดไฟมีผลตอการรับรูของประสาทการทำงานของสายตา (Wineman,1982) พบวาแสงท่ีเปน
ที่ตองการของพนักงาน คือแสงของธรรมชาติ แสงสามารถนำไปสูความเครียดได (Kuller&Laike, 1998 ;Newsham, 1998; 

Veich&McCall,2008)

5. อุณภูมิ เพนเตอรเซน (Pejtersen, 2006) พบวาสำนักงงานท่ีเปนแผนผังแบบเปด จะคุณภาพอากาศไมดีและไมรู
สบาย และ จากการศึกษา (Myriam B.C. Aries a,b,*, Jennifer A. Veitch b, Guy. R. Newsham b, 2010) อุณหภูมิที่
สูงขึ้นและแสงท่ีเขามารบกวน

6. เสียง เพนเตอรเซน (Pejtersen, 2006) พบวาสำนักงงานท่ีเปนแผนผังแบบเปด จะมีเสียงรบกวน
จากทั้งหมด จึงเปนที่มาของการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานใน

สำนักงาน  โดยเลือกสำนักงานออกแบบมาทำวิจัย จึงนำมาสูคำถามงานวิจัย ศึกษา เปรียบเทียบ และสามารถนำไปเปนขอมูล
เพื่อใชในการออกแบบสภาพแวดลอมในสำนักงานได

จากงานวิจัยในอดีตที่กลาวมาจึงมุงศึกษาคนควาปจจัยตาง ๆ เหลานี้สิ่งที่สงผลตอปฏิสัมพันธอยางไร ปจจัย
ใดบางสงผลในเชิงบวกและปจจัยใดบางท่ีสงผลในเชิงลบตอการเกิดปฏิสัมพันธของบุคคลภายในสำนักงาน

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื ่อศึกษาปรากฎการณที ่เกิดขึ ้นในสำนักงานออกแบบบริษัทไฮโปธีสีสจำกัดในเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัยของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและความแตกตางระหวางบุคคลดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธ
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3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

3.1 วิธีการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งพยายามจะทำความเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นในสำนักงานออกแบบ
ในเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอปฏิสัมพันธโดยเปนงานวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยเลือกสำนักงาน
ออกแบบแหงหนึ่งที่มีขนาดกลางซึ่งเปนขนาดสำนักที่นิยมในปจจุบัน เพื่อทำการเก็บขอมูล โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายในสำนักงานออกแบบที่สงผลตอปฏิสัมพันธในการ
ทำงาน โดยการมีการศึกษาในคร้ังนี้แบงเปน 2 ชวงไดแกการศึกษานำรองและการศึกษาหลัก

การศึกษานำรอง สำรวจหาขอมูลฟงกช่ันภายในสำนักงานโดยการวิเคราะหรูปแบบของสำนักงาน การศึกษาหลัก 

ของการวิจัยในครั้งน้ีคือการเก็บขอมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัย ภายในสำนักงานออกแบบสงผลตอการปฏิสัมพันธในการทำงาน
ออกแบบอยางไร

3.2 ผูใหขอมูล

สถานที่ โดยเลือกบริษัทออกแบบแหงหนึ่ง ซึ่งเปนขนาดที่นิยมในการเปดสำนักงานออกแบบในปจจุบัน          

มีพนักงานไมเกิน 25 คน ผูใหขอมูล ไดเลือกพนักงานที่เกี่ยวของกับงานออกแบบหนึ่งแหง โดยกลุมตัวเลือกที่เลือกศึกษาใน
งานวิจัยครั้งนี้เปนผูที่ทำงานภายในสำนักงานออกแบบ จำนวนทั้งหมด 8 คน

ตำแหนง ผูอำนวยการออกแบบ 1 คน
ตำแหนง สถาปนิกอาวุโส 1 คน
ตำแหนง สถาปนิก 1 คน
ตำแหนง มัณฑนากรอาวุโส 2 คน 

ตำแหนง มัณฑนากร 3 คน
3.3 เคร่ืองมือการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ดวยแบบสมัภาษณ ซึ่งแบบสัมภาษณ
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวน

สวนท่ี 1 คือ ขอมูลท่ัวไปขอผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนท่ี 2 คือ ประเด็นคำถามสำหรบัการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสำนักงานเพื่อ

คนหาปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพและความแตกตางระหวางบุคคลท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธ
3.4 การรวบรวมขอมูล

3.4.1 ติดตอสำนักงานออกแบบเพ่ือขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูลในพืน้ท่ี           

3.4.2 ติดตอสำนักงานเพื่อย่ืนเอกสารขออนุญาตขอความอนุเคราะห เขาเกบ็ขอมูล ภาพถาย 

3.4.3 เตรียมเครื่องมือแบบสัมภาษณเพือ่เขาเก็บขอมูลภายในสำนักงานออกแบบ
3.4.4 คัดเลือกกลุมตัวอยางจากสำนักงานออกแบบ จำนวน 8 คน
3.4.5 นัดเวลาสัมภาษณ รายบุคคล และช้ีแจงข้ันตอนการเก็บขอมูลและจุดประสงคในการวิจัยใหพนักงาน

ทราบเพื่อความเขาใจในการทำแบบสัมภาษณ ผานทางอีเมล
3.4.6 สัมภาษณ รายบุคคล 

3.4.7 ชวงเวลาในการเก็บขอมูลในการศกึษาหลัก คือ วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และชวงวันหยุด (เสาร-
อาทิตย) โดยเลือกชวงเวลาตามนัดหมายที่พนักงานสะดวก
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4. ผลการวิจัย

งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงเนนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงเปรยีบเทียบ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป 

โดยดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และวิเคราะหผล

รูปที่ 1 ภาพแสดงผังพื้นช้ัน 1 และ ช้ันลอยภายในสำนักงานออกแบบ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

อาคารสำนักงานมี 2 ชั้น ชั้นหนึ่งเปนพื้นที่อเนกประสงคสามารถปรับการใชงานการใชสอยได และชั้น 2 เปนพื้นท่ี
การทำงานออกแบบ ลักษณะพื้นในสวนของการทำงานเปนผังพ้ืนแบบเปด (Open-plan) และมีสวนปดคือหองประชุม

รูปที่ 2 ภาพแสดงผังพื้นช้ัน 1 และ ช้ันลอยภายในสำนักงานออกแบบ
ที่มา: https://www.iameverything.co/contents/hypothesis

รูปที่ 3 ภาพแสดงผังพื้นตำแหนงน่ังการทำงานภายในสำนักงานออกแบบ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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ตำแหนงที่นั่งมีลักษณะนั่งเปนกลุม 4 กลุม โดยทุกแผนกสามารถเดินหากันไดทุกทีม โตะทำงานมีฉาก (Partition) 

กันดานหนาระหวางบุคคลสูง 0.60 ซม. (รูปท่ี 2)

โดยตำแหนงที่ 1 คือ ผูอำนวยการออกแบบ  ตำแหนงท่ี 2 คือสถาปนิกอาวุโส  ตำแหนงท่ี 3 สถาปนิก  ตำแหนงท่ี 4 

มัณฑนากรอาวุโส  ตำแหนงท่ี 5 มัณฑนากร  ตำแหนงท่ี 6 มัณฑนากร  ตำแหนงท่ี 7 มัณฑนากรอาวุโส  ตำแหนงท่ี 8 มัณฑนา
กรอาวุโส (รูปที่ 3)

4.1 ผูอำนวยการออกแบบ (Director Architect)

การทำงานภายในสำนักงานลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 1 ดานหลังเปนชอง
แสงหนาตางไมรูสึกถึงแสงธรรมชาติที่เขามารบกวน ดานหนาสามารถมองเห็นทีมไดจากสวนนี้ มีปฏิสัมพันธบอยคร้ัง โดยการ
พูดคุยในชวงเวลาการทำงาน ไดแก ชวงเชากอนเริ่มงาน 1 ครั้ง ซึ่งการทำงานท่ีภายในสำนักงาน

รูปที่ 4 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.2 สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect)

การทำงานภายในสำนักงาน ลักษณะพื้นท่ีของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 2 ดานหลังเปนชอง
แสงหนาตาง มีแสงไฟประดิษฐแยงตาในบางครั้ง ดานซายติดทางเดิน ดานหนาสามารถมองเห็นทีมไดจากสวนนี้ ลักษณะ
แผนผังสงเสริมการทำงานเปนทีม มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง โดยสวนใหญจะปรึกษางานภายในทีม ที่อยูทางดานขวาและซายมือ 

ในขณะที่ตองการความเปนสวนตัวจึงใสหูฟงหรือมีการประชุมกับลูกคาจะใชสวนหองประชุมลักษณะปด

รูปที่ 5 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
      ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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4.3 สถาปนิก (Architect) 

การทำงานภายในสำนักงานลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 3 ดานหลังเปนชอง
แสงหนาตาง ดานขวาติดทางเดิน ดานหนาสามารถมองเห็นทีมไดจากสวนน้ี มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ ที่ตองมี
การทำงานรวมกัน ในฤดูฝนเสียงฝนรบกวนสมาธิในบางคร้ัง ในขณะท่ีตองการความเปนสวนตัวจึงใสหูฟง

รูปที่ 6 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.4 มัณฑนากรอาวุโส (Senior Interior Designer) 

การทำงานภายในสำนักงานลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 4 ดานซายติด
ทางเดิน ดานหนาสามารถมองเห็นสวนประชุมจากสวนน้ี มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ ที่ตองมีการทำงานรวมกัน 

และมีการเดินปรึกษาระหวางท่ีนั่งการทำงานของแตละทีม ตำแหนงท่ีนั่งชองแอรลงในพื้นที่ทำใหรูสึกนั่งทำงานไดไมนานสงผล
ตอสมาธิ เนื่องจากตองลุกไปเขาหองน้ำบอยขึ้น

รูปที่ 7 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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4.5 มัณฑนากร (Interior Designer) 

การทำงานภายในสำนักงาน ลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 5 ดานขวาติด
ทางเดิน ไมรูสึกวามีผูรบกวนขณะเดินผาน แตรูสึกเกร็งเนื่องจากมีความรูสึกบุคคลทานอื่นที่อ าวุโสนั่งทำงานหันหนาไปทาง
เดียวกันซ่ึงเหน็หนาจอคอมพิวเตอร ดานหนาสามารถมองเห็นสวนประชุมจากสวนน้ี มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ 

ที่ตองมีการทำงานรวมกัน แสงประดิษฐจากหลอดไฟทำใหรูสึกไมสบายตา อุณหภูมิไมคงท่ีในขณะท่ีตองการความเปนสวนตัว
จึงใสหูฟง

รูปที่ 8 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.6 มัณฑนากร (Interior Designer) 

การทำงานภายในสำนักงานลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 6 ดานซายติด
ทางเดิน ดานหนาสามารถมองเห็นสวนประชุมจากสวนน้ี มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ ที่ตองมีการทำงานรวมกัน 

แสงประดิษฐจากหลอดไฟทำใหรูสึกไมสบายตา อุณหภูมิไมคงที่

รูปที่ 9 ตำแหนงท่ีนั่งภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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4.7 มัณฑนากรอาวุโส (Senior Interior Designer)

การทำงานภายในสำนักงาน ลักษณะพื้นท่ีของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงท่ี 7 ดานหนาสามารถ
มองเห็นสวนประชุมจากสวนน้ี มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ ที่ตองมีการทำงานรวมกัน อุณหภูมิไมคงที่ เมื่อไดยิน
เสียงปรึกษาจากคนอ่ืนรูสึกอยากแลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตองการความเปนสวนตัวจึงใสหูฟง

รูปที่ 10 ตำแหนงท่ีนัง่ภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.8 มัณฑนากรอาวุโส (Senior Interior Designer) 

การทำงานภายในสำนักงาน ลักษณะพื้นที่ของการทำงานภายในสำนักงานอยูในตำแหนงที่ 8 ดานขวาติดตู
หนังสือ ดานหนาสามารถมองเห็นสวนประชุมจากสวนนี้ มีปฏิสัมพันธบอยครั้ง รวมถึงกับทีมอื่น ๆ ที่ตองมีการทำงานรวมกัน 

อุณหภูมิไมคงท่ี เมื่อไดยินเสียงปรึกษาจากคนอ่ืนรูสึกอยากแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตองการความเปนสวนตัวจึงใส
หูฟง

รูปที่ 11 ตำแหนงท่ีนัง่ภายในสำนักงาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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5. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

5.1 การอภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัยนี้มี เปนประเด็นสำคญั ไดแก ผังพื้น ความเปนสวนตัว มุมมอง อุณหภูมิ แสง และ เสียง
ตารางท่ี 1 แสดงปจจัยดานสภาพแวดลอมภายท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธกันในการทำงาน

ตำแหนง ผังพื้น ความเปนสวนตัว มุมมอง อุณหภูมิ แสง เสียง

1. ผูอำนวยการ   

   ออกแบบ

มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ตองการในชวง
ประชุม

เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นตำแหนงอ่ืน

ได

เย็น-รอน ไมสงผล ไมสงผล

2. สถาปนิก

   อาวุโส

มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ตองการในชวง
ประชุม

เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นตำแหนงอ่ืน

ได

เย็น-รอน ไฟเพดาน
แยงตา

ไมสงผล

3. สถาปนิก มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ไมสงผล เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นตำแหนงอ่ืน

ได

ไมรูสึก ไมสงผล เสียงฝนสงผล
ตอสมาธิ

4. มัณฑนากร

   อาวุโส

มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ไมสงผล เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็น
โตะประชุม

เย็น ตองลุกไป
เขาหองน้ำ
บอย

ไมสงผล ไมสงผล

5. มัณฑนากร มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ไมสงผล เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นหองประชุม

เย็น-รอน ไฟเพดาน
แยงตา

ไมสงผล

6. มัณฑนากร

   อาวุโส

มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ไมสงผล เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นหองประชุม

เย็น-รอน ไมสงผล มีการอยาก
แลกเปลี่ยน
แนวความคิด

7. มัณฑนากร

   อาวุโส

มีการเดินพูดคุย
บอยครั้ง

ไมสงผล เปนมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นหองประชุม

เย็น-รอน ไฟเพดาน
แยงตา

มีการอยาก
แลกเปลี่ยน
แนวความคิด

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นปจจัยในดานตาง ๆ ไดแก ผังพื้นภายในสำนักงานสงเสริมใหมีการพูดคุยและมีการเดิน
ถึงตำแหนงตาง ๆ ไดสะดวกบอยครั้ง, มุมมองสงผลตอการควบคุมพนักงานของตำแหนงผูอำนวยการออกแบบ และเสียงการ
พูดคุยในบางครั้งสามารถกระตุนใหผูอื่นอยากรวมปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดรวมดวย อีกทั้งหองประชุมแบบปด
ยังลดการรบกวนหรือลดการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นภายในสำนักงาน สวนอุณหภูมิและแสงนั้นไมสงเสริมหรือลดการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นภายในสำนักงาน
ผังพื้น มุมมอง และเสียงสงผลตอโอกาสทำใหผูคนปฏิสัมพันธอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน และความเปน
สวนตัวสามารถสงเสริมการทำงานบางโอกาสเพื่อการลดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นรวมถึงงานที่ตองใชสมาธิสูง ในขณะที่
อุณหภูมิและแสงไมไดสงผลปฏิสัมพันธกันในการทำงานออกแบบแตสงผลตออารมณความรูสึกในปจจัยดานบุคคล สงสมาธิ
ผลตอสมาธิในการทำงาน แบงไดเปน 6 ประเด็น

1. ผังพื้น สำนักงานออกแบบตองอาศัยการทำงานรวมกัน จึงตองมีผังพื้นที่สงเสริมในการทำงานเปนกลุม
คือผังพื้นแบบเปดภายในสำนักงาน ซึ่งรูปแบบของผังพื้นภายในสำนักงานสอดคลองกับการศึกษาของ จุงซู คิม และริชชาท 

เดอ เดียร (Jungsoo Kim, Richand de dear, 2013) ที่เปนปจจัยสงเสริมคุณภาพในดานการทำงาน ในขณะงานที่ตองการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดรูปแบบของสำนักงานท่ีมีผังพื้นแบบเปดจะสามารถสรางปฏิสัมพันธไดดี ซึ่งสำนักงานออกแบบ
แหงน้ีพิสูจนใหเห็นวาผังพื้นสงเสริมใหปฏิสัมพันธกัน ทั้งตำแหนงท่ีนั่งและทางเดินภายในสำนักงาน

180



2. ความเปนสวนตัว ผูบริหารระดับสูงจะตองการความเปนสวนตัวในขณะที่ประชุมกับลูกคาหรือเปน
ความลับขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร , 2554) พบวาการที่บุคคลควบคุมปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยแต
ละบุคคลจะมีสภาวะความเปนสวนตัวมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมหรือสถานการณตามความเหมาะสม ในขณะท่ี
พนักงานตำแหนง อื่น ๆ ไมพบปญหาในดานนี้

3. มุมมอง พบวาผูอำนวยการออกแบบใหความสำคัญเกี่ยวกับมุมมองของที่นั่งของพนักงาน เพื่อควบคุม
และการมองเห็นพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานที่นั่งใกลในระยะสายตาของผูอำนวยการออกแบบนั้นจะรูสึกเกร็งในขณะทำงาน 

ไดมาศึกษาโดยศึกษามุมมองนั้นมีผลตอความอารมณความรูสึกที่ตางกัน (Myriam B.C. Aries a,b,*, Jennifer A. Veitch b, 

Guy. R. Newsham b, 2010)

4. แสง พนักงานบางตำแหนงที่นั่งตรงกับไฟนั้นพบสภาวะปวดตาเนื่องจากหลอดไฟเปนหลอดเปลือย
พบวาแสงประดิษฐจากหลอดไฟมีผลตอการรับรูของประสาทการทำงานของสายตา (Wineman J. D., 1982) พบวาแสงท่ีเปน
ที่ตองการของพนักงานคือแสงของธรรมชาติ แสงสามารถนำไปสูความเครียดได

5. อุณภูมิ อุณหภูมิแตละตำแหนงแตกตางกันออกไปโดยสัมพันธกับตำแหนงของหัวจายแอรที่ลงแตละ
พื้นที่ทำใหเกิดบางพื้นที่รอนและบางพื้นที่เย็นจนเกินไป เพนเตอรเซน (Pejtersen, 2006) พบวาสำนักงานที่เปนแผนผังแบบ
เปด จะคุณภาพอากาศไมดีและไมรูสบาย โดยภายในสำนักงานออกแบบแหงนี้แกปญหาโดยมีพัดลมในจุดที่รอน จุดที่อุณภมูิ
ต่ำจะแกปญหาดวยวิธีการใสเสื้อแขนยาว

6. เสียง เพนเตอรเซน (Pejtersen, 2006) พบวาสำนักงานท่ีเปนแผนผังแบบเปด จะมีเสียงรบกวนภายใน
สำนักงานไดแกเสียงฝนและเสียงการพูดคุย ซึ่งงานวิจัยนี้พบวาเสียงรบกวนนั้นสามารถแกปญหาโดยการใสหูฟง หรือตองการ
ความเปนสวนตัวสูงหรือประชุมกับบุคคลภายนอกจะแยกตัวออกไปใชหองประชุมแบบปด นอกจากน้ันเสียงในการปรึกษากัน
ยังมีขอดีเมื่อไดยินบุคคลทานอ่ืนเสนอแนวความคิดกัน สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและสรางปฏิสัมพันธไดทันดี

5.2 สรุป

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในสำนักงานสงผลตออารมณความรูสึกของพนักงานและผลกระทบทางดานอารมณ
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานในปจจุบัน ซึ่งลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทำงานเปนองคประกอบหนึ่งของ
ความสัมพันธในสภาพแวดลอมของการทำงาน ซึ่งสำนักงานออกแบบนั้นมีรูปแบบงานตำแหนงหนาที่ของงานที่ตองการการ
ทำงานรวมกัน จึงมีความจำเปนที่ควรจัดสภาพแวดลอมภายในสำนักงานใหสงเสริมการทำงานภายในสำนักงานออกแบบเพื่อ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน ไดแกผังพื้น มุมมอง และเสียงของการพูดคุย สงผลตอโอกาสทำใหผูคนปฏิสัมพันธอยาก
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน และความเปนสวนตัวสามารถสงเสริมการทำงานบางโอกาสเพื่อการลดการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นรวมถึงงานที่ตองใชสมาธิสูง ในขณะที่อุณหภูมิและแสงไมไดสงผลปฏิสัมพันธกันในการทำงานออกแบบ
แตสงผลตออารมณความรูสึกในปจจัยดานบุคคล สงผลตอสมาธิในการทำงาน

สำนักงานออกแบบในปจจุบันมีเปลี่ยนรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและบริบท ซึ่งสามารถ
ออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองและสงเสริมในการทำงานออกแบบในอนาคตตอไป

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช ผังพื้นแบบเปดที่สามารถนำไปใชกับสำนักงานออกแบบแหงอื่น ๆ 

เนื่องจากสามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธของบุคคลภายในสำนักงานออกแบบได ซึ่งนำไปสูประสิทธิภาพในการทำงานออกแบบไดเปน
อยางดี

5.3.2 ขอจำกัดและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป วิจัยนี้สามารถนำไปใช
ศึกษากับสำนักงานออกแบบแหงอื่น ๆ เพื่อออกแบบปจจัยดานตาง ๆ ที่สงเสริมกับทำงานออกแบบในอนาคตได
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางกายภาพ

สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข

The Relationship Between Personal, Social and Physical Factors

Affecting the Behavior of Using the Dog Lifestyle Shopping Center

บุญลักษณ  สุประดิษฐ1   ชุมพร  มูรพันธุ2

บทคัดยอ

ปจจุบันนี้ศูนยการคาเริ่มมีการปรับแนวความคิดในการอนุญาตใหผูใชบริการสามารถนำเอาสัตวเลี้ยงเขามาใชบริการ
ไดเพื่อดึงดูดใหมีผูใชศูนยการคามากยิ่งขึ้น  ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอการออกแบบ
ศูนยการคาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอกิจกรรมและพฤติกรรมการเขาใชบริการจากการศึกษาศูนยการคาที่อนุญาตใหสุนัขเขา
ใชบริการภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเขาไปประเมินผลหลังการเขาใชพื้นที่ดวย
การสัมภาษณจากผูที่เขาใชบริการจากกรณีศึกษาของศูนยการคา 3 แหง จำนวน 18 คน โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึกแบบ   

มีโครงสรางในการเก็บขอมูลจากความแตกตางดานสถานที่ อายุ เพศ ความชอบ และการพาสุนัขเขาใชบริการของผูใหขอมูล 

ขนาดของสุนัข รูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการ จำนวนการเขาใชบริการ รูปแบบความสัมพันธ วัน และเวลาการเขาใชบริการ  
และวิเคราะหผลจากการสมัภาษณเปรียบเทียบเหตุการณหาความซ้ำและความแตกตางของการเขาใชบริการ  พบวา  1) ปจจัย
สวนบุคคลดานอายุ การพาสุนัขเขาใชบริการสงผลตอตำแหนงและการเขาถึง  2) ปจจัยสวนบุคคลของสุนัขดานขนาด รูปแบบ
การพาสุนัขเขาใชบริการ  และ 2.1) ปจจัยทางสังคมดานจำนวนผูใชบริการสงผลตอที่น่ังพักคอย พื้นที่รับฝากสุนัข และขนาด
ทางเดิน  2.2) ปจจัยทางสังคมดานเวลามีผลตอตำแหนงและการออกแบบพ้ืนที่องคประกอบแวดลอมท่ีเกี่ยวเน่ืองจากอุณหภูมิ
และการระบายอากาศ  2.3) ปจจัยทางสังคมดานการรวมกลุมมีผลตอพื้นที่ทางเดินและความสัมพันธในองคประกอบแวดลอม
การจัดวางเฟอรนิเจอรของที่นั่ง  และ 2.4) ปจจัยทางสังคมดานกิจกรรมสงผลตอ 3) ปจจัยทางกายภาพของลานจอดรถ 

รานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต คอรดหรือสวน (Service Space) และทางเดิน  สงผลไปยัง 4) พฤติกรรมการเขาใชบริการ
สงไปผลใหเกิดการเขาใชบริการ  ทำใหใชบริการยาวนานขึ้น  ทำใหเกิดการจับจายใชสอย และทำใหกลับมาใชบริการซ้ำ      

ซึ่งสงผลตอรายไดและความมัน่คงศูนยการคา เนื่องจากปจจัยดานการเขาถึงและสถานการณโควิดในการทำการวิจัยตอไปอาจ
เก็บขอมูลในจำนวนท่ีมากข้ึนซึ่งขณะนี้มีขอจำกัดในการเขาไปเก็บขอมูลในสถานท่ีจริง 

คำสำคัญ:  ศูนยการคาไลฟสไตล  คนรักสุนัข  ปจจัยที่สงผลตอการออกแบบ  พฤติกรรมผูใชงาน 

1หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

183



Abstract

At present, shopping centers have begun to adjust their ideas and allow users to bring pets to 

attract more users. Shopping Mall Therefore, the purpose of this study is to find out the factors affecting 

the design of shopping centers to meet their activities and behaviors. Education service centers in and 

around Bangkok metropolitan area. This study adopts the qualitative research method and evaluates after 

interviewing the respondents of the case study of three shopping centers. This study uses in-depth 

interviews to collect data from different places, age, gender, preferences, and socio-economic status. Cost 

of bypass and supervision services, information provider, dog size, depletion mode, number of services, 

cost of services, relationship mode. The results of the interview were compared, and the repeatability and 

differences of services were found  1.1) Individual factors of age Dog adoption affects location and 

accessibility  1.2) Dog size personal factors patterns of dog adoption and 2.1) social factors in the number 

of service users affecting the waiting seats. dog boarding area and corridor size.  2.2) Time social factor 

affects the location and design of the area, environmental elements related to temperature and ventilation. 

2.3) Social integration factor affects the corridor area and the relationship in the environment component.  

The furniture placement of the seats  and. 2.4) social factors affecting activities 3) physical factors of the 

parking, shop, supermarkets, service spaces and corridors this led to 5) behavior of accessing the service, 

resulting in the use of the service make the service last longer cause spending and make them come back 

to use the service again which affects the income and stability of the shopping center. Due to accessibility 

factors and the COVID situation, further research may collect larger amounts of data that are currently 

limited to on-site data collection.

Keywords : Lifestyle Shopping Center, Dog Lover, Factors Affecting Design, User Behavior

1. บทนำ

เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันที่ความผูกพันในครอบครัวลดลงและความเครงเครียดที่มากขึ้น
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเมืองซ่ึงทำใหผูคนเกิดความรูสึกโดดเดี่ยวมากข้ึนตามไปดวย  สัตวเลี้ยงจึงมีความสำคัญมากข้ึนโดย
มองวาเปนเพื่อน เปนสมาชิกในครอบครัว หรือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  ซึ่งชวยผอนคลายความเครียดอีกทางหนึ่ง (วรางคนา             
คำประสิทธ์ิ และ วีสะวัฒน จันทึก, 2559)  สงผลใหเจาของสัตวเลี้ยงอยากใชเวลารวมกับสตัวเลี้ยงมากข้ึน  แตเนื่องจากปญหา
ในสังคมเมืองที่มีการจราจรติดขัดทำใหสูญเสียเวลาในการออกไปใชบริการในสถานท่ีตาง ๆ และการขาดพื้นที่สาธารณะในการ
ใหนำสัตวเลี้ยงเขาใชบริการ  ศูนยการคาซึ่งเปนสถานที่หนึ่งที่มีความจำเปนในการเขาใชบริการที่บอยครั้งในการซื้อสินคา
สำหรับอุปโภคบริโภคจึงทำใหเกิดการรวมกันเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและกิจกรรมในปจจุบัน  ซึ่งศูนยการคา
รูปแบบนี้มีชื่อเรียกวา ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Shopping Center)  เปนศูนยการคาที่ใหความสำคัญกับบรรยากาศ
ของสถานที่ ความชอบที่แตกตางกัน หรือพฤติกรรมใหม ๆ ของผูคนในปจจุบัน ในที่นี้ก็คือ กลุมคนรักสุนัข (Dog Lover)

ดังนั้นเมื่อมีการนำสุนัขมาเขาใชบริการจึงตองการพ้ืนท่ีรองรับสำหรบัคนกลุมนี้  แตอยางไรก็ตามศูนยการคาก็มกีลุมผูใชบริการ
จำนวนมากและมีความหลากหลายทำใหความรูสึกของแตละบุคคลจึงมีความแตกตางกันตามไปดวย  ซึ่งความรูสึกนี้ส งผลตอ
พฤติกรรมในการเขาใชบริการ  โดยเมื่อเปนผลในดานบวกทำใหเกิดเปนความรูสึกดีทำใหเกิดการเขาใชบริการ เกิดการเขาใช
บริการที่ยาวนานข้ึน เกิดรายไดในการใชจาย และกลับมาเขาใชบริการ ซึ่งสรางความม่ันคงใหกับศูนยการคา

184



2. การทบทวนวรรณกรรม

ศูนยการคาซึ่งเปนสถานที่หนึ่งในสังคมเมืองที่มีการใชพื้นที่บอยครั้งมีลักษณะโดยทั่วไปเปนรานคาที่รวมสินคาและ
บริการที่หลากหลาย มีการแบงเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการคนหาและจำหนายมีผูเขาใชบริการจำนวนมาก และสราง
ใกลกับชุมชน (เบญจพิชญ เหรียญผูก, 2548) แตในปจจุบันศูนยการคามีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรม
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูคน  หนึ่งในนั้นก็คือ ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle shopping center)  ซึ่งเปน
ศูนยการคาที่ใหความสำคัญกับบรรยากาศ ความชอบ หรือพฤติกรรมใหม ๆ ในปจจุบัน โดยมีผูเชาหลักเปนซูเปอรมารเก็ตและ
มีรานคาท่ีตอบสนองตอการใชชีวิตประจำวัน เชน รานอาหาร รานขายเสื้อผา รานขายผลิตภัณฑเสริมความงาม (บริษัท สยาม
ฟวเจอรดีเวอลอปเมนท จำกัด (มหาชน), 2557)  โดยศูนยการคาประเภทนี้มีหลายรูปแบบ เชน  สำหรับการตกแตงบ าน 

(IKEA), สำหรับคนรักศิลปะ (Art Village)  และสำหรับคนรักสัตวเลี้ยง (Pet Lover) หรือคนรักสุนัข (Dog Lover)  

ศูนยการคาในปจจุบันที่เริ่มใหความสำคัญกับสัตวเลี้ยงมีมากมายหลากหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทั้งสิ้นเกือบ 20 แหง เชน K Village, The Circle Ratchapruk, Central Festival Eastville, The Nine Center 

Rama 9, Asiatique The Riverfront, Sena fest LifeStyle Mall, Crystal Design Center, Mega Bangna, The Avenue 

Changwattana  รวมไปถึงอาคารและธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงก็มีเพิ่มมากขึ้นเชนกัน  ซึ่งสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาสัตวเลี้ยง
เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคมปจจุบันเพื่อรองรับคนกลุมนี้  ทำใหเกิดศูนยการคาเกิดการรวมกลุมเปนชุมชนแหงหนึ่ง     

ซึ่งทำใหเกิดการพบปะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  รวมถึงนำสุนัขมาเปลี่ยนบรรยากาศหรือผอนคลายความเครียดแต
อยางไรก็ตามศูนยการคามีจำนวนผูเขาใชบริการจำนวนมากและหลากหลาย ดังนั้นทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลจึงมี
ความแตกตางกันตามไปดวย  และเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในศูนยการคาเพื่อรองรับ
ทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลที่นำสัตวเลี้ยงมาเขาใชบริการใหสามารถอยูรวมกันได  รวมถึงมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและ
พฤติกรรมของผูเขาใชบริการมากยิ่งขึ ้น  เมื ่อไปในทางที่ดีทำใหเกิดลูกคาประจำซึ่งสามารถสรางรายไดที ่มั ่นคงใหกับ
ศูนยการคาอีกไดดวย  

จากการศึกษาและคนควาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตจากหลากหลายบทความ พบวา มีศูนยการคาหลายแหงที่ไดรับ
ความนิยมและมีการแนะนำซ้ำซึ่งเปนศูนยการคาที่เปนมีความมิตรกับผูที่นำสุนัขเขาใชบริการ  โดยผูเขาใชบริการศูนยการคา
ทั่วไปและเจาหนาที่มีความเปนมิตร ไมทำใหรูสึกแบงแยก และมีการออกแบบพื้นที่บางสวนเพื่อรอบรับการนำสุนัขเขาใช
บริการ  โดยศูนยการคาเหลานี้การกระจายตัวรอบเขตกรุงเทพมหานครซึ่งแตละแหงมีการออกแบบพื้นที่แตกตางกันออกไป  

จึงไดทำการคัดเลือกและทำการขออนุญาตศูนยการคาที่มีความแตกตางในหลายดาน จำนวน 3 แหง ไดแก K Village, The 

Circle Ratchapruk และ ศูนยการคา X (ไมอนุญาตใหเปดเผยชื่อ)  ซึ่งมีความแตกตางกันในดานทำเลที่ตั้ง ขนาด รูปแบบ
ศูนยการคาทั้งแบบเปดและแบบปด  ตัวอาคารที่เปนอาคารเดียวหรือเปนในลักษณะของตึกแถวที่เชื่อมตอกันเปนวิลเลจ  
รวมถึงการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับคนกลุมนี้  โดยพื้นที่ภายในศูนยการคามีพื้นที่ใหบริการ ไดแก ลานจอดรถ รานอาหาร 
รานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต คอรดหรือสวน (Service Space) รานบริการสำหรับสุนัข และพื้นท่ีทางเดิน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การนำสุนัขเขาใชบริการศูนยการคา 
ที่มา: ผูวิจัย (2564)
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เนื่องจากบทบาทที่มากขึ้นของสัตวเลี้ยงจึงไดสืบคนหาขอมูลพบวา จำนวนสุนัขในประเทศไทยติดอันดับการเลี้ยง
เปนหนึ่งในสิบของโลกซึ่งเปนจำนวนประมาณ 6.7 ลานตัว  ในขณะเดียวกันเขตกรุงเทพมหานครก็มีการเลี้ยงถึงรอยละ 20 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2559) รวมถึงจากการสอบถามและสังเกตการณการเขาใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลพบวา สุนัข 

เปนสัตวเลี้ยงที่พบมากที่สุดและเปนสัตวเลี้ยงเกือบทั้งหมดในการนำเขาใชบริการ  ดังนั้นจึงใชสุนัขเปนหลักในการศึกษาการ
นำสัตวเลี้ยงเขาใชบริการในศูนยการคา  โดยสามารถจำแนกไดตามขนาดรูปรางได 5 ขนาด ไดแก 1) สุนัขพันธุจิ๋ว มีความสูง 
15 - 28 เซนติเมตร น้ำหนักนอยกวา 4 กิโลกรัม  2) สุนัขพันธุเล็ก มีความสูง 23 - 38 เซนติเมตร น้ำหนัก 4 - 10 กิโลกรัม 

3) สุนัขพันธุกลาง มีความสูง 35 - 66 เซนติเมตร น้ำหนัก 11 - 25 กิโลกรัม  4) สุนัขพันธุใหญ มีความสูง 53 - 76 เซนติเมตร 
น้ำหนัก 26 - 44 กิโลกรัม  และ 5) สุนัขพันธุยักษ มีความสูง 61 - 81 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม (Baanlaesuan, 2019) 

ซึ่งจากการสอบถามและสังเกตการณพบวา ในศูนยการคามีตั้งแตสุนัขพันธุขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญแตโดยมากจะเปนพันธุ
จิ๋วจนถึงขนาดกลางซึ่งเปนขนาดที่เลี้ยงไดงาย ไมใชพื้นที่มาก พกพาหรือเดินทางสะดวก เหมาะสำหรับสังคมเมือง และสุนัข
ขนาดใหญมักพบไดในเขตชานเมืองมากกวาเนื่องจากสุนัขตองการพ้ืนท่ีและบริเวณที่มากกวาในการเลี้ยงดู  และในการนำสุนัข
เขาใชบริการในศูนยการคานอกจากปจจัยพื้นฐานที่ตองดูแลแลวในระหวางเขาใชบริการตองมีการจัดการสุนัขโดยมีรูปแบบ
การเขาใชบริการหลายรูปแบบมีทั้งการอุม การใชสายจูง การใสกระเปา หรือการใชรถเข็น เพื่อควบคุมดูแลสุนัข  ซึ่งรูปแบบ
เหลานี้มีขอจำกัดในการใชตามขนาดตัว กิจกรรม หรือพื้นที่เขาใชบริการภายในศูนยการคา

จากการศึกษาบทความและงานวิจัยที่ผานมายังไมคอยมีการใหความสำคัญกับประเด็นพื้นที่ที่มีสัตวเลี้ยงเขามาใช
บริการศูนยการคามากนัก  โดยจะมีการศึกษาดานการเลี ้ยงสัตวเลี ้ยง ดานสัตวศาสตร หรือดานธุกรกิจ เชน การตลาด 

แนวทางในการพัฒนาทางธุรกิจ การลงทุน มาตรทางกฎหมาย ตอการเขาใชงานของกลุมคนรักสัตวเลี้ยง เชน คอนโดมิเนียม 

อะพารตเมนต โรงแรม รีสอรต รานตัดแตงและอาบน้ำสุนัข ศูนยสัตวเลี้ยง และฟารมแมว (วรางคนา คำประสิทธิ์ และธี
ระวัฒน จันทึก, 2559; นริศรา พรมใบ, 2558; ชนกนันท นวรัตน ณ อยุธยา, 2561; ธนบดี งามเรียบสกุล, 2550; ธิญภา กุล
วัตวทัญู, 2557; เบญจพร อุทัยผล และ ธีระวัฒน จันทึก, 2559; อรญา พันธมั่งมี, 2560)  จึงไดมีการศึกษาสวนสัตวซึ่งมี
ความเก่ียวของกับสัตวเลี้ยงโดยเปรียบเทียบแนวคิดบางสวนกับศูนยการคาซึ่งเปนการเขาใชบริการดานนันทนาการหรือความ
บันเทิงที่สงผลตออารมณและนำไปสูพฤติกรรมที่แสดงออกระหวางการเขาใชบริการ  จากงานวิจัยที่พบวาแรงจูงใจในการเขา
ใชดานความบันเทิงมีมากกวาเหตุผลทางการศึกษา (Morgan & Hodgkinson, 1999 ; Reade & Waran, 1996)  ซึ่งมีการให
ความสำคัญเกี่ยวกับอารมณมากกวาเหตุผลหลักในการเขาใชบริการ  และมีการใหความสำคัญของความพึงพอใจเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการผูเขาชมจากการศึกษาดานทัศนคติและความเชื่อ  โดยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมหรือเวลาในการ
เขาชมสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของผูเขามาเยี่ยมชม สภาพภายนอก และ
ลักษณะของสัตว (Ursula S. Anderson et al., 2003)  

จากแนวความคิดดานการออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยการคาพบวา  แรงจูงใจที่ผูบริโภคตองการซื้อสินคา
และบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ เหตุผล อารมณ และการอุปถัมปรานคา (พิบูล ทีประปาล, 2545)  ซึ่งผลิตภัณฑหรือศูนยการคา
สงเสริมใหเกิดสภาพอารมณหรือความรูสึกที่ดีขึ้นตอสถานที่ได และสงผลใหเกิดการซื้อสินสินคาและบริการในศูนยการคาที่
มากขึ้นตามไปดวย  และบรรยากาศและการตกแตงสถานที่มีอิทธิพลมากรองจากปจจัยดานที่ตั้งและการเดินทาง (ชนะใจ  
ชื้อชวัช, 2558)  ในที่นี้ศูนยการคาอาจเทียบไดกับผลิตภัณฑที่มีการรองรับสัตว เลี้ยง เมื่อมีการรองรับ มีการจัดการที่ดี ไมมี
ปญหา ทำใหกลุมผูใชทำใหเกิดความรูสึกท่ีดี เกิดความบันเทิง เพลิดเพลิน สะดวกสบาย สงผลตอความประทับใจจะกระตุนให
ลูกคาใชเวลาในศูนยการคาและกลับมาซื้อบริการตอเนื่องซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในระยะยาว (ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 

2548)  โดยมิติในการใหบริการมีผลตอความถึงความพึงพอใจแบงออกได 3 มิติ ไดแก สภาพแวดลอม ผัง (Layout) และ
ประโยชนใชสอย (Function) และสัญลักษณและสิ่งประดิษฐ (Bitner, 1992)  รูปแบบการออกแบบและตกแตงภายใน
สามารถแบงไดปจจัย 5 ประการที่เกี่ยวของกับองคประกอบหลักการออกแบบ คือ การเขาถึงและผัง สิ่งอำนวยความสะดวก   
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และความสวยงาม ที่นั่งและความสะดวกสบาย ความสะอาด และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและจอแสดงผล  (Baker et al., 

1994; Bitner, 1992; Brauer, 1992)  และการศึกษาบรรยากาศรานคาซึ่งสงผลตอพฤติกรรมผูเขาใชบริการในการจับจายใช
สอย จำนวนในการเขาใช ระยะเวลาในการเขาใช และการกลับมาใชบริการ (Robert J. Donovan & John Rossiter, 1982)

จากความหลากหลายของบุคคลในการเขาใชบริการศูนยการคาที่มีทัศนคติและความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไปทำใหมี
อารมณและความรูสกึในการเขาใชพื้นที่ตางกันออกไปดวยและสงผลตอพฤติกรรม  สิ่งเหลานี้มีผลมากจากปจจัยดานความรูสกึ
ของบุคคลตอที่มีสถานที่และสัตวเลี้ยงโดยเกิดจากการรับรูสภาพแวดลอมและตอบสนองตอสิ่งเรา (SOR) โดยมีสิ่งเราหรือ
ตัวกระตุนเปนบรรยากาศของพื้นท่ี (Stimuli) ผานการตอบสนองตออารมณความรูสึกภายใน (Organism)  และทำใหเกิดการ
ตอบสนองตอพฤติกรรม (Respond)  (Spangenberg, Crowley & Henderson, 1996)  เมื่อบุคคลมีความแตกตางกันทั้ง
ปจจัยดานบุคคล เชน เพศ, อายุ  ปจจัยดานสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธ เชน ความสัมพันธ การรวมกลุม กิจกรรม  

และปจจัยดานสภาพแวดลอม  สิ่งเหลานี้ทำใหความรูสึก ทัศนะคติ และการแสดงออกที่แตกตางกันตามไปดวย (Robert 

Gifford, 2014)  ดังนั้นเมื่อศูนยการคาซึ่งเปนสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมากเมื่อมีการพาสัตวเลี้ยงเขามาใช
สถานท่ีบุคคลก็ยอมมีความคิดความรูสึกท่ีแตกตางกันตามไปดวย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาเปนกฎ/ขอบังคับของศูนยการคาในการอนุญาตใหนำสุนัข
เขาใชบริการสงผลตอปจจัยสวนบุคคล ของสุนัข ปจจัยทางสังคมที่แตกตางกันของบุคคล และปจจัยทางกายภาพของ
ศูนยการคา รวมถึงองคประกอบแวดลอมในการออกแบบ  ซึ่งสงผลตอความรูสึกของบุคคล และนำไปสูพฤติกรรมการเขาใช
บริการในศูนยการคา  ซึ่งสิ่งเหลานี้สรางรายไดและสรางความมั่นคงตอศูนยการคาในระยะยาว และเปนแนวทางในการ
ออกแบบศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข รวมถึงพื้นที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการนำสุนัขเขาใชบริ การอีกดวย  ในการหา
คำตอบงานวิจัยวา ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางกายภาพ ที่สงผลตอพฤติกรรมในการเขา
ใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข สรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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3. วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อคนหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางกายภาพ ท่ีสงผลตอพฤตกิรรมในการ
เขาใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข  

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

4.1 วิธีการวิจัย

จากคำถามการวิจัยที่กลาวถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางกายภาพ       

ที่สงผลตอพฤติกรรมในการเขาใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข  เมื่อพิจารณาถึงประเภทและวัตถุประสงคของ
งานวิจัยพบวา ควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เปนวิธีการวิจัยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  เนื่องจาก
เปนการศึกษาปรากฎการณที่เกิดขึ้นโดยเขาไปประเมินหลังการเขาใชพื้นที่ หรือ POE (Post Occupancy Evaluation) 

เพราะเปนการเขาไปสำรวจตามสภาพแวดลอม กิจกรรม และพฤติกรรมของผูเขาใชบริการตามความเปนจรงิ  ไมไดเขาไปสราง
สถานการณเพื่อใหไดขอมูลที่เท่ียงตรงตามความเปนจริง  เพื่อคนหาปจจัยตาง ๆ ที่นำไปสูการออกแบบพื้นที่การเขาใชบริการ
เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมและพฤติกรรมการเขาใชมากที่สุด  ซึ่งเปนการคนหาปรากฎการณและความสำคัญของปจจยัที่มี
ผลตอการหาคำตอบโดยสังเกตพฤติกรรมและสมัภาษณจากผูเขาใชบริการเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกนำไปสูการคนหาปจจัยที่สงผล
ตอแนวทางการออกแบบทางกายภาพของศูนยการคา

4.2 การเก็บขอมูล

4.2.1  ผูใหขอมูล ผูใหขอมูลในการวิจัยนี้ คือ ผูที่เขาใชบริการศูนยการคาที่ทั้ง 3 แหง ไดแก K Village, The 

Circle Ratchapruk และ ศูนยการคา X (ไมอนุญาตใหเปดเผยช่ือ) จากศูนยการคาแหงละ 6 คน โดยแบงเปนผูที่นำสุนัขเขา
ใชบริการจำนวน 3 คน และไมไดนำสุนัขเขาใชบริการจำนวน 3 คน รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 18 คน  โดยผูวิจัยสัมภาษณแบบ
เจาะลึกแบบมีโครงสรางจากผูที่สมัครใจที่หลากหลายและความแตกตางกัน  เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูเขาใชบริการทั้งในดาน
สถานที่  อายุและเพศของเจาของสุนัข  ความชอบ  การพาสุนัขเขาใชบริการ  ขนาดของสุนัข  รูปแบบการพาสุนัขเขาใช
บริการ  จำนวนการเขาใชบริการ รูปแบบความสัมพันธ  วันและเวลาการเขาใชบริการ  ในชวงเวลา 11.00 น. – 18.00 น. 

วันท่ี 12, 19 และ 25 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ
4.2.2 กรณีศึกษา จากการสืบคนหาขอมูลศูนยการคาที ่อนุญาตใหสัตว เลี ้ยงเขาใชบริการภายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังสิ้นเกือบ 20 แหง  โดยผูวิจัยทำการคัดเลือกศูนยการคาที่มีความแตกตางดานทำเลท่ีตั้ง ตัว
อาคาร มีการออกแบบพื้นที่สำหรับสุนัข และการใหความรวมมือในการทำวิจัยจำนวน 3 แหง ไดแก K Village, The Circle 

Ratchapruk และ ศูนยการคา X 

โดยศูนยการคา K Village เปนศูนยการคาแหงแรกในประเทศไทยที่อนุญาตใหนำสัตวเลี้ยงเขาใชบริการ  
โดยเปนศูนยการคาท่ีผูเขาใชบริการในยานสุขุมวิทซึ่งมีท่ีอยูอาศัยบริเวณน้ันจำนวนมากโดยเปนในลักษณะตึกคอนโดมิเนียมมกั
นำสัตวเลี้ยงเขาไปใชบริการโดย  โดยเปนศูนยการคารูปแบบเปด คือ ใชระบบปรับอากาศแยกกันเปนสวน ๆ มีลักษณะอาคาร
เปนตึกสองชั้นหลังเดียวมีคอรดตรงกลาง มีซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร รานขายของจำนวนหนึ่ง และรานขายของและอาบน้ำ
ตัดขนสำหรับสัตวเลี้ยง  และมีการใชพื้นที่บริเวณคอรดและดานหลังเปนพื้นที่นำสุนัขมาพบปะกัน (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ศูนยการคา K Village

ที่มา: ผูวิจัย (2564) และ https://kvillagebkk.com/dog-friendly/ คนหาเมื่อ 6 ตุลาคม 2564

ศูนยการคา The Circle Ratchapruk เปนศูนยการคาที่ผูคนในบริเวณราชพฤกษมักนำสัตวเลี้ยงเขามา
ใชบริการซึ่งบริเวณนั้นเปนบริเวณยานชานเมืองมีหมูบานและที่อยูอาศัยจำนวนมากทำใหมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงบริเวณนั้น  โดย
เปนศูนยการคารูปแบบเปด ตัวอาคารเปนรูปแบบตึกแถวเรียงติดตอกันจำนวน 1-2 ชั้น กระจายเต็มบริเวณในลักษณะวิลเลจ            
มีซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร และรานขายของพื้นฐานครบครัน  รวมถึงรานบริการสำหรับสุนัขดวย  และมีการใชพื้นที่บริเวณ
ดานหนาและดานหลังเปนพื้นที่พบปะกันในกลุมคนรักสัตวเลี้ยง (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ศูนยการคา The Circle Ratchapruk

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

และศูนยการคา X เปนศูนยการคาที่ผูคนในบริเวณลาดพราวและพื้นที่ใกลเคียงมักนำสัตวเลี้ยงเขามา
ใชบริการโดยบริเวณยานนี้มีการอยูอาศัยอยูเปนจำนวนมากและมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยง  รูปแบบศูนยการคาเปนรูปแบบปดซึ่งมี
การใชระบบปรับอากาศรวมกันทั้งอาคาร ตัวอาคารเปนอาคารเดียว 3 ชั้น มีซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร และรานขายของ
จำนวนมากและมีรานบริการสำหรับสุนัข  และพื้นที่บริเวณคอรดกลางเปนพ้ืนท่ีพบปะกันในกลุมคนรักสัตวเลี้ยง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ศูนยการคา X

ที่มา: https://www.ladprao71.com/listing/central-festival-eastville/ คนหาเมื่อ 8 ตุลาคม 2564
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4.3 เคร่ืองมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณ  โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเขาใช
บริการศูนยการคาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพศูนยการคาไลฟสไตลสำหรบั
สุนัข โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานของผูเขาใชบริการ  โดยสอบถามในเรื่องทั่วไปของผูให
สัมภาษณ ไดแก ชื่อ อายุ เพศ ความชอบ และการนำสุนัขเขาใชบริการ  สอบถามเกี่ยวกับสุนัข ไดแก ขนาดของสุนัข และ
รูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการ  สอบถามเกี่ยวกับจำนวนการเขาใชบริการ รูปแบบความสัมพันธ วันและเวลาการเขาใช
บริการ และ 2) แบบสัมภาษณการรับรู และความคิดเห็นตอการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรม           

โดยสอบถามในเรื่องเหตุผลที่เลือกเขาใชบริการ ความกังวลตอรูปแบบสภาพแวดลอมในศูนยการคา กิจกรรมระหวางเขาใช
บริการ และลักษณะการใชบริการสถานท่ี ความตองการและความพึงพอใจทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ลานจอด
รถ รานอาหาร รานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต พื้นที่ทางเดิน คอรดหรือสวน (Service Space) และรานบริการสำหรับสุนัข

4.4 ขั้นตอนในการเก็บขอมูล

1.  สืบคนหาขอมูลเบื้องตนจากเว็บไซตที่หลากหลายเพื่อหาความซ้ำของศูนยการคาที่เปนที่นิยมในการนำสุนัข
เขาใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และศึกษาศูนยการคาเพื่อหาความแตกตางกัน

2. ทำการขออนุญาตศูนยการคาจำนวน 3 แหง ไดแก K Village, The Circle Ratchapruk และ ศูนยการคา 
X จึงไดปจจัยความแตกตางดานสถานที่  และปจจัยในการนำสุนัขเขาใชบริการ 2 แบบ ไดแก ไมไดนำสุนัขมาเขาใชบริการ
และนำสุนัขมามาใชบริการ  โดยรวบรวมจากปจจัยที่มีความหลากหลายแบบละ 3 คน 

3. กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจงเลือกสุมจากผูที่มีความแตกตางกัน  

เพื่อใหครอบคลุมกับกลุมผูเขาใชบริการในดานสถานที่ การนำสุนัขเขาใชบริการ ขนาดของสุนัข รูปแบบการพาสุนัขเขาใช
บริการ อายุ เพศ และความชอบของผูใหสัมภาษณ จำนวนการเขาใชบริการ รูปแบบความสัมพันธ วัน และเวลาการเขาใช
บริการ  จาก 3 ความตางของศูนยการคา X 2 ความตางของการนำสุนัขมา X 3 จำนวนคน รวมท้ังหมดจำนวน 18 คน

4.  การเก็บขอมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัยที่ตองการศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอการออกแบบทางกายภาพของ
ศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัขโดยใชแบบสัมภาษณ  โดยลงพื้นที่เก็บขอมูลในชวงเวลา 11.00 น. – 18.00 น. ในวันที่ 12,

19 และ 25 ธันวาคม 2564 จากศูนยการคา K Village, The Circle Ratchapruk และ ศูนยการคา X ตามลำดับ
5.  รวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณเพื่อนำมาวิเคราะหผลและสรุปผลการวิจัย

4. ผลการวิจัย

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล

ผูใหขอมูล คือ ผูเขาใชบริการศูนยการคาจำนวน 18 คน โดยเขาสัมภาษณผูที่นำสุนัขเขาใชบริการจำนวน 9 คน 

และไมไดนำสุนัขเขาใชบริการจำนวน 9 คน  ซึ่งมีผูชายจำนวน 8 คน และผูหญิงจำนวน 10 คน  โดยมีอายุตั้งแต 18 ป        
ไปจนถึง 76 ป แตสวนใหญแลวเปนวัยทำงานอยูในชวงอายุประมาณ 25 - 35 ป  ซึ่งมีลักษณะความชอบท่ีช่ืนชอบสุนัขจำนวน 

13 คน และรูสึกเฉย ๆ จำนวน 5 คน แตไมไดเกลียดสัตวเลี้ยงโดยมีทั้งแบบไมไดเลี้ยงเลย และเลี้ยงสุนัขหรือแมว  โดยผูที่นำ
สุนัขเขาใชบริการมี 4 ขนาด ตั้งแตขนาดจ๋ิวไปจนถึงขนาดใหญซึ่งโดยมากจะอยูในชวงขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง  โดยมีขนาด
จิ๋วจำนวน 1 ตัว ขนาดเล็กจำนวน 4 ตัว ขนาดกลางจำนวน 3 ตัว และขนาดใหญจำนวน 2 ตัว  มีรูปแบบการนำสุนัขเขาใช
บริการทุกรูปแบบโดยใชสายจูงเปนสวนใหญ โดยมีการอุมจำนวน 1 คน  ใสกระเปาจำนวน 1 คน  ใชสายจูงจำนวน 5 คน  

และใชรถเข็นจำนวน 2 คน  โดยมีจำนวนในการเขาใชบริการตั้งแต 1 คน ไปจนถึง 4 คน ซึ่งมีความสัมพันธแบบคนเดียว
จำนวน 4 คน  แบบมากับเพื่อนจำนวน 5 กลุม  และแบบมากับครอบครัวจำนวน 8 กลุม  แตโดยมากแลวมักมาเปนคูโดยมา
กับคูรักหรือครอบครัว  
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4.2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยการคา

ดานเหตุผลของผูที่นำสุนัขเขาใชบริการเนื่องจากมีความเปนมิตร มีความสะดวกใจ ไมอคติในการนำสุนัขเขาใช 
และมีการจัดการพ้ืนที่บางสวนเพ่ือรองรับ นำสุนัขมาเปลี่ยนบรรยากาศ รวมถึงบางสวนท่ีอยูใกลที่พักอาศัย  ในดานผูที่ไมไดนำ
สุนัขเขาใชบริการสวนใหญเปนเพราะอยูใกลบาน มีสินคาและบริการพื้นฐานที่อำนวยความสะดวก มีที่จอดรถ มาดูสัตวเลี้ยง 
พักผอน น่ังเลนเพื่อความเพลิดเพลิน

ดานความกังวลตอรูปแบบสภาพแวดลอมในศูนยการคาของผูที่นำและไมไดนำสุนัขมาเขาใชบริการมีความกังวล
เรื่องความสะอาด คุณภาพอากาศเปนสำคัญ  โดยในผูที่นำสุนัขบางคนมีความกังวลดานอุณหภูมิ เพิ่มเติมเขามา  และในดาน
ของผูที่ไมไดนำสุนัขมาเขาใชบริการจะมีความกังกลเก่ียวกับกลิ่นรบกวน เชน กลิ่นตัวและกลิ่นปสสาวะของสุนัข และคุณภาพ
อากาศท่ีเกิดจากขนสุนัข โดยในผูสูงอายุมีความกังวลเกี่ยวกับภูมิแพ

ผลจากการสัมภาษณผูเขาใชบริการศูนยการคา พบวา เหตุผลในการเขาใชบริการมีผลในดานการออกแบบพ้ืนท่ี
ศูนยการคา เนื่องจากมีพื้นที่รองรับในการเขาใชบริการในหลายๆ ดาน ทั้งรานบริการสำหรับสัตวเลี้ยง และมีสิ่งอำนวย
สะดวกสบายในการเขาใชบริการ

1. ปจจัยดานกฎเกณฑขอบังคับมีผลตอออกแบบพ้ืนท่ีของสุนัขเนื่องจากมีการหามนำสุนัขเขาไปในโซนอาหาร
หรือซูเปอรมารเก็ต ในทางปฏิบัติศูนยการคา X สามารถนำสุนัขเขาใชบริการไดแตมีเง่ือนไขดานปจจัยสวนบุคคลของสุนัข แต
ในศูนยการคา K Village และ The Circle Ratchapruk โซนอาหารไมสามารถนำสุนัขเขาใชบริการได  และมีการบังคับใช
รูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการทั้งสายจูง กระเปา หรือรถเข็น ซึ่งแตละแบบมีขนาดที่แตกตางกันจึงสงผลตอพื้นที่ในการนำ
สุนัขเขาใชบริการ

1.1 ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอายุมีผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของ
พื้นที่ของศูนยการคาโดยมีความสัมพันธในปจจัยสวนบุคคลในดานการนำสุนัขเขาใชบริการ  เนื่องจากความคิดเห็นของ
ผูใชบริการที่คอนขางมีอายุเพศหญิงจำนวน 2 ใน 3 คน มีแนวความคิดของศูนยการคาแบบดั้งเดิมโดยจะมองวาสุนัขมีไว
สำหรับเฝาบานไมควรนำออกมา  และจากความกังวลของผูสูงอายุที่เกี่ยวกับดานสุขภาพอนามัยโดยมีความกังวลเรื่องคาม
สะอาด อากาศ หรือภูมิแพที่เกิดจากสุนัข และจากประสบการณที่วัยรุนมักชอบนำสุนัขไปไหนมาไหนแตไมจัดการใหดี  โดย
มองวาควรจัดการในแยกพ้ืนที่ ตำแหนงในการจัดวางพื้นที่ และจำกัดพื้นท่ีบางบริเวณในการนำสุนัขเขาใชบริการ โดยจากการ
สัมภาษณผูสูงอายุจำนวน 3 คน จากศูนยการคาท้ัง 3 แหง ในชวงอายุประมาณ 60-80 ป  มีทั้งผูที่รูสึกชอบและเฉย ๆ ซึ่งผูที่
รูสึกเฉย ๆ มีทั้งแบบเลี้ยงสุนัขหรือแมวท่ีบานและไมไดเลี้ยงสัตวเลี้ยง  และไมไดนำสุนัขมาเขาใชบริการ พบวา 2 ใน 3 ไมชอบ
ในการอนุญาตใหนำสุนัขเขาใชบริการ  จากคำสัมภาษณของผูใชบริการวา “หางไมเหมาะในการพาสุนัข ถาเขาใชไดก็บริเวณที่
เปนสวน บริเวณอื่น ๆ ไมควรใหเขาใช ใหแยกไปเลย” และในอีกบุคคลหนึ่ง “ในรานคาไมอยากใหสุนัขเขาอยากใหรออยูหนา
ราน สวนรานอาหารก็อาจจะไดบางในพื้นที่ขางนอก”  โดยมีความกังวลเกี่ยวกับภูมิแพ คุณภาพอากาศ และความสะอาด  

(รูปที่ 6)

รูปที่ 6 มีการแยกพื้นที่บริเวณคอรดหรือสวน (Service Space) ออกไป
ที่มา: ผูวิจัย (2564) 
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ปจจัยสวนบุคคลดานความชอบไมมีผลตอการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพของศูนยการคา   โดยจาก
การสัมภาษณของผูใหขอมูลท้ังหมดของศูนยการคาทั้ง 3 แหง มีประเภทรูสึกชอบสุนัข และรูสึกเฉย ๆ ไมมีใครเกลียดสุนัข  

ปจจัยสวนบุคคลดานการนำสุนัขเขาใชบริการมีผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของพื้นที่
ทางกายภาพของศูนยการคาโดยผูที่นำสุนัขมาเขาใชบริการในการทำกิจกรรมภายในศูนยการคาจึงตองการพื้นที่รองรับพิเศษ
ในบริเวณตาง ๆ เชน กิจกรรมในการซื้อสินคาและบริการในพื้นที่บริเวณรานคาและซูเปอรมารเก็ต  การมาเดินเลนตองการ
พื้นที่ทางเดินขนาดที่รองรับและพื้นที่สวนในการพาสุนัขเขาใชบริการ และผูที่ไมไดนำสุนัขมาเขาใชบริการโดยมีทั้งแบบที่ไมมี
ปญหาในการเขาใชบริการศูนยการคาและผูที่มีความคิดเห็นท่ีมีปญหาตอการใชงาน  และกิจกรรมรับประทานอาหารตองการ
พื้นที่แยกในการนำสุนัขเขาใชบริการสงผลตอปจจัยทางกายภาพของพื้นที่รานอาหารที่อนุญาตใหสุนัขเขาใชบริการโดยท่ัวไปที่
มีการกั้นพื้นที่แยกระหวางภายในรานอาหาร (Indoor) และนอกรานอาหาร (Outdoor) โดยภายในพื้นที่ภายในรานอาหารมี
เครื่องปรับอากาศใหบริการสำหรับผูที่ไมไดนำสุนัขเขาใชบริการและนอกรานคาสำหรับผูที่นำสุนัขเขาใชบริการ  ซึ่งทั้งหมดใน
ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในรูปแบบน้ี แตมีบางสวนมีความกังวลดานอุณหภูมิเพิ่มเขามาโดยมีความกังวลตอทั้งสุนัขที่กังวล
วาสุนัขจะเกิดอาการฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด (Heat Stroke) และตัวผูเขาใชบริการเองที่ดวย โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให
มีพื้นท่ีภายในรานอาหารแยกกับผูที่ไมไดนำสุนัขเขาใชบริการเพิ่มเติมดวย  จากคำสัมภาษณของผูใชบริการวา  “มากินขาวกับ
ครอบครัวบอย ๆ ที่นี้อยูใกลบาน ที่นี่ไมปญหาในการนำสุนัขมาเขาใช เพราะวามีการแบงพื้นที่ชัดเจนไมรบกวน”   “ที่นี่ก็มี
รานอาหารที่รองรับ มีการแบงพื้นที่ โอเคเลย แตอยากไดพื้นที่แบบอินดอรที่พานองเขาไดดวยก็ดีมาก กังวลดานอากาศ บาน
เราคอนขางรอน กลัวนองเปนฮีทสโตรค”. และ “มากินขาว พาสุนัขมาเดินเลน รานอาหารแบบน้ีกโ็อเคไมรบกวนคนอ่ืน แบง
พื้นที่ไปเลย”  (รูปท่ี 7)

รูปที่ 7 รานอาหารบริเวณพื้นที่นอกราน
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

1.2  ปจจัยสวนบุคคลของสุนัข ไดแก ขนาดของสุนัข และรูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการ มีผลตอการ
ออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพในการเขาใชบริการของสุนัขในบางพื้นที่ของศูนยการคา เชน ทางเดิน เนื่องจากเม่ือมีสุนัขเขา
ใชบริการรวมดวยพ้ืนท่ีทางเดินตองมีขนาดท่ีใหญขึ้นโดยตองรองรับการใชสายจูงหรือรถเข็นสุนัขในการเดินสวนกันของผูเขาใช
บริการที่พาสุนัขเขาใชบริการ  และในบริเวณโซนซุเปอรมาเก็ตและโซนรานคาขายของแบบปดของศูนยการคา X  มีการจำกัด
ขนาดและรูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการ เชน โซนซุเปอรมาเก็ตสุนัขขนาดจิ๋วและขนาด เล็ก และในโซนรานคาขายของ
อนุญาตสุนัขขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพาสุนัขเขาใชพื้นที่ได  จากคำสัมภาษณของผูใชบริการวา  “ทางเดินกวางขวาง 
เดินสบาย ยิ่งตอนเย็นบรรยากาศคอนขางดี บางครั้งก็เอานองลงจากรถเข็นมาเดินเลน” และ“มาคนเดียวคอนมปีญหาตอน
เขาซื้อของ(รานคา) เขาซุปเปอร เพราะวานองเปนพันธุใหญพาเขาไปไมได อยากจะใหมีที่ฝาก กรงรับฝากแบบโปรง ๆ มอง
ไกล ๆ เห็นไดชัด หรือรถเข็นขนาดใหญใหยืมก็ได”  (รูปที่ 8)
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รูปที่ 8 ขนาดและรูปแบบในการพาสุนัขเขาใชบริการ
ที่มา: https://pantip.com/topic/36536016 คนหาเมื่อ 10 ตุลาคม 2564

2. ปจจัยทางสังคมดานจำนวนผูเขาใชบริการมีผลตอมีผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของพ้ืนที่
ศูนยการคา  โดยเฉพาะโซนซูเปอรมารเก็ตหรือรานคาขายของในศูนยการคา K Village, The Circle Ratchapruk และ
ศูนยการคา X  ที่ไมอนุญาตใหสุนัขเขาใชบริการ หรือมีการจำกัดขนาดและรูปแบบการนำสุนัขเขาใชบริการรวมถึง  ทำใหมีผล
ตอจำนวนคนในการเขาใชเนื่องจากเมื่อมาคนเดียวไมสามารถเขาใชบริการบริเวณดังกลาวได เพื่อใหสามารถใชบริการไดจึง
ตองการพ้ืนท่ีสำหรับฝากสุนัขไมวาจะเปนกรงสำหรับฝากในพ้ืนท่ีซุปเปอรมาเก็ตหรือรานขายของแบบปดซ่ึงใชเวลานานในการ
เขาใชบริการ หรือหวงสำหรับผูกสำหรับรานขายของแบบเปดซึ่งเปนรานเดียวใชเวลาไมนานในการเขาใชบริการ  และในการ
มาหลายคนสามารถรอพรอมสุนัขตองการพื้นที่สำหรับนั่งพักคอย “สวนใหญมาคนเดียว เขาซุเปอรฯไมได เสนอใหมีพื้นที่รับ
ฝากชั่วคราวไมวาจะเปนกรงหรือพนักงานอะไรก็ได” หรือหวงสำหรับผูกสำหรับรานขายของแบบเปดซึ่งเปนรานเดียวใชเวลา
ไมนานในการเขาใชบริการ  และในการมาหลายคนสามารถรอพรอมสุนัขตองการพื้นที่สำหรับนั่งพักคอย  จากคำสัมภาษณ
ของผูใชบริการวา“มากับภรรยาซื้อของระหวางรอก็พาสุนัขเดินเลนหรือมานั่งท่ีรอคอรด”  (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 พื้นท่ีบริเวณคอรดหรือสวน (Service Space)

ที่มา: https://pantip.com/topic/35666689

และ https://www.wongnai.com/listings/hotel-for-pets คนหาเมื่อ 11 ตุลาคม 2565

2.1 ปจจัยทางสังคมดานความสัมพันธไมมีผลตอการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพของศูนยการคา      

จากการสัมภาษณมีทั้งแบบคูเปนเพื่อนกันหรือสามีภรรยา กลุมเพื่อนหรือครอบครัว
2.2 ปจจัยทางสังคมดานวันไมมีผลตอการออกแบบพื้นทีทางกายภาพของศูนยการคาจากการสัมภาษณ

มีทั้งแบบมักมาวันจันทร - ศุกร  และวันเสาร - อาทิตย  
2.3 ปจจัยทางสังคมดานเวลามีผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณ

คอรดหรือสวน (Service Space) เนื่องจากองคประกอบแวดลอมดานอุณหภูมิ  เน่ืองจากรูปแบบของสวนถาไมอยูในลักษณะ
คอรดจะไมคอยมีการไดใชงานในตอนกลางวันจะใชแคเฉพาะชวงบายหรือเย็นที่แดดรมแลว  เนื่องจากอุณหภูมิที่รอนใน
ประเทศไทยสงผลตอทั้งผูเขาใชบริการและสุนัขทั้งความไมสบายเนื้อสบายตัวและอาจเกิดไขแดดในสุนัขไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในฤดูรอน  ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดองคประกอบการออกแบบสวนในดานตำแหนง การจัดพื้นที่ การระบายอากาศ ตนไม น้ำ 
หรือองคประกอบอื่น ๆ ที่ชวยในการระบายอากาศระบายความรอนซึ่งจะทำใหสามารถใชพื ้นที่ไดยาวนานข้ึ น  จากคำ
สัมภาษณของผูใชบริการวา  “มาทั้งกลางวันและก็ตอนเย็นแลวแตมาทำอะไร แตถาจะพาไปเลนขางหลังตองมาตอนเย็น”  
“เคยพาแมวมา สวนใหญตอนเย็น พามาเลนที่สวนดานหลังกลางวันอากาศคอนขางรอน ตอนเย็นดีหนอยอากาศไมอบอาว”
และ  “มักจะมาตอนเย็นถาพาสุนัขมากดวย จะไดพามาเดินเลนท่ีคอรดดวย ตอนกลางวันอากาศคอนขางรอน”  (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 พื้นที่บริเวณคอรดหรือสวน (Service Space)

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

2.4 ปจจัยทางสังคมดานการรวมกลุมมีผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของพื้นที่บริเวณ
คอรดหรือสวน (Service Space) เนื่องจากเปนที่สำหรับการนั่งพัก พักผอน สันทนาการระหวางผูใชบริการและสุนัข  สุนัข
และสุนัข  และผูเขาใชบริการในการพบปะพูดคุยกัน  ดังนั้นลาน ที่นั่ง และทางเดิน จึงสงผลตอการปฏิสัมพันธ  ซึ่งเกี่ยวของ
กับองคประกอบแวดลอมของการจัดวางเฟอรนิเจอรโดยพบวา พื้นที่วางเปนพื้นที่ท่ีสุนัขวิ่งเลนกันโดยตองการพื้นที่ทางตรงที่มี
ความยาวหรือตอประมาณหนึ่ง  และผูเขาใชบริการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยที่นั่งรูปแบบแบบยาวและการเดินสวนในพื้นที่
ทางเดินทำใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน  จากคำสัมภาษณของผูใชบริการวา “ระหวางนัง่รอภรรยาซื้อของก็มาเดินเลนน่ังพักก็เจอ
คนอื่น ๆ ที่พาสุนัขมาเลนก็พูดคุยกันไดรูจักกัน” และ “นั่งรอลูกสาวและลูกเขยเขาไปซื้อของ พาสุนัขมาเดินเลน ความจริงที่
บานก็มีบริเวณ แตที่บานทางเดินคอนขางซิกแซกท่ีนี่เปนแบบตรงและคอนขางยาว เคาชอบมากกวา”  (รูปท่ี 11)

รูปที่ 11 การรวมกลุมการพบปะ
ที่มา: https://pantip.com/topic/36536016 คนหาเมื่อ 10 ตุลาคม 2564

2.5 ปจจัยทางสังคมดานกิจกรรมสงผลตอการออกแบบ 3) ปจจัยทางกายภาพของลาดจอดรถ 

รานอาหาร รานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต คอรดหรือสวน (Service Space) และทางเดิน  โดยกิจกรรมการชอปปงใชพื้นท่ี
รานคาขายของและซูเปอรมารเก็ต ในดานกิจกรรมพักผอน พาสุนัขเดินเลนเปลี่ยนบรรยากาศ  โดยหลักใชในบริเวณของ
คอรดหรือสวน (Service Space) และทางเดิน  สวนในดานกิจกรรมการรับประทานอาหารโดยมีการใชบริการรานอาหาร   

ดังท่ีกลาวไวขางตนกลาวขางตน
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5. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

5.1 การอภิปรายผลการวิจัย

จากงานวิจัย 1.1) ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ความชอบ และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของศูนยการคา
ที่มีการอนุญาตใหนำสุนัขเขาใชบริการในศูนยการคาจึงทำใหมีบุคคลแนวคิดที ่แตกตางกันตามไปดวย ซึ่งเปนไปตาม
แนวความคิดการรับรูและการตอบสนองดานอารมณที่วาความแตกตางของบุคคลสงผลตอทัศนคติและความรูสึกตอสถานที่ซึ่ง
ทำใหเกิดการรับรู ที ่แตกตางกันซึ ่งสงผลไปยังอารมณและพฤติกรรม (Spangenberg, Crowley & Henderson, 1996; 

Robert Gifford, 2014) ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแรงจูงใจในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่วา ผลิตภัณฑทำให
ผูบริโภคตองการสงเสริมใหเกิดสภาพอารมณหรือความรูสกึท่ีดีขึ้นตอสถานท่ีได และสงผลใหเกิดการซื้อสินสินคาและบริการใน
ศูนยการคาที่มากขึ้นตามไปดวย (พิบูล ทีประปาล, 2545) ก็เปนไปในทางเดียวกัน  ในสวนของ 1.2) ปจจัยสวนบุคคลดาน
ขนาดสุนัขและรูปแบบการนำสุนัขที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับการใชงานของกลุมผูเขาใชบริการจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
พื้นที่เพื่อรองรับการใชงานรวมไปถึงกฎเกณฑของศูนยการคาที่มีผลดวย โดยสงผลตอพื้นที่ในสวนของ 2) ปจจัยดานกายภาพ
ในสวนตาง ๆ ของศูนยการคา เชน ลานจอดรถ รานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต และทางเดิน และสงผลตอ 3 ) องคประกอบ
แวดลอมทั้งดานสิ่งแวดลอมผังและประโยชนการใชสอย  ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอ 4) องคประกอบแวดลอมในดานตำแหนงและ
การเขาถึงพื้นที่ ซึ่งสอดคลองสิ่งแวดลอมและผังและประโยชนใชสอยจำพวกสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่ง ความสะดวกสบาย 

ซึ่งมีความสอดคลองกันแตไมมีผลดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและจอแสดงผล  (Baker et al., 1994; Bitner, 1992; Brauer,

1992)   

ในสวนของ 2.1) ปจจัยดานสังคมดานจำนวนผูใชบริการที่สงผลตอการเขาใชงานบางพ้ืนที่ไดหรือไมซึ่งตองการ
พื้นที่รองรับพื้นที่สำหรับฝากสุนัขหรือพื้นที่สำหรับนั่งรอ  2.4) ปจจัยดานเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับ 4) องคประกอบแวดลอมดาน
อุณหภูมิที่ตองการออกแบบพื้นที่เพ่ือระบายอากาศและลดอุณหภูมิ  2.5) ปจจัยทางดานการรวมกลุมซ่ึงสงผลตอการฏิสัมพันธ
ของบุคคลและสุนัขใน 4) องคประกอบแวดลอดานการจัดวางเฟอรนิเจอรการจัดวางที่นั่งริม 3.7) ทางเดินที่ทำใหเกิดการพบ
กัน  2.6) ปจจัยดานกิจกรรมในการเขาใชพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพในศูนยการคาในบริเวณการรับประทานอาหาร
ใน 3.2) รานอาหาร ในการซื้อสินคาและบริการใน 3.3) รานคาขายของ และ 3.4) ซูเปอรมารเก็ต  หรือการนั่งพักผอนใน
บริเวณ 3.5) คอรดหรือสวน (Service Space) และ 3.7) ทางเดิน ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันที่บอกวาการสรางบรรยากาศและ
การตกแตงสถานท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอศูนยการคา (ชนะใจ ช้ือชวัช, 2558; Robert J. Donovan & John Rossiter, 1982) 

และเพื่อใหสงเสริมกับ 2.6) ปจจัยทางสังคมดานกิจกรรมและการเขาใชงานพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกในการใชงานก็
สงผลตอไปยังอารมณซึ่งเมื่อเปนดานบวกซ่ึงตรงแนวคิดท่ีวาการสงเสริมความรูสึกผอนคลาย และความบันเทิงชวยดึงดูดคนใน
การเขาใชบริการ ซึ่งมีการใหความสำคัญเกี่ยวกับอารมณดานความบันเทิงหรือพักผอนหยอนใจมากกวาเหตุผลหลักในการเขา
ใชบริการซึ่งมีความแตกตางในดานการซื้อสินคาและบริการและดานการศึกษา  (Morgan & Hodgkinson, 1999 ; Reade & 

Waran, 1996)  นอกจากน้ีจะทำใหเกิดเพิ่มเวลาและปรมิาณในการอยูในสถานท่ีนั้น ๆ แลวก็ยังไปสูการกลับมาใชบริการซำ้อกี
ซึ่งเปน 5) พฤติกรรมในการเขาใชบริการศูนยการคาที่ดีเพื่อใหมีผูเขาใชบริการเรื่อย ๆ ซึ่งสงผลใหศูนยการคามีรายไดอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจในการเขาใชบริการสงผลตอปริมาณเวลา การจับจายใชสอย ปริมาณการเขาใช
บริการ และการกลับมาซ้ำ (Robert J. Donovan & John Rossiter, 1982) ซึ่งสอดคลองกับเมื่อมีการรองรับ มีการจัดการที่
ดี ไมมีปญหา ทำใหกลุมผูใชทำใหเกิดความรูสึกที่ดี เกิดความบันเทิง เพลิดเพลิน สะดวกสบาย สงผลตอความประทับใจจะ
กระตุนใหลูกคาใชเวลาในศูนยการคาและกลับมาซื้อบริการตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในระยะยาว (ศิริพร วิษณุ
มหิมาชัย, 2548)  

5.2 สรุปผล

ความสัมพันธระหวาง 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยทางสังคม และ 3) ปจจัยทางกายภาพ สงผลตอพฤติกรรม
การเขาใชบริการศูนยการคาไลฟสไตลสำหรับสุนัข ดังนี้  1.1) ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ การพาสุนัขเขาใชบริการสงผลตอ
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ตำแหนงและการเขาถึง  1.2) ปจจัยสวนบุคคลของสุนัขดานขนาด รูปแบบการพาสุนัขเขาใชบริการ  และ 2.1) ปจจัยทาง
สังคมดานจำนวนผูใชบริการสงผลตอที่น่ังพักคอย พื้นที่รับฝากสุนัข และขนาดทางเดิน  2.4) ปจจัยทางสังคมดานเวลามีผลตอ
ตำแหนงและการออกแบบพื้นที่องคประกอบแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องจากอุณหภูมิและการระบายอากาศ  2.5) ปจจัยทางสังคม
ดานการรวมกลุมมีผลตอความสัมพันธในองคประกอบแวดลอมการจัดวางเฟอรนิเจอรของที่น่ังและทางเดิน  และ 2.6) ปจจัย
ทางสังคมดานกิจกรรมสงผลตอ 3) ปจจัยทางกายภาพของรานคาขายของ ซูเปอรมารเก็ต และคอรดหรือสวน (Service 

Space)  เหมือนดังเชนปจจัยทางสังคมดานเวลาและการรวมกลุม  และปจจัยทางสังคมดานกิจกรรมส งผลตอ 3) ปจจัยทาง
กายภาพของรานอาหารออกแบบเก่ียวกับการแบงพื้นที่ และคอรดหรือสวน (Service Space)  แต 1.1) ปจจัยสวนบุคคลดาน
เพศและความชอบ 2.2) ปจจัยทางสังคมดานความสัมพันธ และ 2.3) วันไมมีผลตอการออกแบบทางกายภาพและ
องคประกอบแวดลอมของศูนยการคา ซึ่งเมื่อมีการออกแบบพื้นที่ที่สงเสริม 5) พฤติกรรมการเขาใชบริการสงไปผลใหเกดิการ
เขาใชบริการ  ทำใหใชบริการยาวนานขึ้น  ทำใหเกิดการจับจายใชสอย และทำใหกลับมาใชบริการซ้ำ ซึ่งสงผลตอรายไดและ
ความมั่นคงศูนยการคา

5.3 ขอเสนอแนะ

เนื่องดวยปจจัยในการเขาถึงพื้นที่ดานการขออนุญาตเขาใชสถานที่ และสถานการโควิดทำใหมีขอจำกัดใน
การเขาไปเก็บขอมูลในสถานท่ีจริง  ในอนาคตจึงควรเก็บขอมูลที่เพิ่มขึ้น  และการศึกษาปจจัยที่สงผลตอศูนยการคาไลฟสไตล
สำหรับสัตวเลี้ยงในอนาคตอาจมีการศึกษาในประเด็นของสัตวเลี้ยงชนิดอื่น ๆ ที่มีการนำไปใชบริการศูนยการคา 
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การศึกษากลยุทธและวิธีการคำนวณราคากลางงานกอสรางสถาปตยกรรมภายในภาครัฐของ

สถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวของในงานสถาปตยกรรมภายใน

A study of Strategies and Methods for Calculating Median Prices for Interior 

Architectural Construction in the Government Sector of Architects and 

Professionals OInvolved in Interior Architecture

กรรณิการ  ดสีันเทียะ1    ญาณินทร  รักวงศวาน2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเพื่อศึกษาทดลองกลยุทธ และวิธีการคำนวณราคากลางงานกอสรางสถาปตยกรรมภายใน

อาคารหนวยงานภาครัฐของสถาปนิก และผูที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวของในงานสถาปตยกรรมภายใน โดยการสัมภาษณ สถาปนิก
วิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน 2 คน และ สถาปนิกวิชาชีพสถาปตยกรรม 1 คน ที่มีประสบการณในการคำนวณราคากลางงาน
กอสรางหนวยงานของรัฐ โดยผูวิจัยไดใชวิธีการจำลองโครงการกอสรางสถาปตยกรรมภายในอาคารหนวยงานของรัฐ พื้นที่ 
1,000 ตร.ม และมีแบบกอสรางที่ประกอบไปดวย หองประชุม หองอบรม หองปฏิบัติการ และโถงตอนรับ โดยใชแบบ
สัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเปนเครื่องมือ  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกโดยมีเนื้อหาดังนี้ 1) ขอมูลทั่วไปผูให
สัมภาษณ 2) ประเด็นคำถามเกี ่ยวกับกลยุทธ และวิธีการคำนวณราคากลางของสถาปนิก วิชาชีพที ่เกี ่ยวของในงาน
สถาปตยกรรมภายใน โดยแบงออกเปน 3 ชวงดังนี้ 1) ชวงกอนการคำนวณราคากลางอยางละเอียด 2) ชวงคำนวณราคากลาง
อยางละเอียด 3) ชวงหลังการคำนวณราคากลางอยางละเอียด และกลยุทธในการคำนวณราคากลางแตละหมวด พื้น งานผนัง 
งานฝาเพดาน และ เฟอรนิเจอรติดตาย และงานครุภัณฑลอย หลังจากน้ันนำขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห  

คำสำคัญ:  ราคากลาง   งานกอสรางสถาปตยกรรมภายใน   หนวยงานของรัฐ

Abstract

The purpose of study was for experimenting strategies and methods for calculating cost appraisal 

for interior architectural construction in the government sectors of architects and professionals involved in 

interior architecture. In the study, the interview was performed with 2 professional interior architects and 1 

professional architect who had experience in calculating the median prices for construction in the 

government sector. The researcher used the simulation model of the interior architectural construction 

project with the area of 1,000 m2, the construction plan consisted of a meeting room, a training room, a 

laboratory and a lobby. The semi-structured interview was used to collect the data in 2 parts: 1) the 

informants’ general information, 2) questions about strategies and methods of architects and professionals 

1หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม และศิลปกรรมการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม และศิลปกรรมการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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involved in interior architecture to calculate the value of cost appraisal. The calculation was divided into 3 

phases: 1) comprehensive pre-calculation of median prices, 2) comprehensive calculation of median prices, 

and 3) comprehensive post-calculation of median prices. The strategies for calculating median prices were 

in the categories of floor, wall, ceiling, built-in furniture, and durable articles. Then the interviewed data 

were analyzed and synthesized.

Keywords:  Median Prices, Interior Architecture Construction, Government Agencies

1. บทนำ

โครงการกอสรางในประเทศไทยสวนใหญเปนโครงการกอสรางของรัฐบาล โครงการเริ่มจากขั้นตอนการศึกษา      

ตั้งงบประมาณการกอสราง ข้ันตอนการจัดหาผูรับจางออกแบบ และข้ันตอนในการคำนวณราคากลาง
คณะกรรมการราคากลางไดกำหนดวัตถุประสงค และรายละเอียดของโครงการ ตอจากน้ันจึงประกาศจัดจาง

ผู ออกแบบเพื่อมาทำการออกแบบใหเสร็จสมบูรณ และทำแบบกอสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และงบประมาณ           

ที่กำหนด ดังน้ันผูออกแบบจึงมีหนาท่ีคำนวณราคากลางงานกอสรางทำบัญชีปริมาณงาน เพื่อใหเขาสูระบบการจัดซื้อจัดจาง
การคำนวณราคากลางงานกอสรางของรัฐมีหลักเกณฑ และวิธีการกำหนดราคากลางงานกอสราง และแนวทางวิธี

ปฏิบัติรายละเอียดประกอบการถอดแบบ การคำนวณราคากลางประกอบดวยหลักเกณฑคำนวณคางงานตนทุน หลักเกณฑ
การถอดแบบ หลักเกณฑการคำนวณคาใชจายในการดำเนินงานกอสราง คาอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และ ภาษีในแบบ
ตาราง Factor f ดังนั ้นการศึกษาครั้งนี ้จึงเปนการศึกษานำรองแนวคิดราคากลางงานสถาปตยกรรมภายในของอาคาร
หนวยงานของรัฐ เพื่อศึกษาถึงกลยุทธและวิธีการคำนวณราคากลางของสถาปนิก และวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม
ภายใน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาทดลองกลยุทธ และรูปแบบวิธีการคำนวณราคากลางงานสถาปตยกรรมภายในอาคารของหนวยงาน
ของรัฐของวิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน และวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในงานสถาปตยกรรมภายใน

2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบในการปรับปรุงหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางอาคาร และแนวทางปฏิบัติ
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง มีผลกระทบอยางไร

3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 พัฒนาการวิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน 

วิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน แตกแขนงออกมาจากวิชาชีพสถาปตยกรรมซึ่งมี และพัฒนาจนเปนวิชาชีพที่มี
บทบาทตออุตสาหกรรมการกอสรางทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน วิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน มีความหมายวา วิชาชีพ
สถาปตยกรรมที่ใชศาสตร และศิลปการออกแบบเพ่ือสรางสรรคองคประกอบทางกายภาพ และสภาพแวดลอมภายในอาคาร 

3.2 พัฒนาการการ จัดซ้ือจัดจางหนวยงานภาครัฐ

ไดพัฒนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการปรับปรุงแกไขระเบียบ และวิธีการจัดซื้อจัดจางเพื่อปองกันการทุจริต 

และมีความทันสมัยมากขึ้นตามนโยบายของภาครัฐ จึงไดการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางบริหารพัสดุ พ.ศ 2560  

โดยใหความหมายวา งานกอสราง หมายถึง งานกอสราง งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด และมีการ
ซอมแซมปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน และให ความหมายของ อาคาร หมายความวา สิ่ง
ปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน 
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3.3 การคำนวณราคากลางงานกอสราง 

กวี หวังนิเวศกุล (2552) ใหความหมาย ราคากลาง คือราคามาตรฐานที่ใกลเคียงความเปนจริง ซึ่งสามารถ
กอสรางหรือจัดหาไดจริง และใชเปนฐานเปรียบเทียบราคาที่ผูเขาประกวดราคายื่นเสนอ การประมาณราคาคากอสรางอาคาร
นั้นสรุปได 2 วิธีคือ การประมาณราคาโดยละเอียดเพื่อใชเปนราคากลางหาผูกอสราง และการประมาณราคาโดยสังเขปใช
สำหรับสถาปนิกและวิศกรเพื่อใหทราบวา สามารถกอสรางไดจริงตามงบประมาณ หรือไวสำหรับตรวจสอบโดยละเอียด ที่เก็บ
เปนขอมูลขางตน จากการทบทวนการคำนวณราคากลางงานกอสราง การประมาณราคาโดยละเอียดมี 2 วิธีดังนี้

1. การถอดปริมาณงานวัสดุ และคาแรงตอหนวย เปนการรวมยอดรวมทั้งหมดของงานแลวนำไปคำนวณรวม
กับคาอำนวยการในรูปแบบของ Factor F

2. กำหนดรายการกอสราง และคำนวณปริมาณวัสดุตามชนิดแลวคูณราคาวัสดุของแตละชนิด รวมยอดเปนคา
วัสดุทั้งหมด และกำหนดคาแรงเปนรอยละของวัสดุทั้งหมด จากนั้นรวมคาแรงคาวัสดุแลวนำไปคำนวณรวมคาอำนวยการใน
รูปแบบของ Factor F 

คุณสมบัติผูประมาณราคา ตองมีความเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการคำนวณราคางานกอสราง และแนวทาง
ปฏิบัติในการคำนวนราคากลาง สามารถอานรายละเอียดแบบกอสรางไดอยางเขาใจ  มีความรูโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถ
ใชเปนเครื่องมือคำนวณราคากลาง 

รูปที่ 4.1 แสดงภาพวิธีการคำนวณราคากลาง
ผูวิจัย: (2565)
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3.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

จริยา ธีระเกษมสุข (2550) การศึกษาผลกระทบตอการกำหนดราคากลางกอสรางของทางราชการ พบวา
ปญหาเบ้ืองตนในการกำหนดราคากลางคือ เกณฑการถอดเพื่อหาปริมาณงานวัสดุกอสราง การอางอิงราคาวัสดุกอสราง อัตรา
คาแรงและความไมเขาใจ การใช Factor F

มนัสพาส จันทนเสวี (2549) ปจจัยที่สงผลเที่ยงตรงในการประมาณราคากลางงานกอสรางอาคาร พบวา ปจจัย
ดานรูปแบบหรือวิธีการประมาณราคา และ ดานระยะเวลาในการทำงานจะมีความสัมพันธ และสงผลโดยตรงตอการประมาณ
ราคา

จุตพล ขจรฟุง (2561) ปจจัยที่มีผลตอความแปรปรวนในการกำหนดราคากลางงานโครงสรางอาคารของ
หนวยงานราชกาภายในจังหวัดชลบุรี ปจจัยแรกคือ คาแรงคาดำเนินการ ปจจัยที่สองรูปแบบและหลักเกณฑ ฯ ปจจัยท่ี 3 การ
ใช Factor F ปจจัยที่สี่และหา คือ ดานบุคลากรและรูปแบบวิธีการ สองอันดับสุดทาย คือ ปจจัยดานราคาวัสดุอุปกรณ
กอสรางและสภาพแวดลอม

4. วิธีวิจัย
4.1 วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งเปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลองโดยทำการศึกษานำรองกลยุทธ และวิธีการคำนวณราคากลางงาน
กอสรางสถาปตยกรรมภายในหนวยงานของรัฐ จากความเห็นของสถาปนิกผูมีประสบการณ ในงานสถาปตยกรรมภายใน
หนวยงานภาครัฐ และมีประสบการณกาคำนวณราคากลาง เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาคอนขางจำกัดผูใหสัมภาษณ 3 

คน  โดยมีประสบการณการออกแบบสถาปตยกรรมภายในหนวยงานภาครัฐและคำนวณราคากลางหนวยงานภาครัฐ ไดแก 
สถาปนิก A สถาปนิก B และสถาปนิก C  เลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไดขอมูลท่ีสำคัญ

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

4.2.1 ผูวิจัยไดสรางแบบกอสรางจำลอง โดยมีรูปแบบ แปลนเฟอรนิเจอร ผนัง ระบบไฟฟาแสงสวาง และ
ระบบปรับอากาศ พ้ืนท่ีทั้งหมด 1,000 ตร.ม เพื่อใชในการสัมภาษณ

4.2.2 ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางจากการศึกษาเอกสารหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงาน
กอสราง แนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคากลาง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคำนวณราคากลางกอสรางหนวยงานภาครัฐ 
โดยเน้ือหาสัมภาษณมีดังนี้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูใหสัมภาษณ เพศ อายุ ประสบการณ และตำแหนงหนาท่ี
สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ และวิธีการในการคำนวณราคากลางงานกอสรางหนวยงานภาครัฐ  

โดยผูวิจัยไดมีแบบกอสรางจำลองสำนักงานประกอบการสัมภาษณ มีเนื้อหาภารสัมภาษณดังน้ี
1. ขั้นตอนเตรียมการทำราคากลาง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา การสำรวจสภาพแวดลอม การตรวจสอบ

รายการประกอบแบบ การศึกษาขอกำหนดในการคำนวณราคากลาง และผูชวยในการคำนวณราคากลาง
2. ขั้นตอนการทำราคากลางอยางละเอียด ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา การถอดปริมาณงาน การสืบราคาวัสดุ

กอสราง การสืบราคาคาแรง และการใชตาราง Factor F

3. ขั้นตอนการสรุปราคากลาง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกตองของราคา
กลาง วิธีการปรับราคาตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว

สวนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับผลกระทบการปรับปรุงหลักเกณฑการราคากลางงานกอสราง และแนวทาง
ปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานกอสรางมีผลกระทบอยางไร 
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4.3 วิธีเก็บขอมูล

ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลดวยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง และทำการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลจริง 
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยาง สถาปนิกวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในสองคน และสถาปนิกวิชาชีพสถาปตยกรรมหนึ่งคนที่มี
ประสบการณในการทำงานหนวยงานของรัฐ

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการสัมภาษณ สถาปนิกทั้งสามคน ที่มีวิชาชีพที่แตกตางกันมีความรูในการคำนวณราคา
กลาง มาวิเคราะหโดยใชวิธี ความเหมือน และความแตกตางของขอมูลในการสัมภาษณ และนำมาสังเคราะหรวมกับขอมูล
เอกสารหลักเกณฑการคำนวณราคากลาง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5. ผลการวิจัย

5.1 ขั้นตอนในการเตรียมคำนวณราคากลางงานกอสราง

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสรุปการสัมภาษณขั้นตอนในการเตรียมคำนวณราคากลาง
ผูใหสัมภาษณ กลยุทธและวธิีการคำนวณราคากลาง

สถาปนิก A

เจาของสำนักงานออกแบบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน
อาย ุ45 ป
ตำแหนงเจาของสำนกังานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน

1) ศึกษาวัตถปุระสงคโครงการอยางละเอียด
2) ศึกษากรอบเวลาในการคำนวณราคากลาง
3) ศึกษาพื้นที่หนางานจากภาพถายและบันทึกการสำรวจพื้นที่
4) ศึกษาขอกำหนดอ่ืน ๆ ของสถานที่ทีม่ีผลกระทบตอการกอสราง
5) ศึกษาขอกำหนดจากความตองการ เชน ตองมีผูควบคุมงาน
พิเศษ

สถาปนิก B

วิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน
อายุ 41 ป
ตำแหนงสถาปนกิ สถาปตยกรรมภายใน

1) ตรวจสอบความครบถวนของแบบเชค็รายการประกอบแบบวัสดุ
อุปกรณในหมวดงานตางๆ เพือ่สงใหผูผลิตคิดราคาและเช็คปริมาณ
2) ดูพื้นที่และสภาพแวดลอม เพราะอาจะตกหลนรายละเอียดใน
ตอนทำแบบกอสราง 
3) วางแผนเร่ืองหนาที่ใหผูเกีย่วของ แยกหมวดงานแยก
รายละเอียดในการทำบัญชีเอง เนื่องจากมีประสบการณ ในการ
ทำงาน และเปนผูมีสวนรวมการทำวางผังระบบตาง ๆ จึงมีความ
เขาใจในรายละเอยีดของการทำบัญชีปรมิาณงาน หลังจากน้ันจึงให
สถาปนิกในสำนักงานชวยถอดปริมาณ ในสวนงานระบบใหวิศวกร
(บุคคลภายนอก) เปนผูถอดปริมาณ
4) ศึกษาขอกำหนดหลักเกณฑกรมบัญชกีลาง

สถาปนิก C

เจาของสำนักงานออกแบบและรับเหมากอสราง
วิชาชีพสถาปตยกรรม
อายุ 43 ป

1) ตรวจสอบรายละเอียดของแบบวา ถกูตองครบถวน หรือไม และ
รายการมีขอขัดแยงกับรายการวัสดุ หรอืไม
2) ตรวจสอบสภาพหนางานจริงวา ถูกตองตามแบบหรือไม
3) แยกปริมาณวัสดุตาง ๆ เพื่อใหผูผลิตเปนผูลงรายละเอียดราคา
4) ผูผลิตของวัสดุแตละชนิดสถาปนกิวิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล
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5.2 ขั้นตอนการคำนวณราคากลางอยางละเอียด

ตารางที่ 2 ตารางแสดงรหัสวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ แหลงสืบราคาวัสดุและราคาคาแรง
วิชาชีพที่เกีย่วของ แหลงสืบราคา

INT สถาปตยกรรมภายใน CDG เอกสารหลักเกณฑกรมบัญชีกลาง คาแรง คาวัสดุ และเผ่ือปริมาณวัสดุ
ARH สถาปตยกรรมหลัก SUP ผูผลิตวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ 
ENG วิศวกรไฟฟา และ วิศวกเครื่องกล
CON ผูรับเหมากอสราง

จากตารางที่ 2 ผูวิจัยไดกำหนดอักษรยอวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมภายในและแหลงสืบราคาคาแรงคาวัสดุ 

   ตารางที่ 3 ตารางสรุปหมวดงานสถาปตยกรรมภายใน วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ดานสืบราคา และดานการเผื่อปริมาณงาน
รายการงานสถาปตยกรรมภายใน สถาปนิก วิชาชีพทีเ่กี่ยวของ สืบราคาราคาวัสดุ สืบราคาคาแรง เผื่อปริมาณงาน

พื้น A INT SUP CDG SUP

B INT SUP CDG CDG

C SUP SUP CDG SUP

ผนัง A INT CDG CDG CDG

B INT CDG CDG CDG

C CON CON CDG CDG

ทาสี A INT CDG CDG CDG

B INT CDG CDG CDG

C SUP CDG CDG CDG

ฝาเพดาน A INT CDG CDG CDG

B INT CDG CDG CDG

C CON CDG CDG CDG

เฟอรนิเจอรติดตาย A INT CON CON CON

B INT CON CON CON

C CON CON CON CON

จากตารางที่ 3 หมวดงานสถาปตยกรรม พบวา ดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ คือ สถาปนิกมากที่สุด รองลงมาเปน
ผูรับเหมากอสราง และผูผลิตวัสดุอุปกรณ ดานการสืบราคาวัสดุ สืบจากตามหลักเกณฑฯ มากที่สุด รองลงมาสืบจาก
ผู ร ับเหมากอสราง และผู ผลิตวัสดุอุปกรณ ดานการสืบราคาคาแรง สืบจากหลักเกณฑฯ มากที ่สุด รองลงมาสืบจาก
ผูรับเหมากอสราง ดานการเผื่อปริมาณ เผื่อตามหลักเกณฑฯ มากที่สุด รองลงมาเผื่อตามผูรับเหมากอสราง และผูผลิตวัสดุ
อุปกรณ

ตารางที่ 4 ตารางสรุปหมวดงานครุภัณฑ วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ดานสืบราคา และดานการเผื่อปริมาณงาน
หมวดงานครุภัณฑ สถาปนิก วิชาชีพทีเ่กี่ยวของ สืบราคาวัสดุ สืบราคาคาแรง เผื่อปริมาณงาน

เฟอรนิเจอรสำนักงาน A INT SUP SUP

B SUP SUP SUP -

C SUP SUP SUP -

จากตารางที่ 4 หมวดงานครุภัณฑ พบวา ดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ คือ ผูผลิตวัสดุมากที่สุด รองลงมาเปน
สถาปนิก ดานการสืบราคาคาแรงคาวัสดุ สืบจากผูผลิตวัสดุอุปกรณทั้งหมด ดานการเผื่อปริมาณไมมี 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปหมวดงานวิศวกรรม วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ดานสืบราคา และดานการเผื่อปริมาณงาน
หมวดงานวิศวกรรม สถาปนิก วิชาชีพทีเ่กี่ยวของ สืบราคาวัสดุ สืบราคาคาแรง เผื่อปริมาณงาน

งานระบบไฟฟาแสงสวาง A ENG SUP CDG CDG

B ENG SUP CDG ENG

C ENG SUP CDG CDG

งานระบบปรับอากาศ  A ENG SUP CDG SUP

B ENG SUP SUP SUP

C SUP SUP SUP SUP

จากตารางที่ 5 หมวดงานวิศวกรรม พบวา ดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ คือ วิศวกรมากที่สุด รองลงมาเปน
ผูผลิตวัสดุอุปกรณ ดานการสืบราคาวัสดุ สืบจากผูผลิตวัสดุอุปกรณทั้งหมด ดานการสืบคาแรง สืบตามหลักเกณฑฯ มากที่สุด 

รองลงมาสืบจากผูผลิตวัสดุอุปกรณ ดานการเผื่อปริมาณ เผื่อตามผูผลิตวัสดุอุปกรณมากที่สุด รองลงมาเผื่อตามหลักเกณฑฯ 

และวิศวกร

ตารางที่ 6 ตารางวิธีการคำนวณราคากลางของสถาปนิก A

หมวดงาน กลยุทธและวธิีการในการคำนวณราคากลาง

พื้น งานพื้นคิดตามแบบกอสรางจริง
ผนัง งานผนังแยกวัสดุออกเปนสวน ตรวจสอบคาระดับ
ทาสี วัดพ้ืนที่เผื่อ 10% ทดสอบข้ันตอนการทาสี
หมวดงาน กลยุทธและวิธีการคำนวณราคากลาง
ฝาเพดาน ฝาเพดานแยกเปน 2 ลักษณะคิดตาม กรมบัญชีกลาง/ฝาลักษณะ

พิเศษคิดตามประสบการณ
เฟอรนิเจอรติดตาย งานเฟอรนิเจอร ถาไมมีความซับซอนจะคิดจากประสบการณและใช

ราคาลาสุด หรือใหผูผลิตเปนคนคิด
เฟอรนิเจอรสำนักงาน ตัวแทนจำหนายเฟอรนิเจอรสำนักงาน
งานระบบไฟฟาแสงสวาง สวนของดวงโคมไฟฟาใหผูผลิตคำนวณ และ มีการจำลองของแสงใช

งานจริง และราคาตามที่
งานสายไฟใหวิศวกรไฟฟาเปนผูคำนวณสายไฟ

งานระบบปรับอากาศ งานไฟฟาใหและงานระบบปรับอากาศใหผูผลิตเปนผูคิดราคา

จากตารางที่ 6 สถาปนิก A พบวา สวนใหญคิดตามแบบกอสราง มีการแยกวัสดุอุปกรณและเผื่อปริมาณ
และใชประสบการณในการคำนวณราคากลางจากราคาที่เคยบันทึกไว และมีผูชวยคำนวณราคากลาง คือ วิศวกร สถาปนิก 

และ ผูผลิตวัสดุอุปกรณ
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ตารางที่ 7 ตารางวิธีการคำนวณราคากลางของสถาปนิก B

หมวดงานสถาปตยกรรมภายใน กลยุทธและวธิีการคำนวณราคากลาง

พื้น เช็คระดับสำรวจสภาพแวดลอมวาทำไดหรือไม
ถอดปริมาณตามแบบกอสราง    

ผนัง ถอดปริมาณผนังมาตรฐานกอน เชน ผนังยิปซั่มบอรด ผนังกออิฐ จากนั้นจึงคิดผนัง
ตกแตงเพิ่มเติมตามแบบกอสราง

ทาสี ถอดปริมาณตามแบบกอสราง ดูความยากงาย และสภาพแวดลอมผนังเกาใหม 
ซอมแซมหรือไม

ฝาเพดาน แยกงานฝาตกแตงคิดราคาตามคาวัสดุคาแรงตามที่เสนอจริง จากผูผลิต งานฝายิปซั่ม
บอรดท่ัวไปใชราคาตามหลักเกณฑ

เฟอรนิเจอรติดตาย ศึกษาแบบและคำนวณราคาจากราคาเดิมที่มีความใกลเคียงกันและวัสดุที่ใชและคาแรง
เฟอรนิเจอรสำนักงาน สงแบบกอสรางใหตัวแทนจำหนายเปนผูทำราคา เนื่องจากจะมีอุปกรณเสริมที่มากับ

ชุดเฟอรนิเจอร
งานระบบไฟฟาแสงสวาง สงแบบชนิดของดวงโคมที่ใชใหผูผลิตทำราคา สวนงานสายไฟและอุปกรณใหทาง

วิศวกรเปนผูถอดแบบคำนวณ และตรวจสอบอีกคร้ัง

งานระบบปรับอากาศ สงชนิดของแอรตามแบบที่ใชใหผูผลิตทำราคาและถอดแบบ ใหทางวิศวกร ตรวจสอบ
อีกครั้ง

จากตารางที่ 7 พบวาสถาปนิก B คิดตามแบบกอสราง มีการแยกวัสดุ และความซับซอนของงานและมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลราคา เพื่อเปรียบเทียบราคา งานครุภัณฑจะใหผูผลิตเปนคนคำนวณราคา งานระบบไฟฟาแสงสวางและงาน
ระบบปรับอากาศใหวิศวกรเปนผูตรวจสอบ และมีผูชวยคำนวณราคากลาง คือ วิศวกร สถาปนิก และผูผลิตวัสดุอุปกรณ

ตารางที่ 8 ตารางวิธีการคำนวณราคากลางของสถาปนิก C

รายการงานสถาปตยกรรมภายใน กลยุทธและวธิีการคำนวณราคากลาง

พื้น งานพื้น คิดตามแบบกอสราง แตตองสำรวจดูพื้นที่วาตองปรับพื ้นของเดิม
หรือไม 

ผนัง งานผนังแยกวัสดุออกเปนสวน ตรวจสอบคาระดับ
ทาสี วัดจากแบบกอสราง และดูสภาพพื้นที่หนางาน 

ฝาเพดาน คิดตามแบบกอสรางถามีฝาตกแตงก็ตองคิดตามวัสดุอุปกรณที่ใช และรวม
คาแรงคาติดต้ัง

เฟอรนิเจอรติดตาย งานเฟอรนิเจอร ผู รับเหมาเปนคนคิดราคา และคำนวณวัสดุอุปกรณ และ
คาแรงของชาง

เฟอรนิเจอรสำนักงาน ผูผลิตเฟอนนิเจอรสำนักงาน ตามรูปแบบเฟอรนิเจอรในแบบกอสราง ทำใบ
เสนอราคาเผ่ือนำมาอางอิง

งานระบบไฟฟาแสงสวาง ใหวิศวกรออกแบบระบบไฟฟาเขียนแบบและถอดปริมาณทำราคาแลวมาตรวจ
ภายหลัง

งานระบบปรับอากาศ ตองใหวิศวกรเปนผูเขียนแบบ และถอดปริมาณทำราคา เนื่องจากระบบปรับ
อากาศตองใชผูเชี่ยวชาญ และจากน้ันใหทางผูผลิตเขามาเสนอราคา 

จากตารางที่ 8 พบวาสถาปนิก C คิดจากแบบที่ใชการกอสราง และมีการตรวจสอบสถาพแวดลอมคำนวณราคาจะ
คิดตามหลักเกณฑฯ คิดตามประสบการณของสถาปนิก และผูผลิตวัสดุอุปกรณ มีผู ชวยคำนวณราคากลาง คือ วิศวกร 
สถาปนิก และผูผลิตวัสดุอุปกรณ
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ตารางที่ 9 ตารางสรุปข้ันตอนการคำนวณราคากลางและจัดทำเอกสาร
ผูใหสัมภาษณ ความคิดเห็น

สถาปนิก A เทียบราคาตอตารางเมตรวา สูงหรือ ต่ำเกินไปดวยประสบการณ ตรวจสอบราคาตอหนวย 

ตรวจสอบคา Factor f ตามหลกัเกณฑกรมบัญชีกลาง
สถาปนิก B ตรวจสอบคาแรงคาวัสดุตอหนวย จากขอมูลชวงแรกของการทำราคาเบื้องตน ตรวจ Factor f

และตรวจความถูกตองของบัญชปีริมาณงาณบางครั้งผลรวมอาจผิดพลาด ตรวจเอกสาร
แบบฟอรมท่ีใชในการคิดราคาใหครบถวน 

สถาปนิก C ตรวจบัญชีปริมาณงานแตละหมวดใหครบถวนตามแบบ
ตรวจราคายอดรวมทั้งหมดวา ราคาเกินงบประมาณที่ต้ังไวหรือไมถาเกินปรับลดราคาบาง
รายการเพือ่ใหอยูในงบประมาณ

จากตารางที่ 9 ความเห็นของสถาปนิกท้ังสามทานในข้ันตอนสรุป พบวามีประเด็นเรื่องการตรวจสอบความ
ถูกตอง ของคาแรงคาวัสดุตอหนวย ตอจากนั้นตรวจแบบฟอรมเอกสารบัญชีปริมาณงาน และตรวจสอบเพื่อไมใหเกิน
งบประมาณ

ตารางที่ 10 ตารางสรุปการสัมภาษณผลกระทบตอการปรับปรุงหลักเกณฑคำนวณราคากลางงาน
ผูใหสัมภาษณ ความคิดเห็น

สถาปนิก A หลักเกณฑการคำนวณชัดเจนมากข้ึน และเปดโอกาสใหทำราคากลางท่ีสูงกวาราคา
กรมบัญชีกลาง

สถาปนิก B วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติในการคิดราคาไมเปลี่ยนมีรายละเอยีดวัสดุเพิ่มขึ้นในแตละป มีการ
เปล่ียนคาอำนวยการและภาษีใหมลาสุด ที่ดอกเบี้ย 5% ราคาวัสดุอปุกรณตาง ๆ ยังต่ำกวา
ทองตลาด แตสามารถอางอิงจากผูผลิตวัสดุอุปกรณได เนื่องจากงานสถาปตยกรรมภายใน
รายละเอียดของวัสดุคอนขางเยอะและการติดต้ังซับซอน

สถาปนิก C คูมือปรับปรุงในแตละปตามประกาศแตพบวา ราคาบางอยางต่ำกวาความเปนจริง เนื่องจาก
ปจจุบันมีคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เปนตนทุนมากขึ้น

จากตารางที่ 10 สถาปนิกทั้งสามคน มีความเห็นทิศทางเดียวกันวา การปรับปรุงหลักเกณฑการคำนวณ
ราคากลางไมมีผลกระทบตอการคำนวณราคากลาง และยังมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนมากขึ้น

6. อภิปราย

6.1 จากการศึกษากลยุทธวิธีการคำนวณราคากลางงาน โดยแบงเปนขั้นตอนดังนี้

6.1.1 ขั้นตอนการเตรียมคำนวณราคากลาง ประเด็นที่คนพบคือ 1) มีการสำรวจสถานที่กอสราง เก็บบันทึก
ขอมูลเปนรูปภาพ 2) ตรวจสอบรายละเอียดของแบบกอสราง 3) ศึกษาขอบเขตของ วัตถุประสงคของ และงบประมาณ       

4) เตรียมเอกสารที่ใชในการคำนวณราคากลาง บัญชีแสดงปริมาณงาน ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดใหเหตุผลวา กลยุทธและวิธีการ
คำนวณราคากลางตองวางแผนดังนี้ 1) ดานบุคลากร 2) ดานเอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง 3) ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีกอสราง 4) ระยะเวลาในการถอดปริมาณ เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดในการคำนวณราคากลางขั้นตอนตอไป 

6.1.2  ขั้นตอนการคำนวณราคากลางอยางละเอียด ดานวิชาชีพที่เกี่ยวของสถาปนิกในแตละหมวดงาน พบวา 
ทั้งสามคน มีผูชวยคำนวณราคากลางมีวิชาชีพท่ีทักษะและประสบการณตรงตามหมวดงาน 1) สถาปตยกรรมภายใน 2) วิศวกร
ไฟฟา 3) วิศวกรเครื่องกล 4) ตัวแทนจำหนายผูผลิตวัสดุอุปกรณ และงานครุภัณฑ 5) ผูรับเหมากอสราง ผูวิจัยพบวา วิชาชีพท่ี
เกี่ยวของมีบทบาทในการคำนวณราคากลาง ตั้งแตขั้นตอนการทำแบบกอสราง 
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1. ดานการสืบราคาคาวัสดุในแตละหมวดงาน พบวา สถาปนิกทั้งสามคนมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การสืบราคาจากกรมบัญชีกลางและราคาจากผูผลิตวัสดุอุปกรณ ที่ไมมีในหลักเกณฑกรมบัญชีกลางซึ่งสวนใหญจะสืบ
ราคาผูผลิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จตุพล ขจรฟุง (2561) ปจจัยที่ทำใหเกิดความแปรปรวนการกำหนดราคากลาง ดานราคา
คาวัสดุ และอุปกรณคือการใชราคาวัสดุกอสรางจากสำนักดัชนีกระทรวงพาณิชย

2. ดานการสืบราคาคาแรงในแตละหมวดงานพบวา สถาปนิกท้ังสามคนมีความเห็นทิศทางเดียวกัน สืบ
ราคาจากกรมบัญชีกลาง ผูผลิต และผูรับเหมากอสราง สถาปนิกไดใหความเห็นวา ราคาคาแรงตามหลักเกณฑกรมบัญชีกลาง
เปนราคาติดตั้งอุปกรณมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได สวนราคาคาแรงจากผูผลิตไดจาการคำนวณจากสภาพแวดลอม
สถานที่กอสรางและขั้นตอนติดตั ้งอุปกรณ และผูวิจัยพบวา งานเฟอรนิเจอรติดตายสถาปนิกทั ้งสามคนสืบราคาจาก
ผูรับเหมากอสราง เพราะตองผลิตตามแบบกอสราง สอดคลองกับงานวิจัย จตุพล ขจรฟุง (2561) ไดกลาวไววา ปจจัยที่ มีผล
ตอความแปรปรวนการกำหนดราคากลางดานราคาคาแรง และอุปกรณคือ การใชบัญชีคาแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบ
ราคากลาง 

3. ดานการเผื่อปริมาณงานในแตละหมวดงาน พบวา สถาปนิก A และสถาปนิก B มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันวา เผื่อตามหลักเกณฑราคากลาง สวนสถาปนิก C เผื่อปริมาณงานตามผูรับเหมากอสรางและผูผลิต การเผื่อ
ปริมาณของสถาปนิก C มี ความแตกกตาง ผูวิจัยใหเหตุผลวา สถาปนิก C มีประสบการณในดานการรับเหมากอสราง ซึ่งตาง
จากประสบการณสถาปนิก A และสถาปนิก B ที ่มีประสบการณเฉพาะการออกแบบ การเผื ่อปริมาณงานขึ ้นอยู กับ
ประสบการณที่แตกตางกัน 

6.1.3 ขั้นตอนการสรุปการคำนวณราคากลางและจัดทำเอกสารจากการศึกษาพบวา สถาปนิกทั้งสามคน        

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดานการตรวจสอบราคา ปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ และตรวจสอบราคาตอหนวย และคา
ดำเนินการ Factor F และ ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จตุพล ขจรฟุง (2561) ไดกลาวไววา ผูมีหนาที่คำนวณ
ราคากลางนั้นจะตองมีความละเอียดรอบครอบในการใช Factor F ใหถูกตองตามหลักเกณฑ

6.2  จากผลการศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงราคากลาง 

สถาปนิกทั้งสามคน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ไมมีผลกระทบตอการคำนวณราคากลาง และ ยังมี
แนวทางปฏิบัติชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีความขัดแยงกับ จริยา ธีระเกษมสุข (2550) เกณฑการถอดปริมาณและราคาวัสดุ            
ไมครอบคลุมงานทุกประเภท ผูวิจัยใหเหตุผลวาปจจุบันมีการปรับปรุงแตยังไมสอดคลองกับงานทุกประเภทเชนกัน เนื่องจาก
งานสถาปตยกรรมภายในคอนขางมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

7. สรุปผลวิจัย

7.1 จากการศึกษาพบวา กลยุทธและวิธีการคำนวณราคากลางงานกอสรางสถาปตยกรรมภายในมีดังนี้

7.1.1 สำรวจสภาพแวดลอมสถานที่กอสรางและบันทึกขอมูล
7.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ 

7.1.3 ศึกษาขอบเขตวัตถุประสงคของโครงการและงบประมาณ
7.1.4 การเตรียมเอกสารและแบบฟอรมบัญชีปริมาณงาน คาแรง คาวัสดุ
7.1.5 วางแผนบุคลากรในการทำงานใหตรงกับทักษะและประสบการณของวิชาชีพ
7.1.6 กำหนดระยะเวลาการคำนวณราคากลางใหสอดคลองกับปริมาณงาน ระยะเวลาการถอดปริมาณ

ระยะเวลา ในการสืบราคา การถอดปริมาณ ทำเอกสารบัญชีปริมาณงาน และการตรวจสอบกอน
7.1.7 ตรวจสอบปริมาณงาน คาแรง คาวัสดุตอหนวยแตละหมวดงาน
7.1.8 ตรวจสอบวิธีรวมคางานตนทุนและการใชตาราง Factor F

7.1.9 ตรวจสอบวิธีรวมคางานครุภัณฑลอย (สามารถเคลื่อนยายได) รวมกับคาภาษีมูลคาเพิ่ม
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7.2 จากการศึกษาผลกระทบการคำนวณราคากลาง

พบวา การปรับปรุงราคากลางไมมีผลกระทบตอการคำนวณราคาแตพบปญหาวา ไมทราบถึงวามีการปรับ
หลักเกณฑในการคำนวณราคากลาง หรือ การปรับบัญชีคาแรงคาวัสดุในแตละป

8. เสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต

8.1.1 ทำการสัมภาษณวิชาชีพท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม เพื่อเปรียบเทียบองคความรูเดียวกัน แตมีวิชาชีพที่แตกตาง
กัน ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการถอดปริมาณ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการคำนวณราคากลางจากประสบการณ 

8.1.2 ศึกษาวิธีการคำนวณราคาของหมวดงานสถาปตยกรรมภายใน ที่ไมไดการกำหนดวิธีการคิดตาม
หลักเกณฑกรมบัญชีกลาง 

8.2 ขอเสนอแนะในการนำไปใช

8.2.1 ควรมีการประกาศอบรม และใหขอมูลการปรับปรุงการเอกสารหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงาน
กอสราง และแนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานสำหรับสถาปนิกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการคำนวณราคา
กลาง

8.2.2 จัดทำเอกสารขอแนะนำการคำนวณราคากลาง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทำราคากลางอยางเปนระบบ
งายตอการจัดหาขอมูล และแกไขขอมูล 
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การพัฒนาเฉดสียอมผาจากตนมะมวง ในอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Development of Natural Dye Shades form Mango Trees in Sinakhon 

District, Sukhothai Province

กัญจนพร สิงหทอง1  ญาดา ชวาลกุล2  ผองศรี รอดโพธ์ิทอง3    

บทคัดยอ

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิจัยเรื่องการพัฒนาการยอมและลวดลายจากตนมะมวงในอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ครอบคุมวัตถุประสงคแรกคือ เพื่อศึกษาสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตในตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และ
พัฒนาเฉดสีใหไดหลากหลายจากสารชวยติดที่หาไดในทองถ่ิน เพื่อนำไปเพ่ือพัฒนาการสรางลวดลายจากสียอมตนมะมวง โดย
การลงพื้นที่ในชุมชน สังเกต และสัมภาษณเกษตรกรถึงชวงเวลาการเก็บเกี่ยว การแตงกิ่ง เพื่อทราบถึงชวงเวลาที่สามารถใช
เศษจากการแตงกิ่งมาทดลองโดยไมรบกวนกระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกร วิเคราะห และทดลองยอมหาสวนที่ใหสีได 
โดยนำสวน  ตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันต มาสับใหมีขนาดไมเกิน 2 เซนติเมตร ใชอัตราสวนวัสดุ 1 สวน ตอน้ำ 2 สวน ตม
ที่อุณหภูมิ 80-100 c. เปนเวลา 60 นาที กรองเอาน้ำสีไปยอมผาฝายโดยใชอัตราสวนผาตอน้ำสี 1 ตอ 30 ยอมที่อุณหภูมิ 
90-100 c. เปนเวลา 60 นาที แลวนำผาฝายยอมสไีปพัฒนาเฉดสีดวยสารชวยติดจำนวน 5 ชนิด ไดแก โคลน สารสม ปูนแดง 
ดินแดง และสนิม

ผลการวิจัยพบวา 1) สวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตที่ใหสียอม ไดแก ใบออนและใบแก จะใหสีครีม สวน
เปลือกไมจะใหสีน้ำตาล 2) เฉดสีของผาฝายท่ียอมดวยสีจากสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตโดยใชสารชวยติดตางชนิดกัน 

พบวาผาฝายที่ยอมดวยสีจากใบออนและใบแก โดยใชโคลนจะใหสีน้ำตาลเทา สารสมจะใหสีเหลือง ปูนแดงจะใหสีสม ดินแดง
จะใหสีน้ำตาลแดง และสนิมจะใหสีดำ สวนผาฝายที่ยอมดวยสีจากเปลือกตนมะมวงจะใหสีน้ำตาลหลายเฉด โดยปูนแดงและ
โคลนใหสีน้ำตาลที่สวาง สารสมใหสีน้ำตาลสด ดินแดงใหสีน้ำตาลแดง และสนิมจะใหสีน้ำตาลเขม

คำสำคัญ:  สีธรรมชาติ   เฉดสี   ตนมะมวง   สีธรรมชาติยอมผา 

Abstract

This research paper is part of the research on Development of dyeing and patterns from mango 

trees in Sinakhon district, Sukhothai province covers the first objective is To study the different parts of the 

Chok Anan mango trees in Nam Khum Subdistrict, Srinakorn District, Sukhothai Province. and develop a 

variety of shades from locally available adhesives. to develop patterns from mango trees dye. Through 

conducting field visits in the community, the local farmers were interviewed and observed about the 

harvesting and pruning periods in order to know when the pruning fractions can be used for experimentation

1หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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without interrupting the farmer's cultivation process. After these observations were made, the mango trees 

were analyzed and experimented with to produce different colors through the dyeing process. The process 

was as such: Mixing different parts of the Chok Anan mango trees chopped to a size of not more than 2 

centimeters with a ratio of 1 part material to 2 parts water, then boiling it at 80-100 ° c. for 60 minutes. The 

cotton fabric was then filtered and dyed using a ratio of 1 to 30 fabric-water color ratio at a temperature 

of 90-100 ° c. for 60 minutes. The dyed cotton fabrics were used to develop shades with 5 types of 

mordants, namely mud, alum, red lime, red clay and ferrous sulfate.

The results showed that 1) the parts of the Chok Anan mango tree that were dyed, i.e. young and 

old leaves, were cream colored, while the bark was brown; 2) Different colors and shades of the cotton 

were produced by using different types of mordants. Cotton dyed with color from young and old leaves 

using mud will give a brownish-gray color. Alum will give a yellow color. Red cement will give an orange 

color. Red clay will give a reddish brown color. Ferrous sulfate will give a black color, and cotton fabrics 

dyed with mango tree bark give a variety of shades of brown. The red lime and mud give a bright brown 

color. Alum gives a fresh brown color. Red clay gives a reddish brown color, and rust will give it a dark 

brown color.

Keywords:  Natural Color, Shades, Mango Tree, Natural Dye

1. บทนำ
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเปนแหลงปลูกมะมวงรายใหญของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีการปลูกจำนวน 

10,220 ไร ไดผลผลิตเฉลี ่ย 2,997 กิโลกรัมตอไร ผลิตภายใตมาตรฐานสินคา GAP (Good Agricultural Practices) 

(เทคโนโลยีชาวบาน, 2562) สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรูการผลิตและเทคนิคการปลูกมะมวง 
เพื่อใหความรูในการปลูกมะมวงโชคอนันต อยางไรก็ตามการใชประโยชนจากมะมวง ไดแก การขายและแปรรูปผลมะมวง
เทานั้น การสรางมูลคาเพิ่มยังมีนอย  ผนวกกับปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ จากกระแสปญหาระบบเศรฐกิจที่
แปรปรวนในปจจุบันและภัยธรรมชาติ ทำใหคนในชุมชนมีรายจายสูงขึ้น มีภาระหนี้สินตอเนื่อง ไมสอดคลองกับยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจสงเสริมการผลิตของเกษตรกร สรางรายไดลดรายจายใหกับชุมชน ประชาชนมีความกินดีอยูดีจากการประกอบ
อาชีพท่ีมั่นคง (องคการบริหารสวนตำบลน้ำขุม, 2563) 

มะมวงเปนพืชที่มีใบตลอดท้ังป การประสบภัยธรรมชาติไมไดมีผลกระทบมากนัก อีกทั้งการปลูกมะมวงโชคอนันตจะ
มีชวงเวลาในการแตงกิ่งโดยเกษตรกรจะตัดใบและกิ่งของตนมะมวงออก ซึ่งสวนตาง ๆ เหลานี้ของตนมะมวง สามารถนำมา
สกัดเปนสีธรรมชาติได ปจจุบันสีธรรมชาติจากพืชถูกนำไปใชประโยชนในงานหัตถกรรมพื้นบานอยางแพรหลาย เชน การยอม
เสนใยสำหรับทอผา การยอมผาพื้น และมัดยอม สิ่งเหลานี้สามารถชวยใหชุมชนมีรายไดเพิ ่มขึ ้น ชนาธิป ไชยภู (2556)        

ไดทดลองยอมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอมายอมกับผาฝายเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจในชุมชน พบวาสามารถใหโทนสีในการยอมได
ในโทนสีน้ำตาล เมื่อนำสารชวยติดมาใชทำใหไดโทนสีเพิ่มขึ้น เชน สีแดง สีเทา  สิ่งทอจากธรรมชาติยังเปนแนวทางการตลาด
ปจจุบันและอนาคตภายใตขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การดึงคุณสมบัติของสีที่มาจากธรรมชาติมาใชจึงเปน
ทางเลือกที่ดีกวาการใชสารเคมี และยังเปนแนวทางสำคัญประการหนึ่งเพื่อยกระดับสินคาชุมชน (ศรันยา เกษมบุญญากร , 

2555) ชวยใหคนในชุมชนมีรายไดมากข้ึน
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ผูวิจัยเห็นความสำคัญและปญหาขางตนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสียอมผาจากสวนตาง ๆ ของตนมะมวง เชน เปลือก
ไม ใบออน และใบแก ฯลฯ เพื่อใหไดเฉดสีตาง ๆ ใชสารชวยติดที่หาไดในชุมชนเพื่อใหไดสีที่หลากหลายขึ้น และสามารถเปน
แนวทางการพัฒนาสรางลวดลายในอนาคต หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหนอยที่สุด รวมถึงศึกษา
ชวงเวลาและการใชประโยชนของมะมวงของคนในชุมชนเพื่อไมใหรบกวนกระบวนการเพราะปลูกทางการเกษตร และยัง
สามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยการนำทรัพยากรที่มีอยูในจังหวัดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  ศึกษาสวนตาง ๆ จากตนมะมวงโชคอนันตในการสรางสีธรรมชาติเพื่อการยอมผา
2.2  พัฒนาเฉดสียอมผาของตนมะมวงโชคอนันตจากสารชวยติดสี

3. แนวคิด และหลักการท่ีเกี่ยวของ

3.1 ตนมะมวงและสวนที่สามารถนำมาใหในการยอม

3.1.1 มะมวงโชคอนันต เกษตรกรตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย เริ่มปลูกมะมวงโชคอนันตของ
เมื่อประมาณปพุทธศักราช 2540 บนพ้ืนท่ี 2,185 มีเกษตรกร 150 ราย ซึ่งแตเดิม เกษตรกรปลูกมะมวงพันธุพื้นเมืองพันธุอื่น 

เชน น้ำดอกไม เขียวเสวย ฯลฯ (รักบานเกิด, 2558) แตประสบปญหาขาดแคลนแหลงน้ำและราคา เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาปลูก
มะมวงโชคอนันต ลักษณะเดนของมะมวงพันธุนี้ คือ การออกดอกไดตลอดทั้งป ติดผลงาย มีเปลือกหนา เน้ือแนน เปนพันธุที่
สามารถทำใหติดผลนอกฤดูไดงายกวาพันธุอื่น ผลดิบเปลือกมีสีเขียวออน ผิวเรียบ รสชาติจืด ผลสุกเปลือกสี เหลืองสม เนื้อ
แนนออกแข็ง ๆ รสหวาน อีกทั้งยังมีเสี้ยนนอย (ปยาดา บุสดี, 2558)

3.1.2 การเก็บสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตมาใชในวิจัย ผูวิจัยมีความประสงคจะดำเนินการวิจัยตาม
จุดประสงคโดยไมเบียดเบียนวิถีชีวิต การใชประโยชนของมะมวงของคนชุมชน ผูวิจัยจึงทำการศึกษาชวงเวลาท่ีสามารถนำสวน  

ตาง ๆ ของมะมวงมาดำเนินการวิจัย ดังนี้ ชวงเวลา ดำเนิน สิงหทอง (การสื่อสารสวนบุคคล [สัมภาษณ], 5 กันยายน 2564) 

กลาววา หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะทำการแตงกิ่งโดยการตัดใบแกและกิ่งออก จากนั้นจะใสปุยเพื่อใหใบออนและดอกได
งอกออก มะมวงโชคอนันตจะเก็บเก่ียว 3 ครั้งตอป

3.1.3  สวนของมะมวงท่ีนำไปใชในวิจัย ปยะดา บุสดี (2560) มะมวงมีใบเลี้ยงคู ไมผลัดใบ มีกิ่งกานแผออกเปน
พุมท่ีแนนทึบ มีใบเดี่ยวเรียงตัวสลับกัน ทำใหมีลักษณะใบเรียงตัวเปนเกลียวท่ีบริเวณปลายกิ่งมักจะมีใบเกิดถ่ี ใบไมมีขน ไมมีหู
ใบ ผิวใบเปนมัน กานใบยาว 1 – 10 เซนติเมตร แผนใบยาว 8 – 40 เซนติเมตร กวาง 2 – 10 เซนติเมตร ใบมีรูปรางแบบรูป
ไขคอนขางยาว เสนใบยอยไมเกิน 30 คู ปาก ใบอยูที่ผิวใบทั้ง 2 ดาน แตผิวใบดานลางมีจำนวนปากใบมากกวาผิวใบดานบน 

ใบมะมวงมีอายุ ประมาณ 1 ป หรือมากกวานั้น 1) ใบออน มักมีลักษณะสีออนกวาใบแก (รูปที่ 1) 2) ใบแก จะเปลี่ยนเปนสี
เขียวเขม มีความแข็งและหนาข้ึน ผิวใบเปนมัน (รูปที่ 2)  3) ใบแหงของมะมวงจะมีสีน้ำตาลอมแดง พบไดเมื่อใบรวงหลนตาม
ธรรมชาติ หรือสามารถนำไปแกไปตากแหง (รูปที่ 3) 4) เปลือก ประภากร สุคนธมณี (2562) เปลือกออนมีสีเขียว เปลือกแก
จะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล มีลักษณะแข็ง ผิวขรุขระและมีเกล็ดมาก เนื้อไมเมื่ออายุนอยจะมีสีเขียว เมื่อแกมีอายุมากขึ้นจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ำตาลแกมแดง เมื่อบากเปลือกออกจากตนและก่ิง จากเปลือกนอก ถึงเนื้อดานในจะเห็นเปนสีแดงน้ำตาลชัดเจน
(รูปที่ 4)
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รูปที่ 1 ใบออนของมะมวง
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

รูปท่ี 2 ใบแกของมะมวง
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

รูปที่ 3 ใบแหง
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

รูปที่ 4 เปลือกมะมวง
ที่มา: ประภากร สุคนธมณี (2562)

3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการยอม

3.2.1 การเตรียมอุปกรณการยอม มีดังน้ี 1) วัสดุที่ตองการสกัดสี ควรหั่นเปนช้ินเล็กเพื่อใหงายตอการสกัด
2) หมอ สำหรับตมยอม 3) กะละมัง สำหรับลางผา แชผา ทั้งกอนและหลังยอม 4) เตาแกส 5) ไม สำหรับชวยคน 6) ราวตาก
ผา

3.2.2 การเตรียมผาท่ีใชยอม ผาท่ีใชยอม มี 2 ประเภท คือ 1) เสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย ไหม ขนสัตว 2) เสน
ใยประดิษฐ เสนใยธรรมชาติจะติดสีงายกวา เพราะเสนใยธรรมชาติดูดซึมน้ำไดดีกวา เมื่อเปยกน้ำเสนใยจะพองตัว ทำใหสียอม
ซึมเขาสูเสนใยไดงาย (สุดาพร ตังควนิช, 2550) กอนท่ีจะนำเสนใยและผา ไปยอมสีนั้น ตองกำจัดไขมัน สิ่งสกปรก รวมทั้งสาร
ที่เคลือบติดเสนดายออกไป เพราะสิ่งเหลานี้ทำใหสียอมติดเสนดายไมดี(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค กรมวิทยาศาสตร
บริการ, 2559)

3.3 สารชวยติด

สารชวยติด หรือสารกระตุนสี เปนตัวทำปฏิกิริยากับวัตถุท่ีจะมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหสีติดอยูบนผาและเสน
ใยไดนานขึ้น สารชวยติดยังชวยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันของสียอมใหไดความหลากหลายขึ้น (ชนาธินาถ ไชยภู, 2556) เพราะสาร
ชวยติดสามารถรวมกับโมเลกุลสีของสีธรรมชาติ ทำใหเกิดสารประกอบเชิงซอนของสี (Metal Dyes Complexes) (ภัทรา
นิฎชณ พิมพประพร, 2558) ทำใหสีสามารถยึดติดกับเสนใยไดดีขึ้น โมเลกุลของสีจะใหญขึ้น ทำใหมีความคงทนมากขึ้น ความ
ตางของสีขึ้นอยูกับสารชวยติดแตละชนิด การใชสารชวยติดเหมาะสมอยางยิ่งกับสียอมธรรมชาติ เพราะสีธรรมชาติสวนใหญ
จะใหสีไมคงทนเมื่อใชงานในระยะยาว สารชวยติดธรรมชาติคือสารประกอบน้ำหมักธรรมชาติ ที่ชวยในการยึดสีและบางครั้ง
ทำใหสีเปลี่ยนไปจากเดิม สารชวยติดที่นิยมใช ไดแก น้ำปูนใส น้ำดาง น้ำโคลน และน้ำบาดาล การใชสารชวยติดสามารถทำได
โดยการยอมหลังการยอมสีธรรมชาตินำเสนดายหรือผาไปยอมสีกอนแลว จึงนำไปยอมกับสารชวยติดภายหลัง ทิ้งไวประมาณ 

5 นาทีและนำผาไปตาก
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3.4 การสกัดสี

การสกัดสีธรรมชาติจากพืชสามารถทำได 2 วิธี คือ การการโขลก ทุบ สับ ปน และวิธีการตม สวนใหญนิยมใช
การสกัดสีโดยการตม หรือการสกัดสีแบบรอน โดยสกัดสีจากสวนตาง ๆ ของพืช ไดแก แกน ราก เปลือก กิ่ง ใบ โดยพืชแตละ
ชนิดใหสีที่แตกตางกัน (ผองศรี รอดโพธิ์ทอง, 2551) การสกัดสีแบบรอนตองนำวัสดุยอมสีมาตมใหเดือดประมาณ 1 ชั่วโมง
หรือใหสังเกตดูวา น้ำสีในหมอยอมเขมขนไดที่แลวก็ใหกรองเอาแตน้ำสีเพื่อไปใชยอมผา (ฐานขอมูลความรูผาและสิ่งทอ , 

2562) จากน้ันนำผาหรือเสนดายท่ีจะยอมตมในหมอ คอยคนตลอดเวลาการยอม ใชเวลายอม ประมาณ 30-45 นาที

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยนำขอมูล เชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต และ
ทดลองการยอม มาวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี

4.1 วิธีการวิจัย

4.1.1  ลงพื้นที่ในลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของมะมวงของคนในชุมชนถึง
ชวงเวลาการเก็บเก่ียว การแตงกิ่ง และชวงเวลาท่ีสามารถนำเศษจากการแตงกิ่งมาทดลองโดยไมรบกวนกระบวนการเพาะปลกู
ของเกษตรกร รวมถึงสำรวจสารชวยติดจากธรรมชาติในทองถ่ิน

4.1.2 วิเคราะหขอมูลและสรุปสวนตาง ๆ ของพืชมะมวงที่ไดจากการลงพื้นที่ และสารชวยติดในทองถิ่น เพ่ือ
เตรียมการยอม

4.1.3 ทดลองยอมผาจากสวนตาง ๆ ของมะมวงโชคอนันตกับแผนการยอม ใชสวนตาง ๆ ของมะมวง เชน ใบ 

หรือเปลือกไม ในอัตรา 1 สวน ตอน้ำ 2 สวน ตมที่อุณหภูมิ 80-100 c. ตมสกัดเพื่อใหไดสียอมเปนเวลา 60 นาที ลางผาฝาย
ใหสะอาดและตากใหแหงและนำไปยอมกับน้ำที่ไดจากการสกัดใชอัตราสวนผาตอน้ำสี 1 ตอ 30 ยอมที่อุณหภูมิ 90-100 c. 

เปนเวลา 60 นาที กดใหจมน้ำสียอมตลอดเวลาตม

รูปที่ 5 ยอมผาฝายกับใบมะมวง
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.1.4 เตรียมสารชวยติด 1) โคลน ใชโคลนกรองเอาสิ่งสกปรกออกใหเหลือแตน้ำ 2) สารสม ใชอัตราสวน 4 

กรัมตอน้ำ 1 ลติร 3) ปูนแดง ใชละลายกับน้ำ รอใหปูนนอนกนภาชนะและกรองเอาแตน้ำใส 4) ดินแดง ใชอัตราสวน 1 ตอน้ำ 
1 สวน 5) สนิม ใชอัตราสวน 4 กรัมตอน้ำ 1 ลิตร
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รูปท่ี 6 เตรียมสารชวยติด
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.1.5  พัฒนาการยอมสีใหไดเฉดสทีี่หลากหลายโดยใชสารชวยตดิในทองถ่ิน ใชผาที่ผานการยอมดวยสวนตาง ๆ
ของตนมะมวง มาปรับพัฒนาสีจากสารชวยตดิ เปนเวลา 5 นาที และลางน้ำใหสะอาด

รูปที่ 7 พัฒนาสีจากสารชวยติด
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.2 ขอบเขตการวิจัย

4.2.1  ตัวแปรการยอม ตัวแปรตน ไดแก สวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันต ไดแก ใบออน ใบแก ใบแหง 
เปลือกไม อุณหภมูิเวลาในการยอม และผาฝายทอผืน (ดังรูปที่ 5) ตัวแปรตาม ไดแก สีที่ไดจากการยอมสวนตาง ๆ ของตน
มะมวง (ดังรูปที่ 5)

4.2.2  ตัวแปรการพัฒนาเฉดสี ตัวแปรตน ไดแก สีที่ไดจากการยอมสวนตาง ๆ ของตนมะมวง สารชวยติดใน
ทองถิ่น ไดแก โคลน สารสม ปูนแดง ดินแดง สนิม และปรมิาณของวัสดุ (ดังรูปที่ 5 ) ตัวแปรตาม ไดแก สีที่ไดจากการพัฒนา
เฉดสีจากสารชวยติด (ดังรูปท่ี 5)
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รูปที่ 8 ขอบเขตการวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.3 พ้ืนที่ที่ใชในการวิจัย

ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
4.4 เคร่ืองมือการวิจัย

4.4.1  แบบบันทึกขอมูลการทดลองสัดสวนการยอม ใชบันทึกขอมูลสัดสวนการยอมและสารชวยติด ในรูปแบบ
ตารางเพื่อใชเพื่อใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารชวยติด สีที่ไดและตัวอยางผาจากการยอมเพื่อเปรียบเทียบสีที่ไดจากสาร
ชวยยอมที่แตกตางกัน

4.4.2  อุปกรณสำหรับการยอม เชน หมอ เตาแกส ไมคน
4.4.3  กลองถายภาพ เพ่ือจับภาพน่ิงของลักษณะของพืช สีที่ได และภาพระหวางการทดลอง

5. ผลการวิจัย

5.1 ศึกษาสวนตาง ๆ จากมะมวงโชคอนันตที่ใหสียอมได

5.1.1  จากการลงพื้นที่ในชุมชน พบวาการเก็บเกี่ยวมะมวงโชคอนันตจะแบงเก็บเปน 3 ครั้ง ตามฤดูใน 1 ป 
โดยจะแบงเปน ฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน พฤษภาคม ซึ่งจะเรียกวาการเก็บตามฤดู มะมวงจะใหใบและผลมาก
เนื่องจากมีฝนตกตลอด ฤดูรอนจะเก็บเก่ียวประมาณเดือน มีนาคม ถึง เมษายน  ฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน กันยายน 

ในฤดูรอนและฤดูหนาว หลังการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะทำการแตงก่ิงโดยการตัดใบแกและกิ่งออก จากนั้นจะใสปุยเพื่อผลิตใบ
ออนและดอก

5.1.2 วิเคราะหขอมูลและสรุปสวนตาง ๆ ของพืชมะมวงที่ไดจากการลงพ้ืนที่ พบวาสวนของมะมวงที่สามารถ
นำมาใชทดลองยอม ไดแก ใบออน ใบแก ใบแหง และเปลือกไม 

5.1.3 ทดลองยอมผาจากสวนตาง ๆ ของมะมวงโชคอนันตกับแผนการยอม ผลที่ไดจากการยอมจากสวน   

ตาง ๆ ของตนมะมวง คือ ใบออนและใบแกจะใหสีครีม ใบแหงไมใหสี เปลือกไมใหสีน้ำตาล
5.2 พัฒนาเฉดสียอมของตนมะมวงโชคอนันตจากสารชวยติด

5.2.1  สารชวยติดที่หาไดในทองถิ่น ไดแก โคลน สารสม ปูนแดง ดินแดง และสนิม
5.2.2  พัฒนาการยอมสีใหไดเฉดสีที่หลากหลายโดยใชสารชวยติดในทองถ่ิน (ดังตารางที่ 1)
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      ตารางที่ 1 แสดงสีที่ไดจากการยอมสวนตาง ๆ ของตนมะมวงและพฒันาสีดวยสารชวยตดิ

ชนิดของสารชวยตดิ ใบออน ใบแก เปลือกไม

โคลน

สารสม

ปูนแดง

ดินแดง

สนิม

6. การอปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

6.1 สรุป

6.1.1  ผลจากการศึกษาสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตที่ใหสียอมได จากเศษท่ีเหลือท้ิงหลังการตัดกิ่งตน
มะมวงตามฤดูกาล และจากการทดลองยอมสีใบออนและใบแก พบวาจะใหสีครีม สวนเปลือกไมใหสีน้ำตาล

6.1.2  ผลจากการพัฒนาเฉดสียอมของตนมะมวงโชคอนันตจากสารชวยติด พบวา ผาฝายทอผืนที่ยอมดวยสี
จากใบออนและใบแกโดยใช โคลนจะใหสีน้ำตาลเทา สารสมจะใหสีเหลือง ปูนแดงจะใหสีสม ดินแดงจะใหสีน้ำตาลแดง และ
สนิมจะใหสีดำ สวนผาฝายทอผืนท่ียอมดวยสีจากเปลือกตนมะมวงจะใหสีน้ำตาลหลายเฉด โดยปูนแดงและโคลนใหสีน้ำตาลท่ี
สวาง สารสมใหสีน้ำตาลสด ดินแดงใหสีน้ำตาลแดง และสนิมจะใหสีน้ำตาลเขม

6.2 การอภิปรายผล

6.2.1  การศึกษาสวนตาง ๆ ของมะมวงโชคอนันตที่ใหสียอมได เกิดจากการลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ
เกษตรกรถึงการใชประโยชนของสวนตาง ๆ ของตนมะมวง จนไดพืชที่สามารถใหสีได ไดแก ใบออน ใบแก และเปลือกไม ของ
มะมวงโชคอนันต ซึ่งเกิดจากการใชสวนท่ีถูกตัดทิ้งในขั้นตอนแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะทำการแตงก่ิงโดยการตัดใบ
แกและกิ่งออก เพื ่อผลิตดอกและใบใหม และไมกระทบตอการทำเกษตรของคนในชุมชนและมีวัสดุไวใชงานได ตอไป           

ซึ่งสอดคลองกับ (ผองศรี รอดโพธิ์ทอง, 2551) ที่กลาววา การจะเลือกใชสวนที่เปนเปลือกไม รากไม และแกนไม ตองเลือก
อยางฉลาดและคำนึงวาจะไมทำใหตนไมตาย จนกลายเปนการทำลายสิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกันวัตถุดิบที่ใชยอมตองมี
ใชในครั้งตอไป สีที่ไดจากใบออนและใบแกจะเปนสีครีม สอดคลองกับ ประภากร สุคนธมณี (2562) ที่ยอมใบมะมวงแกไดสี
ครีม เนื่องจากใชเวลาและอุณหภูมิที่ใชเหมือนกัน ขอแตกตางคือเปลือกไมไดสีน้ำตาล แตกตางกับของประภากรที่เปลือกไมได
สีครีม เนื่องจากแผนการยอมเปลือกไมที่แตกตางกันคือ ประภากรจะห่ันเปลือกไมและแชท้ิงไว 1 คืนกอนนำมาตมสกัดสี

6.2.2  ผลการพัฒนาเฉดสียอมของตนมะมวงโชคอนันตจากสารชวยติด ไดแก ปูนแดง สารสม สนิม ดินแดง 
และปูนแดง สามารถใหเฉดสีที่หลากหลาย ใบออนและใบแกจากโคลนจะใหสีน้ำตาลเทา สารสมจะใหสีเหลือง ปูนแดงจะใหสี
สม ดินแดงจะใหสีน้ำตาลแดง และสนิมจะใหสีดำ เปลือกตนมะมวงจะใหสีน้ำตาลหลายเฉด โดยจากปูนแดงและโคลนใหสี
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น้ำตาลที่สวาง สารสมใหสีน้ำตาลสด ดินแดงใหสีน้ำตาลแดง และสนิมจะใหสีน้ำตาลเขม แตกตางจากการยอมเปลือกมะมวง
โชคอนันตของ ประภากร สุคนธมณี (2562) ซึ่งไดสีที่ออนกวาและออกสีเหลืองไมใชสีน้ำตาล ถึงแมจะใชสารชวยติดชนิด
เดียวกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสารชวยติดที่หาไดในพื้นที่บางชนิด เชน โคลนและดิน แตละพื้นที่มีแรธาตุในดินที่ความ
แตกตางกัน ถึงแมจะใชกับพืชชนิดเดียวกัน และสารชวยติดบางชนิดเมื่อใชกับพืชตางกันอาจใหสีที่คลายกันได เชน สนิมจะให
เฉดสีโทนดำกับพืชเกือบทุกชนิด สอดคลองกับ ภัทรา ศรีสุโข และคณะ (2562) ที่ยอมจากพืชปาชายเลนหลายชนิด แตเมื่อ
พัฒนาสีจากสนิมจะไดเฉดสีโทนดำเกือบท้ังหมด

นอกจากนี้เฉดสีที่หลากหลายของตนมะมวงโชคอนันตยังมีความใกลเคียงกับสีไทยของ สีไทยโทน หิรัญ
ศักดิ์ ศรีนวกุล (2562) ในหมูสีเหลือง หมูสีเขียว หมูสีดำ และหมูสีน้ำตาล (ดังตารางที่ 2)

     ตารางที่ 2 แสดงสีจากสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตกับสีไทยโทน
ชนิดของสารชวยตดิ สีที่ได สีไทยโทน

ใบออนมะมวงโชคอนันต

ปูนแดง

สารสม

สนิม

ดินแดง

โคลน

      

ใบแกมะมวงโชคอนันต

ปูนแดง

สารสม

สนิม

ดินแดง

โคลน
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ตารางที่ 2 แสดงสีจากสวนตาง ๆ ของตนมะมวงโชคอนันตกับสไีทยโทน (ตอ)

ชนิดของสารชวยตดิ สีที่ได สีไทยโทน

เปลือกไมมะมวงโชคอนันต

ปูนแดง

สารสม

สนิม

ดินแดง

โคลน

                

6.3 ขอเสนอแนะ

6.3.1 การยอมสีธรรมชาติอาจเกดิคลาดเคลื่อนถึงแมจะใชพืชชนิดเดียวกัน ดังนั้นสามารถนำแผนในการยอม
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับพืชที่จะนำไปทดลอง

6.3.2 สวนอ่ืน ๆ ของตนมะมวงท่ีไมไดนำมาใชเน่ืองจากไมสอดคลองกับการใชเศษการจากแตงกิ่ง
6.3.3  สามารถใชองความรูไปปรับใชกับพืชชนิดอื่น ๆ ไดและสามารถทดลองยอมสีจากสวนอื่น ๆ ของพืช

เพิ่มเตมิได เชน ก่ิง เปลือกไมแหง แตไมควรใชสวนท่ีอาจทำใหพืชเสยีหาย เชน ราก เพราะอาจทำใหพชืตายได ซึ่งเปนการลด
โอกาสใหการใชวัสดุครั้งตอไป และอาจเปนการทำลายผลผลติจากพชื

6.3.4  สามารถตอยอดเปนผลิตภณัฑ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน
6.3.5  สามารถใชสารชวยตดิไปพัฒนาใหเกิดลวดลาย เชน การทำมัดยอม การพิมพสีจากธรรมชาติ วจิัยชิ้นนี้

เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาลวดลายจากตนมะมวงและสารชวยติดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
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การประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมประดับประเภทไมใบเพื่อการขนสง

Evaluating the Efficiency of Foliage Plant Transportation Packaging  

พิมพกานต  สถาผลสวสัด์ิ1   วัชราธร  เพ็ญศศิธร2

บทคัดยอ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตนแบบบรรจุภัณฑตนไมประดับประเภทไมใบดานการ
ปกปองและการขนสง การใชงานบรรจุภัณฑถูกทดสอบในสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางการขนสง การดำเนินการวิจัยเริ่มจาก
วิเคราะหงานที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑตั้งแตนำไปสงที่บริษัทขนสงจนถึงการสงถึงมือผูรับ จากนั้นทำการออกแบบสถานการณ
จำลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตนแบบบรรจุภัณฑใน 2 ดาน คือ ดานการปกปองตนไม ทดสอบ 3 สถานการณ ไดแก    
1) การตกกระแทก 2) การสั่นสะเทือน และ 3) ความมั่นคงตอพ้ืนเอียง และการทดสอบประสิทธิภาพดานการขนสง ทดสอบ
ใน 5 สถานการณ ไดแก 1) ขณะรถออกตัว 2) ขณะรถเลี้ยว 3) ขณะรถวิ่งบนทางลูกระนาด 4) ขณะรถวิ่งบนสะพาน และ    
5) ขณะรถเบรก สังเกตและบันทึกผลในแบบประเมินประสิทธิภาพ ใชรูปแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กับการทดสอบ
ในประเด็นการทรงตัว กำหนดคะแนน 3-5 เปนเกณฑประเมินวาบรรจุภัณฑนั้นมีประสิทธิภาพในดานนั้น สวนการบันทึกความ
เสียหายที่เกิดกับตนแบบบรรจุภัณฑ ตนไม วัสดุปลูกในกระถาง ใชการบันทึกแบบปลายเปด

ผลการวิจัยพบวา ตนแบบบรรจุภัณฑมีประสิทธิภาพในดานการปกปองในประเด็นของการสั่นสะเทือนอยูในระดับดี 
พื้นเอียงอยูในระดับพอใช และการตกกระแทกอยูในระดับควรปรับปรุง ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตนไมเกิดท่ีสวนใบและลำตน
มากที่สุด โดยสวนใหญเกิดมาจากการทรงตัวของบรรจุภัณฑและการเคลื่อนที่ออกจากตำแหนงเดิมที่วางไวตอนแรก สวนผล
วิจัยประสิทธิภาพดานการขนสงในขณะรถออกตัวและรถเบรกอยูในระดับดีมาก ขณะรถวิ่งบนทางลูกระนาดในระดับดี ขณะ
ขึ้นลงทางสะพานในระดับพอใช และรถเลี้ยวในระดับควรปรับปรุง ความเสียหายของตนไมความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตนไมเกิด
ที่สวนใบและลำตนมากท่ีสุด ซึ่งเกิดจากการเอนและการไถลของบรรจุภัณฑขณะรถขึ้นลงทางสะพาน ทำใหบรรจุภัณฑเสียการ
ทรงตัวและกระถางหลุดออกจากตำแหนงแรกเริ่ม

คำสำคัญ:  บรรจุภัณฑตนไมประดับประเภทไมใบ   บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง   การประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ

Abstract
This research aimed to evaluate the effectiveness of foliage plant packaging prototypes in 

protection and transportation. The researchers assessed the package prototype by conducting it in a virtual 

environment while being shipped from seller to customer. The research was conducted by analyzing the 

packaging task from the shipping company to the customer and defining simulations to test the 

effectiveness of the packaging prototype in two aspects: first, the plant protection efficiency in three 

scenarios: 1) drop, 2) vibration, and        

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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3) stability. And second, the transportation efficiency in 5 procedures: 1) starting, 2) turning, 3) cruising, 4) 

bridge driving, and 5) braking. Observed and recorded the results in an evaluation form by a 5-level Likert 

scale in

terms of stability. The criterion for evaluating the packaging's effectiveness must have an average score of 

3-5. Open-ended recordings summarize damage to packaging prototypes, plants, and potted plant material 

during testing.

The evaluation of the packaging prototype's effectiveness in terms of protection revealed that it 

had a good level of vibration protection, a moderate level of standing on an inclined floor, and a poor 

level of drop performance. Leaves and stems are the most damaged in transportation. The packaging 

prototype lost balance and slipped from its initial position as the car moved on the bridge. In part of 

transportation effectiveness, it had an excellent level while the car started and braked. It had a good level 

while driving on the bridge and a poor level while car turning.

Keywords:  Foliage Plant Packaging, Transportation Packaging, Evaluating the Efficiency of Packaging

1. บทนำ

ตนไมประเภทไมประดับ เปนสินคาที่กำลังไดรับความนิยมทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ (ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ , 2563) 

นอกจากความสวยงาม มีเอกลักษณ แลวยังมีประโยชนในหลากหลายดาน (Positioning, 2563) ไมวาจะเปน การไลแมลง 
การฟอกอากาศ รวมถึงความหมายที่เปนมงคลของตนไมอีกดวย (สิทธิพล วิบูลยธนากุล, 2563) จากกระแสนิยมการให
ความสำคัญกับสภาพแวดลอมสีเขียวมากข้ึน (DDproperty, 2561) ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจการจำหนายตนไม ราคา
ของตนไมเพิ่มสูงขึ้น ทำใหคนเริ่มหันมาเพาะพันธุตนไมจำหนายจำนวนมาก เพื่อตอบสนองตามความตองการซื้อตนไมของ
ผูบริโภค (Positioning, 2563) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณโควิด-19 คนจำนวนมากตองทำงานจากที่บาน (Work from 

home)ธุรกิจขายตนไมที่มีการขายแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) สามารถสรางยอดขายไดอยางมากมาย โดยเฉพาะตลาดคาปลีก
ทั้งรูปแบบการขายหนารานและการขายออนไลน (Online Selling) ในการขนสงตนไมจากรานคาไปยังผูซื้อนั้นจำเปนตองใช
บรรจุภัณฑสำหรับตนไมโดยเฉพาะ เนื่องจากเปนสิ่งบอบบาง จึงจำเปนตองมีการออกแบบที่เหมาะสม เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการขนสงได ผลการศึกษาวิธีการบรรจุหีบหอในการขนสงไมทนแล งสกุลฮาโวเทีย ของการ
ขนสงของบริษัทไปรษณียไทยและบริษัทเอกชน (นายพงศกร ศรีสม, 2561) พบวาใชวิธีปกปองตนไมในระหวางการขนสงโดย
การหอตนไม 3 รูปแบบ ไดแก 1) หอตนไมดวยกระดาษทิชชูอเนกประสงครวมกับวัสดุกันกระแทก 2) หอตนไมดวยกระดาษ
ทิชชูอเนกประสงครวมกับการบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) และ 3) หอตนไมดวยกระดาษทิชชูอเนกประสงคและรวมกบั
กระดาษหนังสือพิมพ บรรจุภัณฑที่ใชขนสงตนไมในประเทศไทยในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เชน บรรจุภัณฑที่แยกสวนกัน
ระหวางสวนตนไมและสวนกระถาง โดยจะมีแผนกั้นระหวาง 2 สวนน้ัน บรรจุภัณฑที่เปนกลองพัสดุปกติแตใชการรวบกาน ใบ 

และลำ
ตนดวยกระดาษหรือวัสดุกันกระแทก หอหุมกระถางดวยแผนฟลมใสหรือถุงพลาสติก  รวมไปถึงการใชอุปกรณใน

การยึดตนไมเขากับบรรจุภัณฑ เชน เชือก เทป หรือลวด แตผูวิจัยพบวายังไมมีรูปแบบใดท่ีออกแบบมาเฉพาะเพื่อการขนสง
ตนไมประดับ

การสำรวจความตองการบรรจุภัณฑของผูบริโภคสำหรับไมกระถางขนาดเล็กในตลาดในประเทศเกาหลี (Sun Yup 

Lee, Hyun Jeong Woo, and Youn Suk Lee, 2560) พบวา การรักษาคุณภาพและโครงสรางที่มั่นคง สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อไมกระถาง โครงสรางบรรจุภัณฑที่มีการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสม ปองกันพืชดอกจากการกระแทกหรือความเสียหาย    
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อื่น ๆ ในระหวางการขนสงได บรรจุภัณฑตนไมประดับโดยเฉพาะประเภทไมใบที่ออกแบบมาเพื่อการขนสงนั้น (พิมพกานต 
สถาผลสวัสดิ์, 2564)  เปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการปกปองตนไมและการขนสงเปนหลัก เพื่อใหผูบริโภคไดรับ
ตนไมที่มีสภาพสมบรูณเหมือนซื้อจากที่รานดวยตนเอง โดยมีแนวคิดในการออกแบบใหบรรจุภัณฑนั้นสามารถปรับมาใชไดใน
หลายสถานการณที่นอกเหนือจากการปกปองและขนสงแลว ยังสามารถปรับใชเปนสื่อ ณ จุดขาย (Point of Sale) สำหรับจัด
แสดงตนไม รวมไปถึงสามารถปรับใหรองรับตนไมที่มีขนาดความกวางกระถาง 4-6 นิ้วไดอีกดวย บรรจุภัณฑตนไมประดับเพ่ือ
การขนสงดังกลาว ออกแบบมาสำหรับการขนสงตนไมประดับได 3 ประเภท ไดแก ไมพุม ไมกานใบ และไมเลื้อย ลักษณะเดน
ของโครงสรางบรรจุภัณฑนี้มีการออกแบบใหมีสวนกั้นแยกสวนระหวางสวนของตนไมและสวนของกระถาง เพื่อปองกันไมให
ดินหกออกมาจากกระถางและเพื่อล็อคกระถางใหอยูกับที่ บรรจุภัณฑที่กลาวมาขางตนเปนผลงานการออกแบบโดยผูวิจัย             

ในโครงการออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟกตนไมประดบัเพื่อการคาปลกีภายใตตราสินคาสวนอุดมการเดน ซึ่งไดจัดทำตนแบบ
บรรจุภัณฑไวแลว แตยังไมไดนำไปทดลองใชงานในสถานการณจริง จึงยังไมสามารถสรุปไดวาบรรจุภัณฑนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะนำไปผลิตใชจริงไดหรือไม ในกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ภายหลังจากการออกแบบ พัฒนาและผลิต
ตนแบบแลว กอนที่จะทำการผลิตหรือการจัดจำหนาย ตองมีการทดสอบการใชงานผลิตภัณฑนั้นกอนดวยเพื่อใหมั่นใจวา
ผลิตภัณฑที่เราออกแบบมาตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือไม ซึ่งการทดสอบผลิตภัณฑนั้นจะตองทำการศึกษาทั้งเรื่อง
ของจุดเดนจุดดอยของผลิตภัณฑ แลวนำผลมาพัฒนาจนลิตภัณฑนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด 

ในขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑก็เชนกัน กอนที่จะนำไปผลิตและนำไปใชงานจริง บรรจุภัณฑนั้นจำเปนจะตองผานการ
ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผลวาสามารถใชงานไดตามตองการของผูใชไดครบถวนหรือไม

การประเมินประสิทธิภาพตนแบบบรรจุภัณฑตนไมประเภทไมใบเพื่อการขนสงในงานวิจัยนี้ เปนการประเมินในดาน
การปกปองและดานการขนสง โดยใชแนวคิดเรื่องการวิเคราะหภาระงาน (Task Analysis) เปนหลัก โดยจากการวิเคราะห
ภาระงานในการขนสงบรรจุภัณฑตนไมประเด็นที่มีโอกาสทำใหบรรจุภัณฑและตนไมเกิดความเสียหายได 3 ประเด็นหลัก คือ 

การตกกระแทก การสั่นสะเทือน และความมั่นคงตอพื้นเอียง จึงนำประเด็นเหลานี้เปนหัวขอในการประเมินดานการปกปอง 
สวนการประเมินดานการขนสง แยกไว 5 สถานการณ คือ ขณะรถออกตัว ขณะรถเลี้ยว ขณะรถวิ่งบนทางลูกระนาด ขณะรถ
วิ่งบนสะพาน และขณะรถเบรก ซึ่งไดมาจากสถานการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหวางที่บรรจุภัณฑถูกขนสงอยูบนรถกระบะ 
สำหรับผลจากการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑดังกลาว จะถูกนำมาเปนขอสรุปเพื่อใชสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ตนแบบบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงของผูวิจัยใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในประเด็นของการปกปองและการขนสงไดดี
ยิ่งข้ึน รวมถึงสามารถใชเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑสำหรับตนไมประเภทอื่นไดในอนาคต

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตนแบบบรรจภุัณฑตนไมประดับประเภทไมใบดานการปกปองและการขนสง

3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3.1.1 บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง หนาที่ของบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง จะเนนดานความสะดวกตอการใชงาน
และตนทุน  โดยปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มวัสดุกันกระแทกใหเหมาะสมกับสินคา  ซึ่งบทบาทและหนาที่ของบรรจุ
ภัณฑเพื่อการขนสงแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการปกปอง ดานการขนสง และดานลดตนทุน (หงสไทย, 2561) โดยความ
เสียหายของสินคาขึ้นอยูกับความสามารถในการปกปองของบรรจุภัณฑและความทนตอการแตกหักของตัวสินคา (Product 

Fragility) วัสดุกันกระแทกจึงเปนอุปกรณเสริมเพื่อชวยลดความรุนแรงที่จะมีผลตอตัวสินคาไดโดยตรง อยางไรก็ตาม การใช
วัสดุบรรจุเกินความจำเปนจะสามารถปกปองสินคาจากความเสียหายได แตอาจสงผลใหตนทุนและคาใชจายที่สูงขึ้น ในทาง
ตรงขามวัสดุบรรจุที่นอยเกินไปอาจทำใหตนทุนลดลง แตอาจทำใหบรรจุภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดเลย ดังนั้น บรรจุ
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ภัณฑขนสงสินคาจึงตองอาศัยแนวคิดที่เปนระบบเพื่อใหไดบรรจุภัณฑที่เหมาะสม โดยอาศัยความรูเชิงเทคนิคและความเขาใจ
ในสถานการณความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเพื่อใหสินคาถึงจุดหมายไดอยางปลอดภัย (Rattanatat, 2562)

3.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง กอนการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสินคา 
จำเปนตองทราบรูปแบบของสภาวะอันตรายที่สินคาอาจประสบระหวางการขนสง เชน ความชื้น สภาพอากาศ อุณหภูมิ 
รูปแบบการลำเลียงรูปแบบการเก็บรักษาสินคา สภาวะบรรยากาศ ระยะเวลา ประเภทยานพาหนะขนสง รูปแบบและจำนวน
ครั้งที่สินคามีโอกาสเสียหายได เปนตน ดังนั้นอุปกรณบันทึกขอมูลและตรวจวัดความเรงจึงเปนเครื่องมือที่เก็บและบันทึก
ขอมูลกิจกรรมภาคสนามที่เกิดขึ้น ซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดจากเหตุการณดังกลาว เชน การตกกระแทก (Shock and 

Impact) การสั่นสะเทือน (Vibration) และการกดทับ (Compression) จึงมีผลใหสินคาเสียหาย โดยเฉพาะการตกกระแทกท่ี
มีแรงกระทำตอสินคามาก อีกทั้งเปนสถานการณที่ทำใหเกิดความเสียหายตอสินคามากที่สุด ซึ่งอาจสงผลใหสินคาเกิดความ
เสียหายทั้งการหัก บิด งอ หรือชำรุด  การทดสอบ Drop test ทั่วไปจะเริ่มจากการปลอยสิ่งของที่ใชทดสอบลงมาในระยะ
ความสูงตาง ๆ จนถึงขีดสุดความสามารถของสินคานั้น ๆ เมื่อไดระยะที่สูงที่สุดจะทดสอบจำนวนครั้งในการทดลองวาไดมาก
ที่สุดกี่ครั้งถึงจะไมทำใหสินคาไดรับความเสียหาย (Puntharee, 2562) ดังนั้นการทดสอบบรรจุภัณฑกอนการขนสงจริงจึงใช
เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑได โดยการทดสอบมีทั้งการทดสอบผานหองปฏิบัติการและการจำลองเหตุการณ
เสมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงท่ีสุด ซึ่งผลจากการทดสอบนี้เองจะเปนผลใหบรรจุภณัฑขนสงน้ันสามารถถูกนำไปใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือย่ิงข้ึน (Rattanatat, 2562)

3.1.3 การวิเคราะหภาระงาน (Task analysis) เปนกระบวนการของการเรียนรู เกี ่ยวกับผูใชและจำลอง
เหตุการณทั่วไป โดยสังเกตจากการใชงานจริง ขั้นตอน และเครื่องมือท่ีใช เพื่อทำความเขาใจในรายละเอียดวาผูใชงานทำงาน
ไดหรือไมอยางไร การวิเคราะหงานชวยบงบอกวางานท่ีไดเราไดกำหนดและตั้งกฎเกณฑไว เมื่อนำไปใชงานจริงแลว มันเปนไป
ตามนั้นหรือไม โดยการวิเคราะหงานมักจะสรุปเปนลำดับขั้นตอน โดยวัตถุประสงคและประเด็นของการวิเคราะหงาน คือ      

1) สิ่งที่ผูใชกระทำในกระบวนการนั้น 2) ประสบการณสวนตัว สังคม หรือวัฒนธรรมของผูใชงานสงผลตอการกระทำหรือไม
อยางไร 3) ผูใชไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอกหรือไมอยางไร 4) ขั้นตอนท่ีกำหนดไวเมื่อเปรียบเทียบกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานจริงของผูใชงาน โดยการวิเคราะหภาระงาน แบงออกเปน 2 เทคนิค ดังน้ี

1. การวิเคราะหภาระงานตามความรูและความเขาใจ (Cognitive task Analysis) มุงเนนไปท่ีการทำ
ความเขาใจงานที่ตองการการตัดสินใจ การแกปญหา และความสนใจ จากวิธีการทำงานของผูใชผานการทำงาน โดยขั้นตอน
การทำงานนั้นใหสำเร็จอาจแตกตางกันไปตามแตละบุคคล ซึ่งมักจะขึ้นอยูกับป จจัยของบุคคลนั้น ๆ เชน ภูมิหลัง ความรู 
ประสบการณ เปนตน

2. การวิเคราะหภาระงานตามลำดับชั้น (Hierarchical task Analysis) มุงเนนไปที่การแยกยอยงาน
ตามลำดับขั้นตอน (Hackos และ Redish, 2541) (Mori, Paterno, and Santoro, 2544) โดยจะแบงออกเปนขั้นตอนและ
ขั้นตอนยอย การวิเคราะหภาระงานเปนเครื่องมือที่สามารถใชเพื่อกำหนดวากระบวนการใดที่สามารถดำเนินการไดโดยที่ไม
จำเปนตองมีการอธิบายเพ่ิมเติม (Blake, 2562)

บทความน้ีจะใชการวิเคราะหภาระงานตามลำดับขั้นตอน เพื่อวิเคราะหกระบวนการขนสงสินคาและ
กำหนดประเด็นในการประเมินบรรจุภัณฑ วามีขั้นตอนใดในการขนสงที่มีโอกาสทำใหบรรจุภัณฑไดรับความเสียหายได       

โดยวิเคราะหไดตามแผนภาพดังตอไปนี้
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รูปที่ 1 แผนภาพการวิเคราะหภาระงานในการขนสงสินคา
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

จากแผนภาพดังกลาว แสดงใหเห็นวาข้ันตอนท่ีบรรจุภัณฑมีโอกาสไดรับความเสียหาย คือ ความเสียหายที่
เกิดจากการขนยายบรรจุภัณฑไมวาจะเปนการขนยายดวยบุคคลหรือยานพาหนะ โดยแบงประเด็นท่ีทำใหบรรจุภัณฑเสียหาย
ไดดังนี้ 1) การตกกระแทกที่เกิดจากแรงงานคน เชน การทำบรรจุภัณฑหลุดมือ การตกจากโตะหรือชั้นวาง โดยไมมีการวาง
ซอนของบรรจุภัณฑซึ่งเปนขอจำกัดของบรรจุภัณฑตนไมประดับนี้ 2) การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ 3) การใชยานพาหนะบน
พื้นเอียง 4) การใชยานพาหนะบนพ้ืนท่ีมีผิวขรุขระ

3.2 เคร่ืองมือวิจัยและการวิเคราะห

3.2.1 ขอบเขตการวิจัย 1) ชนิดพันธุตนไมที่ใชในการทดสอบ คัดเลือกชนิดพันธุตนไมที่มีโอกาสเกิดความ
เสียหายจากแรงกระแทกมากที่สุดในตนไมแตละประเภท ดังนี้ ตนกามปูหลุดเปนตัวแทนตนไมทรงพุม ตนบอนที่มีลักษณะใบ
ใหญแตกานเล็กเปนตัวแทนของตนไมกานใบ และตนเดฟเปนตัวแทนของตนไมเลื้อย 2) ขนาดกระถางตนไม 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว
เทานั้น เนื่องจากกระถาง 4 นิ้ว มีการบรรจุที่ตองปรับความลึกของบรรจุภัณฑที่จะทำใหกระถางลอยจากพื้น สวนกระถาง 6 

นิ ้วจะมีขนาดที ่พอดีกับบรรจุภัณฑจึงอาจทำใหไดผลการประเมินที่แตกตางกัน 3) ประเภทยานพาหนะที่ใชทดสอบ
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ประสิทธิภาพดานการขนสงคือรถกระบะ เนื่องจากบริษัทขนสงสวนใหญใชรถกระบะในการขนสงตนไม และบรรจุภัณฑตนไมมี
ขนาดใหญซึ่งไมเหมาะสมตอการขนสงดวยรถจักรยานยนต 

3.2.2 กรอบแนวคิด

รูปท่ี 2 แผนภาพกรอบแนวคิด
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

3.2.3 การออกแบบเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ตนไมประดับประเภทไมใบพรอม
กระถาง ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงตนไม และแบบประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนดังตอไปนี้

1. การเตรียมตนไมประดับประเภทไมใบ ที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนตนไมพรอมกระถางพลาสติก จำนวน 6 

ตน ประกอบดวย ตนกามปูหลุด ขนาดกระถาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว  ตนบอน ขนาดกระถาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว และตนเดฟ ขนาด
กระถาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ผูวิจัยไดเตรียมตนไมโดยรดน้ำตนไม 3 วันกอนการนำมาทดสอบเพ่ือใหวัสดุปลูกไมช้ืนจนเกินไป ใน
วันทดสอบทำการตัดแตงก่ิงและใบใหมีความสมบูรณมากที่สุด เช็ดทำความสะอาดกระถางตนไมใหพรอมสำหรับการบรรจุ

2. การเตรียมตนแบบบรรจุภัณฑตนไมประดับเพื่อการขนสง โดยตนแบบที่จะนำมาประเมิน จำนวน 6

ช้ิน ประกอบดวย 3 รูปแบบตามประเภทของตนไม คือ บรรจุภัณฑสำหรับไมพุม บรรจุภัณฑสำหรับไมกานใบ และบรรจุภัณฑ
สำหรับไมเลื้อย รูปแบบละ 2 ช้ิน โดยบรรจุภัณฑทั้งหมดจะใชวัสดุประเภทกระดาษลังลอน E ผูวิจัยไดเตรียมบรรจุภัณฑ โดย
ทำ Artwork ของบรรจุภัณฑใหพรอมสำหรบัการผลิตตนแบบ นำ Artwork บรรจุภัณฑไปผลิตเปนตนแบบ โดยพับข้ึนรูปบรรจุ
ภัณฑแบบพรอมใชงาน จากนั้นนั้นทำการบรรจุตนไมตามชนิดพันธุตนไมและขนาดกระถางทั้ง 2 ขนาด ใหอยูในลักษณะท่ี
พรอมสำหรับการขนสง โดยการขนสงนั้นมีขอจำกัดวาตองวางบรรจุภัณฑในแนวต้ังเทานั้น (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 บรรจุภัณฑที่อยูในลักษณะท่ีพรอมสำหรับการขนสง
ที่มา: ผูวิจัย (2565)
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ กำหนดหัวขอประเมินตาม
การวิเคราะหภาระงานของข้ันตอนการขนสง โดยแบงการประเมินเปน 3 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 การระบุประเภทบรรจุภณัฑ ชนิดพันธุตนไม และขนาดของกระถางตนไม 
สวนท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงดานการปกปอง จัดทำในรูปแบบ

ตารางของประเด็นการประเมิน 3 สถานการณ ไดแก การตกกระแทก พื้นเอียง และการสั่นสะเทือน
สวนที่ 3 แบบประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงดานการขนสง จัดทำในรูปแบบ

ตารางของประเด็นการประเมิน 5 สถานการณ ไดแก รถออกตัว รถเลี้ยว ทางลูกระนาด ทางสะพาน และรถเบรก 

โดยในตารางประเมินประสิทธิภาพในสวนที่ 2 และ 3 ไดกำหนดเกณฑการประเมินไว 5 ประเด็น 

ดังนี้ 
1. ประเด็นความมั่นคง ประกอบดวยประเด็นยอย 3 ประเด็น คือ การเอน การหมุน การไถล ของ

บรรจุภัณฑ ใชวิธีการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา ที่แบงเปน 5 ระดับ ตามตำแหนงการเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑ   
โดยผูวิจัยกำหนดกรอบรอบฐานบรรจุภัณฑไว 2 กรอบ กรอบแรกเปนกรอบขนาดเทากับฐานบรรจุภัณฑ สวนกรอบท่ีสองเปน
กรอบที่มีความกวางขยายออกจากฐานดานละ 5 ซม. เพื่อใชเปนขอบเขตพื้นที่ของการเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑที่ยอมรับได   
(รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การใหระดับคะแนนประเด็นความมั่นคงของบรรจุภณัฑ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

2. ประเด็นการลมของบรรจภุณัฑเมือ่มีการเคลื่อนท่ี
3. ประเด็นความเสียหายของบรรจุภัณฑที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ ใชวิธีการบันทึกตำแหนงหรือ

บริเวณที่เกิดความเสียหายบนภาพประกอบโครงสรางบรรจุภัณฑ (รูปที่ 5)

4. ประเด็นความเสียหายของตนไมเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑ ใชวิธีการบันทึก
ตำแหนงหรือบริเวณที่เกิดความเสียหายบนภาพประกอบตนไม (รูปที่ 5)

5. ลักษณะของวัสดุปลูกที่หลนเมื่อมีการเคลื่อนท่ีของบรรจุภัณฑ ใชการบันทึกแบบปลายเปด

       

รูปที่ 5 ภาพประกอบเพ่ือใชประเมินประเด็นความเสียหายขณะบรรจุภณัฑมีการเคลื่อนท่ี
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

226



3.3 วิธีการเก็บขอมูลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ

3.3.1 การเก็บขอมูลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงดานการปกปอง โดยทำการ
ทดสอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. การทดสอบการตกกระแทก ผูวิจัยถือบรรจุภัณฑที่บรรจุตนไมดวยความสูง 1 และ 1.5 เมตร นับ
จากฐานบรรจุภัณฑถึงพื้น ในบริเวณพื้นเรียบภายในบาน จากนั้นปลอยบรรจุภัณฑในแนวดิ่ง สังเกต และบันทึกผลในแบบ
ประเมิน

2. การทดสอบการสั่นสะเทือน ผูวิจัยวางบรรจุภัณฑบนรถเข็นของในตำแหนงที่ทำการตีกรอบไว 
จากนั้นเข็นเข็นไปบนพ้ืนขรุขระแบบสุม 3-5 เมตร สังเกต และบันทึกผลในแบบประเมิน

3. การทดสอบความมั่นคงตอพื้นเอียง ผูวิจัยวางบรรจุภัณฑบนแผนไมในตำแหนงที่ทำการตีกรอบไว 
จากนั้นคอย ๆ เอียงฐานข้ึนจนทำมุม 15 องศาตามความมุมเอียงของพ้ืนลาด สังเกต และบันทึกผลในแบบประเมิน

ในทุกการทดสอบมีผูชวยถายรูปและบันทึกวิดีโอขณะทำการทดสอบ หลังการทดสอบผูวิจัยจะเริ่มการ
สังเกตและจดบันทึกจากสภาพภายนอกบรรจุภัณฑวาไดรับความเสียหายหรือไมอยางไร และเปดบรรจุภัณฑเพื่อสังเกตและจด
บันทึกสภาพภายในของบรรจุภัณฑตนไม และวัสดุปลูกวาไดรับความเสียหายหรือไมอยางไร

3.3.2 การเก็บขอมูลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงดานการขนสง ใน 5 สถานการณ 
คือ รถออกตัว รถเลี้ยว ทางลูกระนาด ทางสะพาน และรถเบรก (รูปที่ 6) ผูวิจัยใชวิธีการจำลองสถานการณเสมอืนจริงท่ีเกิดขึน้
ระหวางการขนสงโดยรถขนสง โดยเปนการทดลองแบบบรรจุภัณฑตั ้งอยู โดดเดี ่ยวเนื ่องจากจะเปนการทดสอบท่ี วัด
ประสิทธิภาพดานการขนสงไดดีที่สุดเพราะจะไมมีวัตถุอื่นเขามาเกี่ยวของหรือเปนตัวชวยรับแรงที่เกิดจากการทดสอบนั้น ๆ  

การทดลองจะเริ่มจากการกำหนดตำแหนงที่ตองการวางบรรจุภัณฑ เพื่อทดสอบ ซึ่งผูวิจัยเลือกบริเวณทายสุดของรถขนสง
เนื่องจากเปนบริเวณที่มีแรงกระทำตอวัตถุบนรถมากที่สุด (รูปที่ 7) โดยผูวิจัยจะนั่งสังเกตอยูดานขางบริเวณทายรถขนสง 
บันทึกภาพดวยกลองวิดีโอ พรอมสังเกตและจดบันทึกระหวางการทำการทดสอบ ในการทดสอบแตละประเด็นผูวิจัยจะใช
โทรศัพทในการติดตอกับผูขับรถขนสงวาตองเริ่มหรือเปลี่ยนประเด็นการทดสอบเมื่อใด โดยจะทำการทดสอบบรรจุภัณฑทีละ
ช้ินใหครบทุกประเด็นกอน จึงจะทดสอบบรรจุภัณฑช้ินถัดไป 

รูปที่ 6 การเคลื่อนที่ของรถในแตละการทดสอบ
ที่มา: https://www.kaidee.com/product-343423059
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รูปที่ 7 ตำแหนงวางบรรจุภัณฑในการทดสอบ
ที่มา: https://www.9carthai.com/new-nissan-navara-double-cab-2019-price/

    

รูปที่ 8 การวางบรรจุภณัฑขณะทำการทดสอบ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

3.3.4 วิเคราะหและสรุปผลการประเมินตนแบบบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงดานประสิทธิภาพ ผลวิจัยใน
รูปแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สรุปผลการประเมินเปน ดีมาก (คะแนน = 5) ดี (คะแนน = 4) พอใช (คะแนน = 3)  

และควรปรับปรุง (คะแนน 1-2) โดยกำหนดใหผลการทดสอบที่ไดคาคะแนน 3-5 ถือวาผานการประเมิน แปลไดวา บรรจุ
ภัณฑมีประสิทธิภาพในดานนั้น ๆ และผลการทดสอบที่ไดคาคะแนน 1-2 ถือวาไมผานการประเมิน แปลไดวา บรรจุภัณฑตอง
ทำการปรับปรุงการออกแบบในดานนั้น ๆ สวนผลวิจัยในรูปแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เปนการบันทึกรายการท่ีเกิด
ขอบกพรอง ดังนั้นจึงเปนการรายงานผลแบบบรรยายรายละเอียดในสิ่งท่ีตองทำการปรับปรุง

3.3.5 การสรุปผลการประเมินตนแบบบรรจุภัณฑตนไมประดับเพื่อการขนสง
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4. ผลการวิจัย

การเก็บขอมูลจากการทดสอบและสังเกตขณะทดสอบประสิทธิภาพดานการปกปอง 3 ประเด็น และการขนสง 5 

ประเด็น ไดรายงานผลการวิจัยจากความมั่นคงของบรรจุภัณฑขณะทำการทดสอบและความเสียหายของบรรจุภัณฑหรือตนไม
หลังการทดสอบเปนตารางตามประเภทของบรรจุภัณฑ ดังน้ี

  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสทิธิภาพบรรจุภัณฑตนไมประเภทไมพุม
ตนแบบ

บรรจุภณัฑ
ตนแบบบรรจภุัณฑไมพุม บรรจตุนกามปูหลดุ 4 น้ิว ตนแบบบรรจภุัณฑไมพุม บรรจตุนกามปูหลดุ 6 น้ิว

             ความ

             เสียหาย

สถานการณ

ความมั่นคง
กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

ความมั่นคง

กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

การปกปอง

กา
รต
กก
ระ
แท

ก 1 เมตร - - - 1 1 - - - 1 1

1.5 เมตร - - - 1 1 - - - 1 1

การสั่นสะเทือน 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4

พื้นเอียง 1 5 3 3 2 4 5 1 4 1

การขนสง

กา
รท
ดส
อบ

บน
รถ

รถออกตวั 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

รถเล้ียว 1 4 4 4 1 4 1 2 4 3

ลูกระนาด 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3

สะพาน 2 4 3 3 2 4 5 2 5 3

รถเบรก 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

* = ไมลม, = ลม

จากตารางตารางที่ 1 พบวา 1) ตนแบบบรรจุภัณฑไมพุมขนาดกระถาง 4 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ตกกระแทกทำใหเกิดความเสียหายท้ังตัวบรรจุภณัฑและตนไม มีประสทิธิภาพในการปองกันการสั่นสะเทือน ไมมีประสิทธิภาพ
ในการทรงตัวบนพื้นเอียงทำใหใบ กาน และรากเสียหาย รวมทั้งวัสดุปลูกหกเลอะเทอะ มีประสิทธิภาพในขณะรถออกตัว รถ
เบรก รวมถึงรถวิ่งผานลูกระนาด แตตองระวังความเสียหายที่ใบเพิ่มเติม ไมมีประสิทธิภาพขณะรถเลี้ยวและรถขึ้นลงสะพาน
2) ตนแบบบรรจุภัณฑไมพุมขนาดกระถาง 6 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการตกกระแทกทำใหเกิดความเสียหายท้ังตัว
บรรจุภัณฑและตนไม มีประสิทธิภาพในการปองกันการสั่นสะเทือนแตตองระวังความเสียหายที่ใบเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพใน
การทรงตัวบนพื้นเอียงแตใหระวังการลื่นไถลและวัสดุปลูกที่อาจจะหกเลอะเทอะ มีประสิทธิภาพในการทรงตัวขณะขนสง แต
ใหระวังการหมุน ไถลขณะรถเลี้ยวและรถขึ้นลงสะพาน
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ตารางท่ี 2 ตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภณัฑตนไมประเภทไมกานใบ
บรรจุภณัฑ

ตนแบบ
บรรจุภณัฑไมกานใบ บรรจตุนบอน 4 น้ิว บรรจุภณัฑไมกานใบ บรรจตุนบอน 6 น้ิว

           ความ
           เสียหาย

สถานการณ

ความมั่นคง

กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

ความมั่นคง

กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

การปกปอง

กา
รต
กก
ระ
แท

ก 1 เมตร - - - 1 1 - - - 1 1

1.5 เมตร
- - - 1 1 - - - 1 1

การสั่นสะเทือน 3 4 5 3 2 2 4 4 3 3

พื้นเอียง 3 5 3 4 2 4 5 1 4 4

การขนสง

กา
รท
ดส
อบ

บน
รถ

รถออกตัว 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5

รถเล้ียว 2 4 1 3 2 3 5 1 5 4

ลูกระนาด 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3

สะพาน 1 5 2 3 2 4 5 3 5 4

รถเบรก 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5

* = ไมลม, = ลม

จากตารางตารางที่ 2 พบวา 1) ตนแบบบรรจุภัณฑไมกานใบขนาดกระถาง 4 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การตกกระแทกทำใหเกิดความเสียหายทั้งตัวบรรจุภัณฑและตนไม ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการสั่นสะเทือนและการ
ทรงตัวบนพ้ืนเอียง ทำใหกานใบเสียหาย รวมทั้งวัสดุปลูกหกเลอะเทอะ มีประสิทธิภาพในขณะรถออกตัว รถเบรก รวมถึงรถว่ิง
ผานลูกระนาด แตตองระวังความมั่นคงของตำแหนงที่ตั ้งเพิ ่มเติม ไมมีประสิทธิภาพขณะรถเลี้ยวและรถขึ้นลงสะพาน            

2) ตนแบบบรรจุภัณฑไมกานใบขนาดกระถาง 6 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการตกกระแทกเทานั้น แตตองระวังการ
เอนและลื่นไถลจากการสั่นสะเทือน การวางบนพ้ืนเอียง ขณะรถเลี้ยง และทางลูกระนาดเพ่ิมเติม
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ตารางท่ี 3 ตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภณัฑตนไมประเภทไมเลื้อย
บรรจุภณัฑ

ตนแบบ
บรรจุภณัฑไมเลื้อย บรรจุตนเดฟ 4 น้ิว บรรจุภณัฑไมเลื้อย บรรจุตนเดฟ 6 น้ิว

            ความ
            เสียหาย

สถานการณ

ความมั่นคง

กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

ความมั่นคง

กา
รท
รงต

ัว

คว
าม
เสีย

หา
ย

ตนไม

วัส
ดุป

ลูก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

เอน หม
ุน

ไถล ใบ กา
น

ลำ
ตน

รา
ก

การปกปอง

กา
รต
กก
ระ
แท

ก 1 เมตร - - - 1 1 - - - 1 1

1.5 เมตร
- - - 1 1 - - - 1 1

การสั่นสะเทือน 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3

พื้นเอียง 1 5 4 3 2 4 5 2 5 4

การขนสง

กา
รท
ดส
อบ

บน
รถ

รถออกตัว 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5

รถเล้ียว 1 4 2 2 2 5 3 2 5 3

ลูกระนาด 1 3 4 4 2 3 4 4 3 3

สะพาน 3 5 2 3 4 4 5 1 5 4

รถเบรก 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5

* = ไมลม, = ลม

จากตารางตารางที่ 3 พบวา 1) ตนแบบบรรจุภัณฑไมกานใบขนาดกระถาง 4 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การตกกระแทกทำใหเกิดความเสียหายทั้งตัวบรรจุภัณฑและตนไม มีประสิทธิภาพในการปองกันการสั่นสะเทือนแตตองระวัง
เรื่องความมั่นคงและความเสียหายกานตนไมเพิ่มเติม ไมมีประสิทธิภาพเมื่อวางบนพื้นเอียง มีประสิทธิภาพในขณะรถออกตัว 
รถเบรก รวมถึงขึ ้นลงสะพานแตตองระวังเรื ่องการลื ่นไถลเพิ่มเติม ไมมีประสิทธิภาพขณะรถเลี้ยวและทางลูกระนาด            

2) ตนแบบบรรจุภัณฑไมกานใบขนาดกระถาง 6 นิ้ว ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการตกกระแทกเทานั้น แตตองระวังการ
ลื่นไถลเมื่อวางบนพ้ืนเอียง ขณะรถเลี้ยว และขึ้นลงสะพาน รวมถึงใหระวังความเสียหายที่ใบในขณะรถเลี้ยวเพิ่มเติม
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ตารางที่ 4 ตารางการประเมินประสิทธิภาพบรรจภุัณฑตนไมเพื่อการขนสง

          สถานการณ

บรรจุภณัฑ

การปกปอง การขนสง

การตก

กระแทก
พื้นเอียง

การสั่น

สะเทือน

การทดสอบบนรถกระบะ

รถออกตัว รถเลี้ยว ลูกระนาด สะพาน รถเบรก

บร
รจ
ุภัณ

ฑไ
มพ

ุม 4 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดีมาก

ควร
ปรับปรุง

ดี
ควร

ปรับปรุง
ดีมาก

6 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ดี ดี ดีมาก ดี ดี พอใช ดีมาก

บร
รจ
ุภัณ

ฑ
ไม
กา
นใ
บ 

4 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดี

ควร
ปรับปรุง

ดี
ควร

ปรับปรุง
ดี

6 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ดี

ควร
ปรับปรุง

ดีมาก ดี ดี พอใช ดีมาก

บร
รจ
ุภัณ

ฑไ
มเลื้

อย 4 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดีมาก

ควร
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช ดี

6 นิ้ว
ควร

ปรับปรุง
ดี ดี ดีมาก พอใช ดี ดี ดีมาก

จากตารางตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตนแบบบรรจุภัณฑตนไมประดับประเภทไมใบดานการ
ปกปองและการขนสง สรุปสิ่งที่ตองปรับปรุง มีดังน้ี

1. บรรจุภัณฑไมพุมขนาด 4 นิ้ว และบรรจุภัณฑไมกานใบขนาด 4 นิ้ว ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปกปองดานการตกกระแทก การทรงตัวบนพื้นเอียง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนสงในขณะรถเลี้ยวและขณะขึ้นลง
สะพาน

2. บรรจุภัณฑไมพุมบรรจุ 6 นิ้ว และบรรจุภัณฑไมเลื้อยขนาด 6 นิ้ว ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปกปอง
ดานการตกกระแทก

3. บรรจุภัณฑไมกานใบขนาด 6 นิ้ว ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปกปองดานการตกกระแทกการ
สั่นสะเทือน

4. บรรจุภัณฑไมเลื้อยขนาด 4 นิ้ว ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปกปองดานการตกกระแทก การทรงตัว
บนพ้ืนเอียง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนสงในขณะรถเลี้ยวและทางลูกระนาด

5. การสรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสรุปวาบรรจุภัณฑมีประสิทธิภาพในดานการปกปองในประเด็นของการสั่นสะเทือนอยูในระดับด ี

พื้นเอียงอยูในระดับพอใช และการตกกระแทกอยูในระดับควรปรับปรงุ ที่มีผลมาจากความเสยีหายที่เกิดข้ึนกับตนไมและบรรจุ
ภัณฑ ซึ่งความเสียหายมักเกิดมาจากการลมของบรรจุภัณฑ และการท่ีกระถางหลุดออกจากตำแหนงเดิม สวนประสิทธิภาพใน
ดานการขนสงในประเด็นรถออกตัวและรถเบรกอยูในระดับดีมาก ทางลูกระนาดในระดับดี ทางสะพานในระดับพอใช และรถ
เลี้ยวในระดับควรปรับปรุง ซึ่งความเสียหายของบรรจุภัณฑและตนไมเกิดจากการเอนและการไถลของบรรจุภัณฑ ซึ่งทำให
บรรจุภัณฑลมและกระถางหลุดออกจากตำแหนง
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จากการทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงผลสรุป 4 หัวขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
5.1.1 การตกกระแทกทำใหบรรจุภัณฑและตนไมไดรับความเสียหายสูงที่สุด รองลงมา คือการเลี้ยว ทาง

สะพาน และทางลูกระนาด ตามลำดับ จากการท่ีบรรจุภัณฑมีลักษณะเปนแนวต้ังทำใหบรรจุภัณฑมีพื้นที่ที่สัมผัสพื้นและพ้ืนที่
ในการรับแรงกระแทกนอยจึงทำใหบรรจุภัณฑลมไดงาย

5.1.2 ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบรรจุภัณฑจากการทดสอบ คือ บรรจุภัณฑบุบ ตัวล็อคแผนกั้นดินและ
กระถางหลุดออกตำแหนงเดิม ซึ่งสงผลใหตนไมไดรับความเสียหาย

5.1.3 บรรจุภัณฑและประเภทตนไมที่แตกตางกันไดรับความเสยีหายไมตางกัน แตขนาดของตนไมที่ตางกันทำ
ใหไดรับความเสียหายที่ตางกัน เนื่องจากการปรับความลึกเพื่อใหรองรับขนาดกระถางขนาดเล็กทำใหพื้นกระถางไมสัมผสักับ
พื้นโดยตรงทำใหจุดศูนยถวงของบรรจุภัณฑเปลี่ยนไป อีกทั้งความกวางของกระถางที่เล็กกวาความกวางของบรรจุภัณฑทำให
กระถางเคลื่อนที่ไดทำใหบรรจุภัณฑลมและตนไมไดรบัความเสยีหายไดงายขึ้น สังเกตไดจากการที่ตนไมขนาดกระถาง 6 น้ิวจะ
ไมลมจากการทดสอบบนรถกระบะ ในขณะท่ีตนไมขนาดกระถาง 4 น้ิวจะลมโดยเฉพาะจากการเลี้ยว

5.1.4 ชองของแผนกั้นดินมีความกวางเกินไปสำหรับตนไมขนาด 4 นิ้ว และไมมีการคลุมผิวของวัสดุปลูก เมื่อ
เกิดการกระทบกระเทือนกับบรรจุภัณฑทำใหวัสดุปลูกหลนได

5.2 การอภิปรายผล

บรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงจำเปนที่จะตองคำนึงถึงความตองการของผูบริโภค คือ บรรจุภัณฑที่มีโครงสราง
มั่นคง ใหสามารถรักษาคุณภาพของตนไมไวได (Sun Yup Lee, Hyun Jeong Woo, and Youn Suk Lee, 2560) ดังนั้น
บรรจุภัณฑดังกลาวตองถูกออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพในดานการปกปองและการขนสงเปนสำคัญ (หงสไทย, 2561) เพื่อให
มั่นใจไดวาบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงมีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำไปใชงานจึงไดมีการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ตนแบบบรรจุภัณฑ ผานการกำหนดและจำลองเหตุการณเสมือนจริง โดยไดผลการประเมินวา บรรจุภัณฑทุกประเภทไมมี
ประสิทธิภาพปกปองการตกกระแทก  ที่ทำใหบรรจุภัณฑและตนไมไดรับความเสียหายมากท่ีสุด โดยเฉพาะบริเวณใบและกาน 

สอดคลองกับขอมูลจาก บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด ที่กลาววาการทดสอบการตกที่ระดับ 150 เซนติเมตร ซึ่งถือวาเปนการ
ตกกระแทกที่มีโอกาสทำใหสินคาเสียหายมากที่สุด (Puntharee, 2562) และ งานวิจัยของพงศกร ศรีสม (2561) ที่ความ
เสียหายของตนไมมักจะที่เกิดจากการขนสงจะเกิดบริเวณใบจากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา การที่บรรจุภัณฑไมมีประสิทธิภาพ
การปกปองในดานการตกกระแทก เนื่องจากการที่บรรจุภัณฑไมไดมีสวนที่รองรับแรงกระแทกดานลาง ทำใหกระถางและ
ตนไมไดรับความเสียหายจากแรงกระแทกโดยตรง การลมของบรรจุภัณฑไมวาจะเปนลมจากทดสอบดานการการปกปองหรือ
การขนสงเปนสาเหตุหลักที่ทำใหบรรจุภัณฑและตนไมไดรับความเสียหายเนื่องจากรูปทรงบรรจุภัณฑเปนทรงสูง น้ำหนัก
สวนบนของบรรจุภัณฑมีมากกวาสวนลาง และฐานบรรจุภัณฑที่มีพื้นที่เล็กกวาสวนอื่น ทำใหบรรจุภัณฑเอนและลมไดงาย 

โดยเฉพาะการบรรจุตนไมขนาด 4 น้ิวท่ีมีการปรับความลึกของกระถางอยูดานลางบรรจุภัณฑทำใหกระถางถูกวางลอยจากพ้ืน
จึงทำใหตำแหนงศูนยถวงเปลี่ยนไป แตการท่ีบรรจุภัณฑเปนการบรรจุแบบแยกสวนโดยมีแผนกั้น ชวยในเร่ืองของการปองกัน
การหลนของวัสดุปลูกไดไมมากก็นอย

5.3 ขอเสนอแนะ

ขอควรปรับปรุงสำหรับตนแบบบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสง ไดแก การแกไขการลมของบรรจุภัณฑที่บรรจุ
ตนไมขนาด 4 นิ้ว อาจจะเปลี่ยนการปรับความลึกของบรรจุภัณฑจากเดิมที่อยูบริเวณฐานใหมาอยูบริเวณแผนกั้นดินแทน 

เพื่อใหกระถางยังคงติดอยูกับพ้ืน ปรับปรุงเรื่องของการล็อคของแผนกั้นกระถางตนไมใหสามารถล็อคกระถางตนไมใหอยูกับที่
ไดมากขึ้นหรือการคลุมหนาวัสดุปลูกที่ชวยในเรื่องปองกันการตกหลนของวัสดุปลูกใหมากขึ้น และปรับปรุงเรื่องของการ
ปกปองในดานการตกกระแทกอาจจะเพ่ิมสวนรองรับบริเวณฐานบรรจุภัณฑเพื่อชวยในเร่ืองของการดูดซับแรงกระแทก

การวิจัยนี้อาจมีผลที่แตกตางออกไปตามตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมไดเมื่อนำบรรจุภัณฑดังกลาวไปใชงานจริง  
เชน ในดานการปกปองขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ การใชเครื่องมือในการขนสงบรรจุ
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ภัณฑทีแ่ตกตางไปจากงานวิจัยนี้ ดานการขนสงที่ข้ึนอยูกับความสามารถในการขับรถของผูขนสง ระยะทางหรือสภาพเสนทาง
ที่ใชในการขนสงจริง รวมไปถึงระยะเวลาที่ใชในการขนสง สภาพอากาศ และสภาพของตนไมกอนการบรรจุในบรรจุภัณฑ ซึ่งมี
ผลตอการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑทั้งสิ้น อุปสรรคและขอจำกัดในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพ การเก็บขอมูล 

คือ อุปกรณที ่อาจจะไมตรงกับการขนสงจริงหรือเครื่องมือชวยใหการประเมินมีความแมนยำและเที่ยงตรงมากขึ้น เชน 

ประเภทของยานพาหนะที่ใช ไดแก รถเข็น รถกระบะ หรือพื้นที่ที ่ใชในการประเมิน และการวิจัยนี้เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑเพียงแบบเดียวและเปนบรรจุภัณฑเฉพาะตนไมประดับประเภทใบเทานั้น ฉะนั้นบรรจุภัณฑที่มี
ลักษณะการบรรจุหรือเปนการบรรจุตนไมประเภทอื่น ๆ อาจมีวิธีการและผลการประเมินที่แตกตางออกไป ขอเสนอแนะ
สำหรับงานวิจัยในอนาคต ควรเปนการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑหรือตนไมในประเภทอื่น ๆ และอาจนำผลที่ไดมา
เปรียบเทียบเพื่อหาวาบรรจุภัณฑหรือวิธีการบรรจุตนไมใดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือเปนการขนสงในแบบอื่น ๆ เชน     

การขนสงทางอากาศหรือทางน้ำ เพื่อใชเปนขอมูลในออกแบบบรรจุภัณฑตนไมเพื่อการขนสงตอไป
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การประเมินอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ

Evaluation of Bathing Aids for Elderly People

ดุจดาว อมรศุภกิจ 1 ญาดา ชวาลกุล2

บทคัดยอ

การวิจัยในบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพการขัดหลังและขาของอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำ
สำหรับผูสูงอายุ 2) ประเมินการยอมรับในรูปลักษณอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลไดแก แบบ
สังเกตพฤติกรรมผูสูงอายุขณะใชงานอุปกรณ และแบบสอบถามความคิดเห็นผูสูงอายุตอการใชงานอุปกรณจากผูสูงอายุหญิงที่
สามารถอาบน้ำเองไดจำนวน 3 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของ
ผูสูงอายุจำนวน 30 คนแบงออกเปนบุคคลทั่วไปจำนวน 15 คน และผูสูงอายุที่มีขอจำกัดการยกแขนจำนวน 15 คนใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ผลวิจัยพบวาอุปกรณสามารถ
ชวยใหผูสูงอายุขัดรางกายในบริเวณที่เขาถึงยากไดอยางถนัดมือ ไดแก บริเวณกลางหลัง และขา โดยมีองศาการยกไหลกับการกม
นอยกวาอุปกรณเดิม และมีความเขาใจการใชงานอุปกรณที่ออกแบบ ดานการยอมรับรูปรางอุปกรณ บุคคลทั่วไปมีความกังวลใน
อุปกรณโดยมองวาเปนอุปกรณสำหรับผูที่ออนแอหรือบาดเจ็บเนื่องจากความโคงของดามขัดที่แปลกตาไปจากอุปกรณในปจจบุัน
ซึ่งตรงขามกับผูสูงอายุท่ีมองวาอุปกรณนี้คืออุปกรณทั่วไปเน่ืองจากมีความคุนเคยกับอุปกรณใกลเคียงที่มีอยูเดิมใน

คำสำคัญ:  ผูสูงอายุ การอาบน้ำ อุปกรณขัดตัว ประสิทธิภาพการขดัหลังและขาของอุปกรณ การยอมรับในรูปลักษณอุปกรณ

Abstract
The objectives of this research were 1) to evaluate the effectiveness of bathing aids for scrubbing back 

and legs of elderly people, 2) to evaluate the acceptance regarding the use of bathing aids for elderly people. 

Research instruments, which were a running record to observe the usage of bathing aids on elderly people and 

a survey on the effectiveness of bathing aids usage among elderly people were conducted by three female 

elderly people. They were able to take a shower by themselves and were chosen by purposive sampling. Also, 

a questionnaire on acceptance regarding use of bathing aids of elderly people was distributed to 30 participants. 

15 people were non-elderly people, and the rest were elderly people who had limited arm flexion. The 

selection was from snowball sampling. The validity of the questionnaire was evaluated by three experts. The 

results were shown that bathing aids helped them to scrub in the areas that were hard to reach, which were 

the middle of back and legs. The angle of shoulder flexion was lower comparing with the original tools they 

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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used. They also understood how to use the bathing aids in this research. For acceptance of bathing aids usage, 

non-elderly people were worried when they used them. They had a belief that the bathing aids were made 

for people who were weak or had injury since its curve looked different from original tools. On the other hand, 

elderly people thought that the bathing aids in this research was general since they were familiar with other 

tools they owned.

Keywords:  Elderly People, Bathing Aids, Effectiveness of Bathing Aids for Scrubbing Back and Legs, Acceptance of 

                  Bathing Aids Usage

1. บทนำ

ผูสูงอายุสวนใหญมีการเสื่อมสภาพทางรางกายสงผลใหมีขอจำกัดการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากขึ้นเชนเดียวกับ
การอาบน้ำ ผูวิจัยไดสำรวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 14 คนแบงออกกเปนชาย 7 คน และหญิง 7 

คน พบวารอยละ 60 มีความลำบากในการถูบริเวณกลางหลัง และผูสูงอายุจำนวนรอยละ 33 มีความลำบากในการถูขาบริเวณขอ
เทาที่เขาถึงไดยาก จึงเปนสาเหตุใหผูสูงอายุเลือกใชไมขัดหลังท่ีมีจำหนายในทองตลาดดังภาพที่ 1.1 แตก็ยังพบปญหาในดานของ
ผูสูงอายุตองยกไหลสูงขึ้นเวลาขัดหลังซึ่งสูงอายุที่มีปญหาหัวไหลไมสามารถยกตนแขนตั้งตรงไดเนื่องจากการเสื่อมของระบบ
กลามเนื้อกระดูก และขอ จำนวนกับขนาดเสนใยและความยืดหยุนของกลามเนื้อลดลงมีเนื้อเยื่อพังผืดเขามาแทนที่มากขึ้นทำให
การเคลื่อนไหวชาลง และการยกแขนสูงเปนเวลานานทำใหเหนื่อยมากขึ้น และผูสูงอายุจับอุปกรณเดิมไดไมถนัดมือ เมื่ออุปกรณ
ถูกกับน้ำสบูจึงลื่นหลุดมือไดงายเน่ืองจากไมมีวัสดุกันลื่น ผนวกกับขนาดของที่จับท่ีไมไดขนาดท่ีเหมาะสมสงผลใหผูสูงอายุที่มีแรง
บีบมือนอยตองออกแรงบีบมือจับมากข้ึน จากการสำรวจ พบวา ผูสูงอายุยืนอาบน้ำถึงรอยละ 57.14 เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงออกแบบอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุท่ีออกแบบ ดังภาพท่ี 1.2 ดังนี้

รูปที่ 1.1 ไมขัดหลังที่มีจำหนายในทองตลาดปจจุบัน    รูปที่ 1.2 อุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรบัผูสูงอายุท่ีออกแบบ
           ที่มา: ผูวิจัย (2564) ที่มา: ผูวิจัย (2564)

ผูวิจัยปรับรูปรางดามขัดของอุปกรณใหมีความโคงเพื่อลดการยกไหลสูงเพิ่มการเขาถึงในบริเวณที่เขาถึงยาก ลดการยก
แขนกับกมตัวลงแตยังคงใชขัดขาไดเชนเดิม โดยที่จับเสริมซิลิโคนที่จับอุปกรณ สายรัดมือ และเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลางที่จับ
เพื่อการจับตัวอุปกรณไดถนัด และไมลื่นในขณะใชงานตัวอุปกรณ อยางไรก็ตามอุปกรณที่ออกแบบยังไมไดรับการประเมิน
ประกอบดวย 
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ดานประสิทธิภาพการใชงานไดแก ดานกายภาพการขัดหลัง และการขัดขา  การจับอุปกรณไดกระชับถนัดมือ และความ
เขาใจการใชงานอุปกรณ และจับอุปกรณไดตรงตำแหนงเพื่อการใชงาน เพื่อหาขอสรุป ขอดี และขอเสียกำหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาอุปกรณ 

ดานการยอมรับรูปลักษณอุปกรณ ความรูสึกตอการใชอุปกรณซึ่งผูสูงอายุสวนใหญมีความกังวลทางดานจิตใจเกี่ยวของ
กับความสามารถของตนเอง (ศรีประภา ชัยสินธพ. 2529; เพชรดา ปาจรีย. 2557) โดยอางอิงแนวคิดรูปแบบประเมินอุปกรณที่
แสดงถึงการตีตราอุปกรณ (Krist. 2014) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 ประเมินประสิทธิภาพการขัดหลังและขาของอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ
2.2 ประเมินการยอมรับในรูปลักษณอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ

3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3.1 ขอจำกัดในผูสูงอายุดานกายศาสตร
3.1.1 การยกไหล  Pribicevic M, Pollard H และ Bonello R กลาววา อาการไหลตดิ คืออาการเจ็บปวดเนือ่งจาก

การที่ยกแขนข้ึน 45-120 องศา และ 170-180 องศารูปท่ี 3.1  

รูปที่ 3.1 องศาการยกไหลของอาการไหลตดิ          

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

3.1.2 การกมหลังเพื่อขัดขา วิศาล คันธารัตนกุล (2562) กลาววา ภาวะปวดหลังในผูสูงอายุ สวนใหญเกิดจาก
โครงสรางของระบบกระดูกสันหลังเสือ่ม ไดแก เอ็นยึด กลามเนื้อท่ีไมแข็งแรง กระดูกและหมอนรองกระดูกเสือ่ม ทำใหกระดูกงอก
เกิดอาการเม่ือยหลังเวลาใชงาน ปวดเวลาเคลื่อนไหวมาก หรือทำใหหลังแข็งเคลื่อนไหวไดจำกัดจึงควรหลีกเลี่ยงทาที่มีการบิดมาก 

กม หรือแอนหลังมากเกินไป 

ความยืดหยุนของรางกายต่ำลงบริเวณหลังหรือรอบกระดูกสันหลังจึงทำใหเกิดการปวดหลัง (ภนารี 
บุษราคัมตระกูล. 2554) โรคขอกระดูกเสื ่อมตรงสะโพก เพราะมีการเสื่อมดานกระดูกออนบริเวณขอตอจะบางลง ทำให
ความสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง น้ำไขขอซึ่งลดลงเปนเหตุใหกระดูกเคลื่อนที่สัมผัสกันกอใหเกิดโรคขอเสื่อม มีอาการขอ
ติด มวลกระดูกลดลง และมีการเสื่อมสมรรถภาพในดานควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ ปริมาณเลือดไปเล้ียงอวัยวะตาง ๆ ลดลง 
จะพบมากบริเวณสมอง หัวใจและไตทำให อวัยวะเหลานี้ทำงานลดลง การเปลี่ยนแปลงของเสน เลือดดังกลาวเกิดการเสื่อมและ
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ตายในที่สุด ทำใหเกิดภาวะความดันเลือดต่ำจากการเปลี่ยนทาทางไดงาย และอาการวิงเวียนศีรษะ เกิดขึ้นไดจากการกมเปน
เวลานาน (ศรีประภา ชัยสินธพ. 2529; เพชรดา ปาจรีย. 2557)  

3.1.3 การใชมือจับอุปกรณ  ณิชชาภัทร อาภาวศินสุข (2560) กลาววา ผูสูงอายุสวนใหญมีความพึงพอใจตอราว
จับขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตรซ่ึงมีความถนัดมือ และสบายมือ

3.1.4 ความเขาใจในอุปกรณ จำเนียร ชวงโชติ (2532) กลาววา ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ไดแก ความคิด
ความรูและการกระทำที่ไดเคยปรากฏแกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสำคัญมากสำหรับชวยในการตีความหรือแปลความหมายของ
การสัมผัส

3.2 การยอมรับในรูปลักษณอุปกรณ

ความกังวลของมนุษย (Human Concerns) คือ อารมณ ความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากความรู ความเขาใจ
ประสบการณสภาพแวดลอมรอบตัวแตละบุคคล  ซึ่งในผูสูงอายุมักมีความกังวลเรื่อง ความสามารถทางรางกาย ไดแก ความ
ออนแอของรางกายตนเอง และกังวลวาบุคคลอื่นจะรูสึกสงสารตนเอง สงผลทำใหเกิดความกังวลตอการใชงานอุปกรณซึ่งอาจเปน
ตัวกระตุนทำใหเกิดความรูสึกกลายเปนคนออนแอในสายตาตนเองและบุคคลอ่ืน (Krist. 2014)

4. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

4.1 ขอบเขตของการวิจัย

4.1.1 ตัวแปรในการวิจัย แบงออกเปน 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรที่มีผลตอการประเมินประสิทธิภาพ และตัวแปรที่มี
ผลตอประเมินการยอมรับ

รูปที่ 3.1 ตัวแปรในการวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย (2564)
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     4.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 1) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคคลทั่วไป และบุคคลผูสูงอายุที่สามารถ
อาบน้ำเองได 2) ผูใหขอมูลในการทดสอบประสิทธิภาพโดยใชแบบบันทึกการสังเกตการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุและสอบถาม
การใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ ไดแก ผูหญิงอายุ 60 ขึ้นไปจำนวน 3 คนที่มีขอจำกัดการยกแขนคน เนื่องจากสถานการณโควิด
ในชวงระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 จึงจำกัดจำนวนผูเขาทดสอบใหนอยที่สุดเพื่อความปลอดภัย
ทั้งผูเขาทดสอบ และผูวิจิย 3) กลุมผูสูงอายุที่มีขอจำกัดการยกแขนในการสอบถามความคิดเห็นเรื่องการยอมรับในอุปกรณแบบ
ออนไลน คือ ผูสูงอายุหญิงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 15 คน 4) กลุมบุคคลท่ัวไปในการสอบถามความคิดเหน็เรื่องการยอมรับใน
อุปกรณแบบออนไลน จำนวน 15 คน

4.2 รูปแบบ และขั้นตอนการวิจัย

     การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิจัย และเครื่องมือมีรายละเอียดดังตอไป

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

     4.2.1 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของไดแก ดานรางกาย ไดแก องศาขยับไหล องศาขยับแขน องศาขยับขอมือ 

แรงบีบมือ ดานสายตาสีที่มองเห็นชัดเจน ระยะที่มองเห็นได ดานสัดสวน เชน ขนาดขา แขน มือ หลัง  และดานจิตใจผูสูงอายุ เชน
การยอมรับอุปกรณ 
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     4.2.2 ออกแบบเครื ่องมือที ่ใชในการวิจ ัย ไดแก แบบบันทึกการสังเกตการใชงานอุปกรณของผู ส ูงอายุ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูสูงอายุเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานอุปกรณ และแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของ
ผูสูงอายุ 

     4.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยจากการทดลองใชเครื่องมือกับผูมีลักษณะเสมือนผูใหขอมูล
1 คน และผูเชี่ยวชาญ 3 คนในการทวนสอบคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของผูสูงอายุ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องมือ

4.2.4 สังเกตการใชงานอุปกรณและสอบถามความคิดเห็นการใชงานจากผู สูงอายุจำนวน 3 คน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพดานการใชงาน

     4.2.5 สอบถามการยอมรับอุปกรณกับผูสูงอายุที่มีขอจำกัดการยกแขนในจำนวน 15 คน และกลุมบุคคลทั่วไป
จำนวน 15 คนในรูปแบบออนไลน 

     4.2.6 วิเคราะหผลตามวัตถุประสงคการวิจัย
4.2.7 อภิปราย สรุปผลและขอเสนอแนะการวิจัย

4.3 เคร่ืองมือการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท้ังหมด 3 เครื่องมือ ดังน้ี
4.3.1 แบบบันทึกการสังเกตการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงาน

อุปกรณแบงการเก็บขอมูลขอมูลตามพฤติกรรมการใชงานอุปกรณไดแก ความเขาใจการใชงานอุปกรณ ขนาดพื้นที่บริเวณท่ี
สามารถขัดได การประกอบดวย การขัดหลัง ขัดขา และการจับใชงานอุปกรณพรอมจับเวลาในการใชงานอุปกรณเดิม และอุปกรณ
ที่ออกแบบเพ่ือเปรียบเทียบ

4.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม
หลังจากใชงานอุปกรณ ไดแก การขัดถูหลัง ขา และการจับใชงานประกอบกับแบบสังเกตการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ

4.3.3 แบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการยอมรับของอุปกรณ โดยเก็บ
ขอมูลความรูสึกท่ีมีตอการใชอุปกรณไดแก กังวลตอความออนแอของรางกายตนเอง และกังวลวาบุคคลอื่นจะรูสึกสงสารตนเองที่มี
รางกายออนแอ สงผลทำใหเกิดความกังวลตอการใชงานอุปกรณซึ่งอาจเปนตัวกระตุนทำใหเกิดความรูสึกออนแอ

ตรวจสอบประสิทธิภาพแบบบันทึกการสังเกตการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ โดยการทดลองใชกับผูมีลักษณะเสมือนผูสูงอายุตามลักษณะผูใหขอมูลในวิจัยน้ีครั้งละ 1 

คน และตรวจสอบประสิทธิภาพแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของผูสูงอายุ โดยการทวนสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยเปนผูที่มีประสบการณในการวิจัย ความรู ความเขาใจ หรือ ผลงานเกี่ยวของในสาขาวิชา 

241



4.4 ขั้นตอนการเก็บขอมลู

                 ขั้นตอนในการเก็บขอมูลดังนี้

รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการเก็บขอมูล
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

 4.5 การวิเคราะหขอมูล

     วิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) ประกอบดวยขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกตการใชงานอุปกรณของ
ผูสูงอายุ และแบบสอบถามความคิดเห็นการใชงานอุปกรณของผูสูงอายุ โดยเรียบเรียงและตีความเปนขอความเชิงพรรณนา 
(Narratives) แยกประเด็นจัดกลุมเพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ

     การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณของผูสูงอายุ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
ค าความถี ่ (Frequency) คาร อยละ (Percentage) คาเฉล ี ่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.=Standard Deviation) และเกณฑการประเมิน 5 ระดับ (คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปาน
กลาง 2 หมายถงึ นอย 1 หมายถึง นอยท่ีสุด)     

5. ผลการวิจัย 

5.1 ประเมินประสิทธภิาพการใชงาน

      5.1.1 ประเมินประสิทธิภาพการเขาถึงบริเวณการขัดหลังและองศาการยกไหลเพื่อขัดหลัง
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบประสทิธิภาพการเขาถึงบริเวณขัดหลังในอุปกรณที่ออกแบบกับอุปกรณที่มีจำหนายในตลาดปจจุบัน

อุปกรณ อุปกรณที่ออกแบบ อุปกรณที่มีจำหนายในตลาดปจจุบัน

ไมขัดหลังเดิม ผาหรือซิลิโคนขัดหลัง ฟองน้ำ

การเขาถึง
บริเวณที่เขาถึง
ยาก

องศาการยกไหล การขัดตองยกตนแขน
ประมาณ 0-45 องศา

การขัดตองยกตนแขน
ประมาณ125-170องศา

การขัดตองยกตนแขน
ประมาณ 45-135 องศา

การขัดตองยกตนแขนประมาณ 

135-175 องศา

จากตารางที่ 5.1 พบวาอุปกรณที่ออกแบบสามารถขัดบริเวณหลังรวมถึงบริเวณกลางหลังซึ่งเปนพื้นที่ที่เขาถึงได
ยากที่สุด โดยมีองศาการยกไหลนอยที่สุด ผาหรือซิลิโคนขัดหลังสามารถขัดบริเวณหลังไดอยางทั่วถึงเทากับอุปกรณที่ออกแบบ แต
ยกไหลสูงกวา

      5.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการเขาถึงบริเวณการขัดขาและองศาการกมเพื่อขัดขากับเทา

ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบประสทิธิภาพการเขาถึงบริเวณการขัดขาในอุปกรณที่ออกแบบกับอุปกรณที่มีจำหนายในตลาดปจจุบัน
อุปกรณ อุปกรณที่ออกแบบ ไมขัดหลังเดมิ ผาหรือซิลิโคนขัดหลัง ฟองน้ำ

การเขาถึง
บริเวณที่เขาถึง
ยาก

องศาการกม การขัดตองกมประมาณ0-

30 องศา
การขัดตองกมประมาณ 

15-90 องศา
การขัดตองกมประมาณ 

45-90 องศา
การขัดตองกมประมาณ 

45-90 องศา
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     จากตารางที่ 5.2 พบวาอุปกรณที่ออกแบบสามารถขัดไดถึงบริเวณขอเทาเชนเดียวกับอุปกรณขัดหลังที่มีจำหนายใน
ทองตลาดปจจุบัน แตอุปกรณที่ออกแบบมีองศาการกมตัวนอยท่ีสุด

      5.1.3 ประเมินประสิทธิภาพการจับอุปกรณ
ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบประสทิธิภาพการจับอุปกรณในอุปกรณที่ออกแบบกับอุปกรณที่มีจำหนายในตลาดปจจุบัน

อุปกรณ อุปกรณที่ออกแบบ ไมขัดหลังเดมิ ผาหรือซิลิโคนขัดหลัง ฟองน้ำ

การจับ ขณะถือ กระชับมือ ไมหลุดมือ ไมกระชับมือ หลุดมือได
งาย

กระชับมือ ไมหลุดมือ กระชับมือ ไมหลุดมือ

ขณะใช
งาน

ตองใชแรงจับเพิ่มข้ึน
เนื่องจากน้ำหนกัใน
อุปกรณ

ตองใชแรงจับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากรูปรางที่จับไมเขา
กับมือ

เร่ิมจับใหมเนื่องจากตอง
เปลี่ยนทาในการขัดหลัง
สลับซายขวาและในการขัด
ขาพับรวมเปนกอน

กระชับมือ ไมหลุดมือ

จากตารางที่ 5.3 พบวาผูสูงอายุจับผา ซิลิโคนฟองน้ำไดกระชับไมหลุดมือเพราะความยึดหยุนของวัสดุ และจับ
อุปกรณที่ออกแบบไดกระชับไมหลุดมือเชนกันเนื่องจากดามจับมีรูปรางและขนาดพอดีมือ แตอุปกรณที่ออกแบบมีน้ำหนักมากจึง
ตองเพ่ิมแรงบีบมือจับขณะใชงาน

      5.1.4 ความเขาใจในการใชงาน 

ตารางท่ี 5.4 เปรียบเทียบความเขาใจในการใชงานอุปกรณที่ออกแบบ

ลำดับที่ สามารถจับอปุกรณใช
งานไดถูกตอง

เขาใจไดวาอุปกรณ
ใชขัดหลัง

เขาใจไดวาอุปกรณ
ใชขัดขา

เขาใจผิดไดวา
อุปกรณใชขัดลำตัว

เขาใจผิดไดวาอุปกรณใช
ขัดแขน

ผูสูงอายุคนที่ 1
ผูสูงอายุคนที่ 2
ผูสูงอายุคนที่ 3

     จากตารางที่ 5.4 พบวาผูสูงอายุสามารถจับใชงานอุปกรณในการขัดหลัง และขาไดอยางถูกตองเน่ืองจากผูสูงอายุเคย
ใชอุปกรณที่มีจำหนายในทองตลาดปจจุบันที่มีรปูรางบางสวนท่ีคลายกัน ไดแก ดามจับ และแปรงในการขัด มีเพียง 2 คนท่ีเขาใจ
คลาดเคลื่อนไปใชขดัลำตัวและแขน

5.2 ประเมินการยอมรับในรูปลักษณอุปกรณขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ

     การประเมินดานการยอมรับแบงได 4 ดานไดแก 
     ดานที่ 1 กังวลตอความออนแอของรางกายตนเอง
     ดานที่ 2 กังวลวาบุคคลอื่นจะรูสึกสงสารตนเองที่มีรางกายออนแอ
     ดานที่ 3 ความรูสึกสงสารผูที่มรีางกายออนแอ 

     ดานที่ 4 ความกังวลในการใชงานอุปกรณรูสึกวาอุปกรณเปนตัวกระตุนในการสรางความกังวลหรือแปลกแยก
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รูปที่ 5.1 กราฟสรุปผล 4 ดาน
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

ดานที่ 1 พบวา บุคคลท่ัวไปรอยละ 93.33 และกลุมผูสูงอายุท่ีมีขอจำกัดการยกแขนรอยละ 100 มีกังวลตอความออนแอ
ของรางกายตนเอง

ดานที่ 2 พบวากลุมบุคคลท่ัวไปรอยละ 66.66 และกลุมผูสูงอายุท่ีมีขอจำกัดการยกแขนรอยละ 86.66 มีกังวลวาบุคคล
อื่นจะรูสึกสงสารตนเองที่มีรางกายออนแอ ผูสูงอายุมีขอจำกัดการยกแขนรอยละ 13.34  ที่ไมกังวลวาบุคคลอื่นท่ีรูสึกสงสารตัวเอง
เนื่องจากคิดเชิงบวกวาการท่ีมีคนมาสงสารแสดงวามีคนมาใสใจดูแล

ดานที่ 3 พบวากลุมบุคคลทั่วไป 93.33% และกลุมผูสูงอายุที่มีขอจำกัดการยกแขน 86.66% มีความรูสึกสงสารผูที่มี
รางกายออนแอ

ดานที่ 4 พบวากลุมบุคคลท่ัวไปรอยละ 66.66 มีความกังวลในการใชงานอุปกรณ รูสึกวาเปนอุปกรณเฉพาะทางสำหรับ
กลุมคนสำหรับผูออนแอเพราะสวนโคงที่มีรูปรางแตกจากอุปกรณเดิม แตไมใชอุปกรณสำหรับผูพิการเพราะมองวาผูพิการนาจะใช
งานไมไดในการจับถืออุปกรณแลวออกแรงขัดในขณะเดียวกัน และกลุมผูสูงอายุท่ีมีขอจำกัดการยกแขนรอยละ 60 ไมมีความกังวล
ในการใชงานอุปกรณ รูสึกวาเปนอุปกรณมีปกติทั่วไปสำหรับอำนวยความสะดวกเวลาท่ีเอื้อมไมถึง

6. การอภิปรายผล และสรุปผล

6.1 วัตถุประสงคขอที่ 1

อุปกรณสามารถชวยผูสูงอายุเขาถึงบริเวณกลางหลังท่ีเขาถึงยากไดโดยยกไหลเพยีง 0-45 องศาสงผลใหผูสูงอายุท่ีมี
ปญหาในการยกไหลสะดวกในการขัดหลังมากข้ึนซึ่งนอยกวาชวงองศาท่ีเกิดอาการไหลติด ในขณะท่ียกแขนข้ึน 45-120 องศา และ
170-180 องศาจะมีอาการเจ็บปวด สอดคลองกับ Pribicevic, Pollard และ Bonello (2009)
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      อุปกรณสามารถชวยผูสูงอายุเขาถึงบริเวณขาที่เขาถึงยากไดมากกวาไมขัดหลังเดิมมีการกมนอยท่ีสุด ชวยหลีกเลี่ยง
ภาวะปวดหลังในผูสูงอายุ ซึ่ง วิศาล คันธารัตนกุล (2562) อธิบายถึงสาเหตุเนื่องจากขอจำกัดของการหลังแข็ง และการเคลื่อนไหว
หลังมากเกินไป 

ผูสูงอายุสามารถจับที่จับอุปกรณไดอยางถนัดมือ ซึ่งสอดคลองกับ ณิชชาภัทร อาภาวศินสุข (2560) อธิบายถึง
ผูสูงอายุสวนใหญพึงพอใจในความถนัด สบายมือตอราวที่จับขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตร แตอุปกรณที่ออกแบบยงัมี
ขอเสียในเรื่องของน้ำหนักที่พบจากการทดสอบในเรื่องการจับขณะใชงาน อุปกรณที่ออกแบบตองใชแรงบีบมือมากกวาอุปกรณ
เดิม ไดแก ผาขัดหลัง และฟองน้ำ สงผลใหผูสูงอายุตองออกแรงบีบมือท่ีเพิ่มขึ้นในการควบคุมอุปกรณขณะขัดรางกาย

ผูสูงอายุสามารถเขาใจและใชงานอุปกรณโดยจับบริเวณดาม และใชสวนแปรงขัดหลัง และขาไดอยางถูกตอง 
เนื่องจากเคยใชงานไมขัดหลังที่มีจำหนายในทองตลาดปจจุบัน เมื่อผูสูงอายุพบวาอุปกรณที่ออกแบบมีสวนประกอบคลายกับ
อุปกรณเดิม ไดแก สวนที่จับ ดามที่ยาว และสวนแปรง ผูสูงอายุสวนใหญจึงสามารถใชงานไดอยางถูกตอง สอดคลองกับจำเนียร 
ชวงโชติ (2532) กลาววา ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ชวยในการตีความหรือแปลความหมาย แตก็ยังมีผูสูงอายุที่เขาใจผิด
โดยนำอุปกรณไปขัดบริเวณลำตัว และแขน แตหลังจากขัดผูสูงอายุลองขัดแขน และลำตัวก็รับรูไดวาไมสามารถขัดไดเพราะ
อุปกรณออกแบบมาในลักษณะยาวชวยการเขาถึงบริเวณที่เขาลำบาก การนำมาขัดแขน และลำตัวจึงลำบากกวาการใชมือ

6.2 วัตถุประสงคขอที่ 2

ดานการยอมรับอุปกรณ ผูสูงอายุมีกังวลตอความออนแอของรางกายตนเอง และกังวลวาบุคคลอื่นจะรูสึกสงสาร
ตนเองที่มีรางกายออนแอ สงผลตอการเลือกใชอุปกรณทำใหมีความกังวลในการใชงานรูสึกวาอุปกรณเปนตัวกระตุนในการสราง
ความรูสึกออนแอ สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบประเมินอุปกรณที่แสดงถึงการตีตราอุปกรณของ (KRIST. 2014) ผูสูงอายุมีความ
กังวลตอตัวเอง และกังวลตอบุคคลอื่นที่รูสึกสงสารตัวเอง ซึ่งตรงกับกลุมบุคคลทั่วไปที่มีความรูสึกสงสารตอผูที่มีสภาพรางกาย
ออนแอ โดยกลุมบุคคลทั่วไปมีความกังวลในอุปกรณโดยมองวาอุปกรณเปนอุปกรณสำหรบัผูที่ออนแอหรือบาดเจ็บจากการโคงของ
ดามขัดที่แปลกตาไปจากอุปกรณในปจจุบัน ซึ่งตรงขามกับผูสูงอายุที่มองวาอุปกรณนี้คืออุปกรณ ความกังวลเหลานี้จะสงตอ
อุปกรณ สรุปไดวา อุปกรณที่ออกแบบอาจจะไมถูกยอมรับจากกลุมผูสูงอายุที่มีกลุมบุคคลทั่วไปเขามาเก่ียวของเนื่องจากรูปรางที่
แปลกตาจากความโคงงอของดาม แตในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีกลุมบุคคลทั่วไปเขามาเกี่ยวของอุปกรณที่ออกแบบอาจจะถูกยอมรับ
เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญมองวาอุปกรณเปนอุปกรณปกติทั่วไป

9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผูวิจัยมีดังนี้
9.1 ดานการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน เนื่องจากสถานการณโควิดทำใหสามารถเก็บขอมูลกับผูสูงอายุในจำนวน

จำกัดควรเพิ่มจำนวนผูสูงอายุท่ีมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ 

9.2 ศึกษาประเด็นเรื่องขนาดรางกายท่ีสงผลตอการยกแขนเพ่ือขัดรางกายเน่ืองจากผลวาการยกแขนขัดหลังระหวางคน
ที่มีน้ำหนักมากแตกตางจากคนที่มีน้ำหนักนอย ในดานการออกแบบอุปกรณควรออกแบบใหมีน้ำหนักที่เบาเพื่อลดแรงบีบมือให
สามารถควบคุมทิศทางไดดีขึ้น

9.3 ดานการยอมรับอุปกรณ การสอบถามความคิดดานการยอมรับอุปกรณควรเปนการสัมภาษณระหวางบุคคลแทน
แบบสอบออนไลน จะไดความคิดเห็นในรายละเอียดมากขั้น และดานการออกแบบควรศึกษาตอในเรื่องรูปรางอุปกรณที่บุคคล
ทั่วไปมองวาปกติ 
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การออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง จงัหวดักาฬสินธุ

สำหรับกลุมนักทองเที่ยวท่ีใชรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) เปนพาหนะ

Website Design for Promoting Kalasin Province as Less Visited Area

for Travelers Using Big Bikes as a Main Transport.

บุญญฤทธิ์ วงศประชา 1   กิตติชัย เกษมศานติ์2

บทคัดยอ

ปจจุบันกระแสการทองเที่ยวดวยมอเตอรไซคหรือบิ๊กไบคกำลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยกลุมนักทองเที่ยว
เหลานี้นิยมเดินทางไปยังสถานท่ีท่ียังไมเปนที่นิยมมากนัก ซึ่งสอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดกาฬสินธุที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่รอ
การคนพบซอนอยูมากมาย ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวสวนมากนิยมหาขอมูลแหลงทองเที่ยวผานเว็บไซตและสื่อออนไลน ดังนั้น
การสรางเว็บไซตจะชวยใหนักทองเท่ียวไดมีขอมูลท่ีจะนำไปสูการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางและลักษณะของเว็บไซตที่จะชวยใหกลุมเปาหมายมีความสนใจและนำไปสู
การตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ กระบวนการนี้แบงเปน 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ 1) ศึกษาความตองการของกลุม
นักทองเที่ยวท่ีใชรถจักรยานยนตในการเดินทางทองเท่ียว โดยใชวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บไซตจำนวน 

4 คน เพื่อหาโครงรางของเว็บไซตที่เหมาะสม และ 2) การสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนตขนาดใหญเปนพาหนะ
จำนวน 15 คน เพื่อหาขอมูลและความตองการท่ีจะนำไปใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

สำหรับผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ สามารถสรุปผลการวิจัยออกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience) ควรสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมกับผูใชงาน ดาน User 

Interface ควรใช Effect Animation ใชภาพที่สื่อความหมายและกระตุนความตองการ , ดานเนื้อหาของเว็บไซต ควรแนะนำ
สถานท่ีที่โดดเดน มีเนื้อหาและตัวอักษรท่ีอานงาย ใชการสรางบรรยากาศดวยขอความและตองสามารถรีวิวผาน Social Media ได
ดานการโตตอบ (Interaction Design) ควรมี Label ปุมโตตอบที่เปนคำเฉพาะ ควรมีการใช Transition และ Micro Animation 

ของปุมโตตอบที่นาสนใจ สำหรับคำแนะนำอ่ืน ๆ ผูเชี่ยวชาญแนะนำวาควรสัมภาษณเปรียบเทียบประเด็นกอนและหลังโควิด และ
ควรมีการออกแบบ Corporate Identity ของเว็บไซตเพื ่อใชเปนแนวทาง รวมถึง ควรศึกษาเรื ่องมาตรฐานของเว็บไซตของ 
Google Page Experience.

และสำหรับผลการวิจัยในข้ันตอนที่ 2 สัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนตขนาดใหญเปนพาหนะจำนวน 15 

คน สามารถสรุปผลการวิจัยออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ จุดมุงหมายของการทองเที่ยวโดยจักรยานยนตขนาดใหญคือ ความ
ภาคภูมิใจในการที่สามารถไปในทางยาก ๆ รถยนตเขาไมถึง มีความทาทายตัวเอง สัมผัสกับธรรมชาติ สายลม สายหมอก เปน     

ผูคนพบสถานท่ีน้ันคนแรก ๆ และตองการเปนคนถายทอดประสบการณ การเดินทาง การเรียนรูวิถีชีวิต การขับมอเตอรไซคไป 

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชานิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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เรื่อย ๆ รวมถึงมิตรภาพของกลุมบิ๊กไบค ไดรูจักเพื่อนใหม สำหรับปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานท่ีทองเท่ียวของกลุมบิ๊กไบคไดแก 
วิวสวย โหวตตามความเห็นของเพื่อนรวมทริป ความเหมาะสมของเสนทางกับสมรรถภาพของรถ สถานท่ี Unseen ยังไมเปนที่รูจัก
มากนัก และเปนสถานที่ที่ยังไมเคยไป รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางที่เหมาะสม สำหรับเนื้อหาของเว็บไซตที่ตองการไดแก
ขอมูลสถานที่เดน ๆ ของจังหวัดและ ความตองการทางดานฟงกชั่นของเว็บไซตเพื่ อการทองเที่ยว ไดแก การสรางทริป หรือ 

เสนทางทองเที่ยวดวยตัวเอง ลักษณะภาพนิ่งที่กลุมบิ๊กไบคชื่นชอบไดแก ภาพที่เนนวิวกวาง ๆ สวย ๆ  ภาพวิถีชาวบาน เนน 

Action ของมอเตอรไซค และตองมีมอเตอรไซคเปนองคประกอบในภาพ ลักษณะของวิดีโอที่ชื่นชอบไดแก วิดี โอที่มีการเลาเรื่อง
แบบกึ ่ง Reality มีการใชเทคนิค 360 องศา ภาพมุมสูง Drone สวนลักษณะของ Wireframe ของเว็บไซตการทองเที ่ยว
ดวยบิ๊กไบคควรมีลักษณะ เรียบงาย ไมรก, และมีลักษณะการเลื่อนเนื้อหา (Scrolling) คลายกับ Facebook และควรมีปุมคนหา
ขอมูล

คำสำคัญ:  การออกแบบเว็บไซต การออกแบบประสบการณผูใชงาน บิ๊กไบค การทองเที่ยวเมืองรอง กาฬสินธุ

Abstract

Nowadays, the trend of traveling by motorcycles or big bikes is becoming more and more popular. 

These travelers tend to travel to places that are not very popular. This is in line with the potential of Kalasin 

province, where many hidden attractions await to be discovered. At the same time, most travelers prefer to 

learn about tourist attractions through websites and online media. Therefore, creating a website will provide 

travelers with information that will lead them to travel to Kalasin.

The objectives of this research is to study the guidelines and features of the website that would attract 

the interest of the target audience and lead them to travel to Kalasin Province. This process can be divided 

into 2 main steps: 1) study the needs of target group. To do this, four design experts were interviewed to create 

wireframe of the website and using it as an example to interview with user target. 2) interviews with a group of 

15 travelers who use motorcycles as a main transport to gather information and their needs for the design and 

development of the website.

For the research results in Step 1, interviews with design experts. The research results can be 

summarized as follows: User Experience should be motivating and engaging with users User Interface should 

use effect animation, use images that are meaningful and stimulating, the content of the website. Should 

recommend a tourists attraction ,contains easy-to-read content and fonts, uses text-based narratives and must 

be able to review via social media The interaction design should include labeled interactive buttons, should 

include interesting transitions and micro animations. For further advice, experts recommend interviews 

comparing questions before and after COVID and should use a website's corporate identity design as a guide, 

as well as study Google Page Experience website standards. 

And for the results of the research in the second step, a group of 15 tourists using large motorcycles 

as a main transport were interviewed. The results of the research can be summarized as follows: The purpose 

of a big bike tour is the pride of being able to go the hard way that cars can not reach, having a challenge for 

themself  experiencing nature, wind, fog being the first to discover the place and wanting to be a person who 

provides experiences, travel, learning lifestyles Riding a motorcycle including the friendship of the Big Bike 
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Group and making new friends. For the factors that influence the selection of the attractions of the Big Bike 

Group are: Beautiful views, selected the place according to the opinions of fellow travelers, the suitability of 

the route and the performance of the vehicle, the Unknown place is not yet known, and it is a place where 

they have never been. including the appropriate travel time The desired content of the website is information 

about prominent places of the province and Among the functional requirements of travel websites is the 

creation of trips or itineraries by themself. Characteristics of still images that the Big Bike Group likes are: Images 

that focus on beautiful wide vistas, images of villagers, focus on the action of motorcycles and must have 

motorcycles as elements in the image. Preferred video features are: Semi-realistic narrative videos, 360-degree 

drone footage and the wireframes of the Big Bike travel site should be simple, clear and scrollable. with 

Facebook and should have a search function.

Keywords:  Website Design, User experience design, motorcycle traveler, less visited area promoting, 

     Kalasin province.

1. บทนำ

สำหรับกระแสการทองเที่ยวโดยใชจักรยานยนตเปนยานพาหนะนั้นกำลังไดรับความนิยมเปนอยางมากโดยขอมูลจาก
กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบกไดระบุไววา จำนวนรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีมากถึง 21,582,805

คัน โดยแบงเปน รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 3,931,522 คัน และรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5,048,901 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2564) ประกอบการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐที่
สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้น โดยฉพาะในกลุมจังหวัดที่ถูกนิยามวาเปนเมืองรองซึ่งมีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขาไปทองเที่ยวปหนึ่งต่ำกวา 4 ลานคนและมีศักยภาพทางดานแหลงทองเที่ยวซอนอยู และผลการวิจัยเรี่อง การศึกษาทัศนคติ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวภายในประเทศ (วราวุธ ชินทรเดชา, 2562)พบวา กลุมตัวอยางที่ใหความสนใจกับ
การทองเที่ยวเมืองรองใหเหตุผลหลักไว 3 เหตุผล คือ เปนเมืองแปลกใหม นาคนหา เปนเมืองที่ไมคอยเปนที่รูจัก (ทำใหไมแออัด
และเงียบสงบ) และเปนเมืองที่สามารถไปได (เพราะอยูใกลเมืองหลักที่ไป) สวนกลุมตัวอยางที่ไมใหความสนใจกับการทองเที่ยว
เมืองรอง ใหเหตุผลหลักไว 3 เหตุผลคือ ไมมีขอมูลแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ที่พักไมไดมาตรฐาน และไมนาจะมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามท่ีคาดหวัง ซึ่งจะพบวา การไมมีขอมูลแหลงทองเท่ียวนั้นถือเปนประเด็นสำคัญที่ควรจะตองศึกษา

ในปจจุบันเว็บไซตถือเปนสื่อที่สามารถเขาถึงและแพรกระจายไดงาย ซึ่งการมีเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวจะสาม ารถ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น อันจะนำมาสูการกระจายรายไดไปยังชุมชนและประชาชนที่
อาศัยอยูในจังหวัดกาฬสินธุและเปนการแกปญหาความยากจนเรื้อรัง ซึ่งเปนปญหาสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุมาโดยตลอด

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุนั้น ถือไดวาเปนหนึ่งในกลุมจังหวัดเมืองรองที่ไดรับการสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากหนวยงานของรัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจำป 2564 

ภาคผนวก ข ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุนและ
อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย ( กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ , 2564)         
โดยศักยภาพทางดานแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ  โดยอางอิงจากแหลงขอมูลของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สำนักงานขอนแกน ปรับปรุงขอมูลเมื่อ ตุลาคม 2562 (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานขอนแกน, 2562) นั้นประกอบไป
ดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใกลเทือกเขาภูพาน และแหลงทองเที่ยวรอบเขื่อนลำปาว นอกจากนี้กาฬสินธุยังมีชื่อเสียง
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โดงดังในเรื่องพิพิธภัณฑไดโนเสาร และยังมีการคนพบแหลงขุดคนใหม ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจกลาวไดวากาฬสินธุเปนเมืองแหง
ไดโนเสารที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2. วัตถุประสงคของบทความวิจัย

เพื่อศึกษาแนวทางและลักษณะของเว็บไซตที่จะชวยใหกลุมเปาหมายมีความสนใจและนำไปสูการตัดสินใจมาทองเที่ยว
ในจังหวัดกาฬสินธุ

3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการศึกษา
3.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยของทั้งโครงการ

ที่มา: ผูวิจัย (2564)

สำหรับเนื้อหาในบทความวิจัยนี้ จะสรุปขอมูลที่ไดจากการดำเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตจำนวน 4 

ทานเพื่อสราง Website Wireframe และ การสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนตขนาดใหญเปนยานพาหนะจำนวน
15 ทาน โดยการสัมภาษณแบบกลุม กลุมละ 3 คน จำนวน 5 กลุม ซึ่งทั้งสองกระบวนการที่กลาวมาไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

3.2 การทบทวนวรรณกรรม

ปวินท บุนนาค  (2559) ไดกลาวถึงสิ่งที่ตองคำนึงถึงในการออกแบบเว็บไซตสำหรับองคกรในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีมีประสิทธิภาพประกอบไปดวย การสรางความประทับใจตั้งแตแรกเห็น (The First Impression) การรักษาความ
สม่ำเสมอ (Maintain Consistency) การเลือกใชรูปที่เหมาะสม (Using The Right Images), การวางระบบนำทาง (Navigation) 

การใชภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ (Animation & VDO) การเขาถึงขอมูล (Accessibility)  นอกจากนี้ ปวินท บุนนาค  (2559)    

251



ยังไดกลาวถึง เคล็ดลับสำหรับการออกแบบเว็บไซตที่ดี เอาไววา ควรมีการเลือกใชสีอยางเหมาะสม การเลือกใชภาพเคลื่อนไหว 
(Animations) เครื่องมือชวย (Gadget) และสื่ออื่น ๆ  (Media) ควรคำนึงถึงเลือกใชภาพเคลื่อนไหวเพื่อสงเสริมเนื้อหาสำคัญ ๆ 

ของเว็บไซต การจัดวางสวนประกอบ (Layout) ของเว็บไซตโดยนำเอาหลักการออกแบบเรขศิลปมาประยุกตใช และการเลือกใช
ตัวอักษร (Typography) ที่อานงาย มีการแบงยอหนาอยางชัดเจนเพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว

นอกจากน้ี เว็บไซต xd.adobe.com ซึ่งเปนเว็บไซตสำหรับการออกแบบเว็บไซตและแอพลิเคชันที่ไดรับความนิยม
ทั่วโลก ไดนำเสนอบทความชื่อวา “Web Page Design : A Comprehensive guide” ( Nick Babich, 2020) ซึ่งสามารถสรุป
เนื้อหาท่ีสำคัญไดดังนี้  ควรเริ่มตนที่การออกแบบกระบวนการใชงาน โดยคำนึงถึงสถาปตยกรรมขอมูล และระบบนำทางทั้งระบบ 

หลังจากนั้นจึงเริ่มออกแบบแตละหนาซึ่งจะประกอบไปดวย การวางกลยุทธของเนื้อหา การจัดทำโครงสรางของแตละหนาการ
จัดทำลำดับชั้นของเนื้อหา การคำนึงถึงอุปกรณพกพาและการเขาถึงเว็บไซตโดยงาย ลำดับถัดไปคือการทดสอบและปรับปรุง
เว็บไซตอยูเสมอ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบแลว การคำนึงถึงการสงมอบผลงานออกแบบไปยังนักพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
Coding และพัฒนาใหเว็บไซตสามารถทำงานไดตามที่ออกแบบไวก็เปนสิ่งท่ีนักออกแบบควรคำนึงถึงดวย

สำหรับการออกแบบประสบการผูใชงาน (User Experience Design) (กุลรัศมิ์ ชีวินวนกิจกุล, 2564) ไดกลาวไวใน
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา สื่อดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
สถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้ การออกแบบประสบการณ
ผู ใชงาน คือ กระบวนการในการออกแบบสินคาหรือบริการที่มอบความรูสึกหรือประสบการณที ่มีความหมายและคุณคาที่
เกี่ยวเนื่องสอดคลองกับสินคาและการบริการนั้น ๆ  โดยในกระบวนการนี้จะเกี่ยวเนื่องกันตั้งแตกระบวนการออกแบบสินคา
(Product) มุมมองที่มีตอตราสินคา (Branding) การออกแบบรูปรางหนาตา (Design) การใชงาน (Usability) รวมไปถึงประโยชน
ใชสอย (Function)

นอกจากนี้ (กุลรัศมิ์ ชีวินวนกิจกุล, 2564) ยังไดกลาวถึงการออกแบบสวนประสานผูใชงาน (User Interface 

Design) วาการออกแบบสวนประสานผูใชงาน (User Interface Design) มุงเนนไปยังการคาดการณถึงสิ่งที่ผูใชงานจำเปนตองทำ 
เชน การกดเมนูเพื่อไปยังหนาตาง ๆ  เปนตน และพยายามทำใหองคประกอบทุกอยางของเมนูนั้น ๆ  สามารถมองเห็น เขาใจ และ
สามารถใชงานไดตามหนาท่ีที่วางไว โดย User Interface นั้นเปนการผสมรวมศาสตรตาง ๆ ระหวาง การออกแบบปฏิสัมพันธของ
มนุษย  (Human Interaction Design) การออกแบบภาพ (Visual Design) และ สถาปตยกรรมขอม ูล  ( Information 

Architecture)

สำหรับคำนิยามของการทองเที ่ยวรูปแบบตาง ๆ  โดยองคกรการทองเที ่ยวของสหประชาชาติ The World 

Tourism Organization (UNWTO, 2019) ประกอบไปดวย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเท่ียวเชิง
ธ ุรก ิจ (Business Tourism) การทองเที ่ยวเชิงน ิเวศ (Ecotourism) การทองเที ่ยวเชิงก ิน -ดื ่ม (Gastronomy Tourism)             

การทองเที่ยวในชนบท (Rural Tourism) การทองเที่ยวชายฝง (Coastal Tourism) การทองเที่ยวทางทะเล (Maritime tourism) 

การทองเที่ยวทางน้ำในแผนดิน (Inland Water Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวใน
เมือง (Urban/City Tourism) การทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที ่ยวบนภูเขา (Mountain Tourism)     

การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ Wellness Tourism การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา (Education Tourism) การทองเที่ยวเชิงการแพทย 
(Medical Tourism) และการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)  สำหรับการวิจัยนี้จะเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงผจญภัย   

ซึ่งมีนิยามใกลเคียงกับลักษณะพฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมเปาหมาย
(ชัยวุฒิ ชัยฤกษ, 2562) ไดแบงประเภทมอเตอรไซคตามรูปลักษณออกเปน 9 ประเภทดังนี้ Sport Motorcycle 

Naked Motorcycle Touring Motorcycle Cruiser Motorcycle Adventure Motocycle Scooter Motorcycle Enduro 

Motorcycle Motocross Motorcycle และ Family Motorcycle ในขณะท่ี Byron Wilson ไดจำแนกประเภทของ
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รถจักรยานยนตตามประเภทของนักทองเที ่ยวเอาไวบนเว็บไซต www.motorcyclistonline.com (Wilson, 2019) ดังนี้  
รถจักรยานยนตสำหรับการทองเที่ยวแบบสะดวกสบาย (Luxury Tourer) รถจักรยานยนตสำหรับการทองเที่ยวแบบสปอรต 

(Sport Tourer) รถจักรยานยนตสำหรับการทองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourer) และรถจักรยานยนตสำหรับการ
ทองเท่ียวแบบครุยเซอร (Cruiser) สำหรับงานวิจัยในคร้ังนี้จะแบงประเภทของจักรยานยนตตามประเภทของการทองเที่ยว ตามที่
เว็บไซต www.motocyclistonline.com ไดกลาวไวแลว (Wilson, 2019)

3.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บไซต

โดยคุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตตองเปนอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่สอนอยูในมหาวิทยาลัย   

ในสาขางานออกแบบนิเทศศิลป หรือ ตองเปนนักออกแบบท่ีมีตำแหนง Senior Designer ขึ้นไป
วัตถุประสงคของการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

เพื่อทราบแนวทางการออกแบบเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวสำหรับกลุมบิ๊กไบค
เพื่อทราบขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวสำหรับกลุมบิ๊กไบค

ขั้นตอนการสัมภาษณ

ผูวิจัยเปดเว็บไซตตัวอยางที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยนี้ ใหผูเชี่ยวชาญรับชม และทำการวิเคราะหจุดเดนจุดดอย
และแนวทางที่ควรนำไปประยุกตใชกับงาน

    ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางเว็บไซตที่ใชประกอบการสัมภาษณ

รูปที่ 1 ตัวอยางเว็บไซตที่ใชประกอบการ
สัมภาษณ www.viragesmoto.com

รางวัลที่ไดรับ Site of the Day June 6, 

2020  and Honorable Mention with 

7.4/10 จาก awwwards.com

รูปท่ี 2 ตัวอยางเว็บไซตที่ใชประกอบการ
สัมภาษณ www.bigbiketours.com

รางวัลที่ไดรับ 2018 – 2020 Certificates 

of excellence by TripAdvisor

รูปที่ 3 ตัวอยางเว็บไซตที่ใชประกอบการ
สัมภาษณ  https://lewahouse.com

รางวัลที่ไดรับ Website of the Month, 

March 2021 & Highest Ui Ux and 

Innovation Score at 9.06/10 in Travel 

Webstie Category จาก 

www.cssdesignawards.com

ที่มา : www.awwwards.com (2020), www.bigbiketours.com (2022), www.cssdesignawards.com (2021)
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หัวขอในการสัมภาษณ

หลังจากไดชมเว็บไซตตัวอยางแลว ทานคิดวาควรนำจุดเดนใดของแตละเว็บไซตไปประยุกตใชในงานออกแบบเว็บไซตนี้ 

หัวขอ
วัตถุประสงค

ที่สอดคลอง

จุดเดนดานประสบการณผูใชงาน (User Experience)

ไดแก 1) Useful มปีระโยชนใชสอย 2) Usable ใชงานไดดี ตอบโจทย 3) Findable สามารถคนหาไดงาย
มองเห็นไดงายเมื่อตองการใชงาน 4) Credible ความนาเช่ือถือ 5) Desirable สรางความหลงใหล อยากใชงาน 6) 

Accessible สามารถเขาถึงไดงายหรือแจกจายอยางท่ัวถึง 7) Valuable มีคุณคาตอผูใชงาน

1

จุดเดนดานการออกแบบ (User Interface)

ไดแก 1) Layout 2) Image 3) Theme & Color

1

จุดเดนดานเน้ือหาของเว็บไซต (Content)

โดยวิเคราะหจากเนื้อหาของเว็บไซตตัวอยาง
1

จุดเดนดานการโตตอบ (Interaction design)

ไดแก 1) Words การใชคำพูด 2) Visual Representations การใชภาพ 3) Physical Object or Space การจัด
วาง 4) Time จังหวะ เวลา 5) Behavior พฤติกรรมพื้นฐาน

1

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 2

3.4 การสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวท่ีใชรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) เปนยานพาหนะ 

กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถจักรยานยนตขนาดใหญ อายุ 18 ปขึ้นไปและมีใบขับขี่ และใชรถขนาด 250 CC 

ขึ้นไป และเคยทองเท่ียวดวยบ๊ิกไบคอยางนอย 1 ครั้ง และอาศัยอยูในประเทศไทย จำนวน 15 ทาน จุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมลู
สำหรับใชในการออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุสำหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางโดยรถจักรยานยนต
ขนาดใหญ โดยคำถามมีดังนี้

วัตถุประสงคของการสัมภาษณ

1. ทราบถึงจุดมุงหมายของการทองเที่ยวโดยจักรยานยนตขนาดใหญ
2. ทราบถึงความตองการทางดานขอมูลและเนื้อหาของเว็บไซตที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวโดย

จักรยานยนตขนาดใหญ
3. ทราบปญหาหรือขอจำกัดของกลุมเปาหมายในการใชงานเว็บไซตหรือสื่อออนไลนเพื่อการทองเที่ยวจังหวัด

กาฬสินธุ
4. ทราบถึงความตองการทางดานฟงกช่ันของเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวโดยจักรยานยนตขนาดใหญ
5. ทราบถึงลักษณะของภาพและวิดีโอที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ
6. ทราบถึงลักษณะของ Wireframe ที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ
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ตารางที่ 2 แสดงหัวขอท่ีใชในการสัมภาษณ

Theme หัวขอ วัตถุประสงค

ที่สอดคลอง

จุดมุงหมายของ

การทองเที่ยว

จุดมุงหมายของการทองเท่ียวโดยบ๊ิกไบคคืออะไร?
เพราะเหตุใดจึงเลือกบิ๊กไบคเปนยานพาหนะในการทองเท่ียว
ชวยเลาถึงประสบการณที่ประทับใจในการทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคใหฟง

1

การตัดสินใจ

เลือกสถานที่

ชวยเลาถึงขั้นตอนตั้งแตเร่ิมอยากไปเที่ยว ไปจนถึงขั้นตอนเที่ยวเสร็จกลับมา วาทำอะไรบาง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานที่ทองเท่ียวของทานมีอะไรบาง? เพราะอะไร?
ชวยเลาถึงประสบการณในการหาขอมูลแหลงทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคใหฟง

2

ปญหา / ความ

ตองการเบื้องตน

ปญหาท่ีพบเจอบอยที่สุดในการคนหาขอมูลในเว็บไซตแหลงทองเท่ียวสำหรับบิก๊ไบคคือ
อะไร?
ปญหาท่ีพบเจอบอยที่สุดในการคนหาขอมูลในสื่อสังคมออนไลนแหลงทองเท่ียว
สำหรับบ๊ิกไบคคืออะไร?

3

ฟงกชันของเว็บไซตเพื่อการทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคที่ทานตองการมีอะไรบาง?
4

ลักษณะของภาพถายเพื่อการทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคแบบใดที่ทานชื่นชอบ? เพราะอะไร?
ผูใหสัมภาษณมีเว็บไซตที่ชื่นชอบแนะนำหรือไม? 
ลักษณะของวิดีโอเพื่อการทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคแบบใดที่ทานชื่นชอบ? เพราะอะไร?

5

Design & 

Layout

ลักษณะของ wireframe ของเว็บไซตการทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคแบบใดที่ทานชืน่ชอบ?

เพราะอะไร?
มีสวนใดที่ทานอยากจะเพิ่มเติมใน wireframe นี้หรือไม

6

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตจำนวน 4 ทาน

ผูวิจัยไดดำเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตโดยการเปดเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวที่ไดรับ
รางวัลในชวงป 2560 – 2564 และใชคำถามลักษณะกึ่งโครงสรางเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหจุดเดนของแตละเว็บไซตที่สามารถ
นำมาประยุกตใชในการออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ สำหรับกลุมนักทองเที่ยวที่ใช
รถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) เปนพาหนะ โดยแบงโครงสรางคำถามออกเปน 5 ดานไดแก ดานประสบการณผูใชงาน 

(User Experience) ดานการออกแบบ  (User Interface), ดานเน้ือหาของเว็บไซต (Content) ดานการโตตอบ  (Interaction 

Design) และ ขอเสนอแนะอื่น ๆ จากผูเชี ่ยวชาญ และสรุปผลการสัมภาษณ โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ ( Thematic 

Analysis) และจัดกลุมความเห็นที่เหมือนกัน (Coding Analysis) โดยมีผูเขารวมวิเคราะห (Multiple Coders) จำนวน 4 ทาน 

สามารถสรุปผลไดดังตารางตอไปนี้
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  ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) และจัดกลุมความเห็นท่ีเหมือนกัน (Coding Analysis)

Theme Comments Mentions

ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience)

สรางแรงจูงใจและการมี

สวนรวม

ควรมีการสราง Impact ทางดานการเลาเร่ือง

มีการ Present ในเรื่องของ Lifestyle ของการที่ไดเปนเปนกลุมของคนท่ีขี่มอเตอรไซค 

อยากใหรูสึกวา การไปเท่ียวซาฟารีมันมคีวาม Fantasy ดังนั้นจึงควรเลือกใชความเปน 

Simulation แบบเกม เพื่อสรางแรงจูงใจ
ควรเนนในเชิงฟงกชันเปนหลัก

เนนเร่ืองของการโปรโมชั่นเยอะอาจจะเปนในเรื่อง ของความเซ็กซ่ีความรูสึกเทห 

เนนสรางอารมณการที่ไดตัวเองไดตะโกนออกไปเสียงดังๆ

เนนความรูสึก เปนแกงมีความแบดบอยหนอยๆ 

7

มีการออกแบบฟงกชั่น

ตามความตองการของ

ผูใช

สวนของ popularแสดงวามันจะถกูกลัน่กรองขอมูลมาในระดับหนึ่ง 

ควรสรางเปาหมายของเว็บของเรา ฟเจอรหลักๆอะไรบาง แลวก็ทำใหฟเจอรหลักๆ 

อยูในหนาแรกแบบไมตองScrollให User เขาถึงไดงาย

เปนเว็บท่ีเนนขอมูลและฟงกชั่นการจองสถานที่
มีปุมโดดเดนมองเห็นไดงายทำให User รูไดวาถึงตรงไหนแลว

ในสวน UX เว็บนี่ถาสมมุติวาเราเห็นไดชัดๆเลย คือเขาแบง Section ไดชัดเจน 

5

สรางความนาเชื่อถือ โชวหลักฐานวามีคนไปมาจริงๆ แลวก็มคีนแชร สาธารณะ 

ทั้ง 3 เว็บมีความเปน Professional 

2

มีการเขาถึงเวบ็ไซต

หลากหลายรูปแบบ

ควรรองรับระบบ mobile Response

การใชเสียงเปนทางเลือกหรือฟงกชันเสริมแตไมคอยแนะนำใหทำตั้งแตแรก

คิดวาเขานาจะอยากอานแตถาสามารถทำไดก็ดี (เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลสำหรับคนพิการ 
หรือ ผูใชงานที่ไมชอบอาน)

2

โหลดไมนาน ทั้ง 3 เว็บ Animation ที่โหลดไดเร็ว มคีวามลื่นไหลดีมาก
ควรระวังการอนิเมช่ันที่มีรายละเอียดและเทคนิคเยอะเพราะจะทำใหโหลดชา [2]

1

ดานการออกแบบ  (User Interface)

ควรใช Effect 

Animation รูปแบบ

ตางๆ

เนนไปทาง Effect Video Animation 

คิดวาการใชภาพเคลื่อนไหวภาพอนิเมชั่นอะไรพวกน้ีตางๆจะชวยทำใหคนอยากมา

อีกตัวหนึ่งที่โดดเดนคือ Scrolling และเนวิเกเตอรมีการนำทางอยูเสมอ

มีการใช Motion Transfer การเปลี่ยนแปลงของภาพและลูกเลน

การใช effect แสดงเสนทางที่คดเค้ียว 
มกีารใช Map และอนิเมช่ัน Navigator นำทางไปเร่ือยๆ 

มคีวามเปน Motion การเคลื่อนไหว

มีความอิมแพคที่สุดและมีความเปนตนฉบับสูงที่สุดในบรรดา 3 เว็บที่รีววิ

7

ควรใชภาพสื่อที่

ความหมาย และกระตุน

ความตองการ

เนนแบบดูภาพเต็มๆ ดูแบบอารมณภาพมาเต็ม

ทั้งภาพและกราฟฟกสิ่งตางๆ ตัวนี้มีผลมากๆในการชวยสรางจินตนาการ

ใหรูปนำเนวิเกเตอร 

ใชฉากหลังของโทนเปนสีโทนเขมเพื่อให subject เดน
รูปใชเทคนิค sepia บางๆ 

5

ควรใช VDO เพื่อเพิ่ม

ความนาสนใจ

การ เพิ่ม VDO Banner จะชวยใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น

ควรนาจะนำ Intro ของเว็บไซตไปปรับใชกับงาน

เนนเทคนิควีดีโอ

3
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ดานการออกแบบ  (User Interface) (ตอ)

Layout ควรเปน single 

page

เปนเว็บ Single Page ที่ดี

Layout คอนขางจะเคลียร

2

มี Mood & Tone 

เหมาะสมกบัเวบ็

mood and Tone จะเกาะไปกบั Corporate Identity

User Interface เดนมากมี Impact ตอผูชม
2

ดานเน้ือหาของเว็บไซต (Content)

แนะนำสถานที่ที่โดดเดน จุดนำเท่ียวหรืออาจจะแวะถายรูป หรือวาจุดที่คนสวนใหญแลวจะผานหรือขับไป 

คุณจะผานอะไรบาง จะไดเห็นอะไรบาง

นอกจากแนะนำจุดทองเท่ียวแลวควรแนะนำจุดแวะพกัดวย 

เขาตองจินตนาการไดวาถาฉันมาขับบิ๊กไบคในกาฬสินธุ ฉันจะตองเห็นอะไรบาง
การเลาเร่ือง ของแตละทริปวามีอะไรอะไรบาง

Content ควรมกีารนำเสนอทริป

5

เนื้อหาและตัวอักษรอาน

งาย

Contentอานงาย 

อานนอยๆ 

อานไดสบายตาม ีHeader ที่หนาพอดแีละตัว Body Text ทีบ่างและแยกแยะไดสะดวกอานงาย

การนำรายละเอียดเกีย่วกับทริปเดินทางดีมากเคลียรกระชับสั้น

ใชฟอนต มีหางมีฐาน สวนตัวเนื้อหาจะเปนแบบไมมีหางไมมีฐานทำใหสามารถอานไดงาย

5

การสรางบรรยากาศดวย

ขอความ

การเลาเร่ืองราวกอนแลวคอยปดการขาย 

หนาแรกมกีารพูด Intro ถึง Passion ของการขับมอเตอรไซค 

2

สามารถรีวิวผาน Social 

media

การรีวิวสามารถ link กบั Facebook หรือ Twitter 1

4. การโตตอบ  (Interaction Design)

ควรมี Label ของปุม

โตตอบที่เปนคำเฉพาะ

ภาษาไทยตองมานั่งดูและเลือกคำที่เหมาะสมกับ user อีกทีนึง
การออกแบบปุมโดยการใชคำวา “Discover”

2

ควรใช Transition  มีการเลือกใชทรานซิชันอนิเมชั่นที่ดี โหลดเร็วนาสนใจ

การ Transition จากแบนเนอรมายังหนา Detail สามารถเอาไปใชงานได โดยมีไฮไลทเปน 

Banner หรือ Billboard มา 

2

ควรใช Micro 

Animation ของปุม

มีการใช Micro Animation ของปุมที่นาสนใจ 1

ควรมีปุมแจงสถานะของ

หนาถัดไป

อินเตอรแอคชั่นดีไซนยังไมมีการแจงเตือนวาฉันจะไปหนาถัดไปแลวนะ 1

ควรใช Effect 

Animation

เนน Interaction ที่มีการใช Game Engine เขามาชวย 1

5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูเชีย่วชาญ

P1 : การสัมภาษณ ควรชวนคุยใหเขาเลาเร่ืองของเขาใหมากท่ีสุด

P2 : -

P3 : ควรสัมภาษณเปรียบเทียบในประเด็นการทองเท่ียวกอนและหลังโควิด, ควรมีการออกแบ Ci กอนเพือ่ใชเปนแนวทาง
P4 : ควรศึกษาเร่ืองมาตรฐานของเว็บไซตของ Google Page Experience
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รูปที่ 4 โครงรางของเว็บไซต แบบท่ี 1  (Website Wireframe) ที่ออกแบบตามขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

258



รูปที่ 5 โครงรางของเว็บไซต แบบท่ี 2  (Website Wireframe) ที่ออกแบบตามขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ที่มา: ผูวิจัย (2565)

4.2 ผลการสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวท่ีใชรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) เปนยานพาหนะ

กลุมเปาหมายของการสัมภาษณคือกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถจักรยานยนตขนาดใหญ อายุ 18 ปขึ้นไปและ
มีใบขับขี่ และใชรถขนาด 250 CC ขึ้นไป และเคยทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคอยางนอย 1 ครั้ง และอาศัยอยูในประเทศไทย จำนวน 15 

คน จุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูล สำหรับใชในการออกแบบเว็บไซตเพื ่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุสำหรับกลุม
นักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถจักรยานยนตขนาดใหญ โดยใชลักษณะคำถามกึ่งโครงสรางแบงเปน 6 ดานดังนี้ 1) จุดมุงหมายของ
การทองเที่ยวโดยจักรยานยนตขนาดใหญ 2) ความตองการทางดานขอมูลและเนื้อหาของเว็บไซตที่มีสวนชวยในการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยว 3) ปญหาหรือขอจำกัดของกลุมเปาหมายในการใชงานเว็บไซตหรือสื่อออนไลนเพื่อการทองเที่ยวจังหวัด
กาฬสินธุ 4) ความตองการทางดานฟงกชั่นของเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยว 5) ลักษณะของภาพและวิดีโอที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ   

6) ลักษณะของ Wireframe ที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ และสรุปผลการสัมภาษณ โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic 

Analysis) และจัดกลุมความเห็นท่ีเหมือนกัน (Coding Analysis) โดยผูวิจัยทำการวิเคราะหและสรุปผลไดดังตารางตอไปนี้
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  ตารางที่ 5 สรุปการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) และจัดกลุมความเห็นท่ีเหมือนกัน (Coding Analysis)

Theme Comment

จุดมุงหมายของการทองเที่ยว

จ ุ ดม ุ  งหมายของการท  อง เท ี ่ ยว
โดยบิ๊กไบค

ความภาคภูมิใจในการที่สามารถไปในทางยากๆ รถยนตเขาไมถึง มีความทาทายตัวเอง [6]

สัมผัสกับธรรมชาติ สายลม สายหมอก [5]

เปนผูคนพบสถานที่นั้นคนแรกๆและตองการเปนคนถายทอดประสบการณการเดินทางการเรียนรูวิถี
ชีวิต [4]

การขับมอเตอรไซคไปเร่ือยๆ [3]

มิตรภาพของกลุมบิ๊กไบค ไดรูจักเพื่อนใหม [2]

เพราะเหตุใดจ ึงเล ือกบิ ๊กไบคเปน
ยานพาหนะในการทองเท่ียว

ความคลองตัวในการจอดหรือเดินทาง [7]

สามารถเขาไปยังสถานที่ที่รถยนตไมสามารถเขาถึงได [6]

มีความเปน Gadget ของเด็กผูชายกับของเลน มีความเชื่อมโยงระหวาง มอเตอรไซคกับคน [1]

คาใชจายในการเดินทางถูกกวา [1]

ประสบการณท ี ่ประท ับใจในการ
ทองเท่ียวดวยบิ๊กไบคใหฟง

การไดใชเวลากับเพื่อนๆในกลุมBigbikeดวยกัน [5] 

ไดเพื่อนใหม[3]

ความประทับใจตอสถานที่และวิถีชาวบานหรือเจาถิ่น[2]

การไดพิชิตเปาหมายท่ีวางไว [2]

การไดผจญภัย เปนทริปไมคาดฝน แตผานมันมาได [1]

ความตองการทางดานขอมูลและเน้ือหาของเว็บไซตที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

ปจจ ัยที ่ม ีผลตอการเลือกสถานที่
ทองเท่ียว

วิวสวย [4]

โหวตตามความเห็นของเพ่ือนรวมทริป [4]

ความเหมาะสมของเสนทางกับสมรรถภาพของรถ [2]

ระยะเวลาในการเดินทาง [2]

สถานที่ Unseen ยังไมเปนที่รูจักมากนัก [2]

สถานที่ที่ยังไมเคยไป [2]

ฤดูกาล [1]

ความนาสนใจทางดานศิลปะวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆ [1]

ความพรอมของรถ[1]

กระบวนการในการหาขอมูลแหลง
ทองเท่ียว

การถามขอมูลจากคนรูจัก คนในพ้ืนที่หรือกลุมบิ๊กไบคในสื่อสังคมออนไลน[5] 

การคนหาจาก Google เปนหลัก [4]

การดูขอมูลจากเฟสบุก ยูทูปและสื่อสังคมออนไลน [1]

เน้ือหาของเว็บไซตที่ตองการ สถานที่เดนๆของจังหวัด [10]

รานกาแฟ / รานอาหาร  [2]

ขอจำกัดตางๆของสถานที่เหลานั้น [2]

เบอรโทรติดตอในชุมชน หรือ กลุมบิ๊กไบคเจาถิ่น [1]

ปมน้ำมัน หรือจุดแวะพัก [2]

เวลาเปดปด [1]
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ตารางที่ 5 สรุปการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) และจัดกลุมความเห็นท่ีเหมือนกัน (Coding Analysis) (ตอ)

ปญหาหรือขอจำกัดของกลุมเปาหมายในการใชงานเว็บไซตหรือส่ือออนไลนเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ

ปญหาท่ีพบเจอบอยที่สุดในการคนหา
ขอมูลในเว ็บไซตแหลงทองเท ี ่ยว
สำหรับบิ๊กไบค

ขอมูลไมถูกตองและไมอัพเดต [7]

ไมบอกเสนทาง / รีวิวสภาพถนนและเสนทาง [5]

รูปสวยกวาของจริง [3]

ไมมีขอหาม ขอจำกัดของสถานที่นั้นๆ เชน หามเสียงดัง หามกางเตนท [1]

พื้นที่โฆษณาของ Google Ads รบกวนการดูขอมูล [1]

ตัวหนังสือเยอะเกินไป อานยาก [1]

ความตองการทางดานฟงกชั่นของเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยว

ความตองการทางดานฟงกชั ่นของ
เว็บไซตเพื่อการทองเท่ียว

การสรางทริป หรือ เสนทางทองเท่ียวดวยตัวเอง [8]

ขอมูลครบถวน และอัพเดต [8]

มีภาพและรีวิวจากผูที่ไปมาแลว [4]

การแยกหมวดหมูของสถานที่ [1]

กลองขอความโตตอบ / Chat Box [1]

ลักษณะของภาพและวิดีโอที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ

ลักษณะภาพน่ิง เนนวิวกวางๆ สวยๆ [7]

ภาพวิถีชาวบาน [4]

เนน Action ของมอเตอรไซค [4]

ตองมีมอเตอรไซคเปนองคประกอบในภาพ [3]

มีภาพงาน Festival ของมอเตอรไซค [1]

ลักษณะของวิดีโอ เลาเร่ืองแบบกึ่ง Reality [8]

การใชเทคนิค 360 องศา ภาพมุมสูง Drone [4]

VDO Present พรอมคำบรรยาย [1]

ลักษณะของ wireframe ของเว็บไซตการทองเที่ยวดวยบิ๊กไบคที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ

แบบที่ 1 [9] ตัวหนังสือนอย ดูงาย ไมรก [4]

ใชงาย เล่ือนขึ้นลงอยางเดียว เหมือน Facebook [4]

หัวขอโดดเดน [1]

แบบที่ 2 [7] มีปุมคนหา [4]

เห็นรายละเอียดชัดเจน [2]

เห็น Route ในหนาแรก [1]

5. การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยนี้พบวา ลักษณะของเว็บไซตที่กลุมบิ๊กไบคตองการจะมีลักษณะของเว็บไซตใหขอมูลเปนหลัก โดยขอมูล
เบื้องตนท่ีตองการไดแกการแนะนำสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ สวนขอมูลสำคัญที่กลุมบิ๊กไบคตองการทราบคือ 

ขอมูลของเสนทางไปยังสถานท่ีนั้น ๆ เนื่องจากตองการทราบวาจะสามารถนำรถบิ๊กไบคเขาไปยังสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ ไดหรือไม 
สาเหตุที่ขอมูลเสนทางเปนสิ่งสำคัญนั้นเนื่องจากกลุมบิ๊กไบคชื่นชอบการทองเที่ยวในสถานที่ที่รถยนตไมสามารถเขาถึงไดหรือ
เขาถึงไดยาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงผจญภัย (UNWTO, 2019) นอกจากนี้ หากมีการรีวิวเสนทางหรือคำบอก
เลาจากกลุมบิ๊กไบคอื่น ๆ ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ มาแลว จะมีสวนชวยใหกลุมบิ๊กไบคตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
สถานท่ีนั้น ๆ ไดงายย่ิงข้ึน โดยสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนไดดังนี้
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ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตสามารถสรุปผลออกเปนประเด็นตาง ๆ 

ไดดังนี้ ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience) ควรสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมกับผูใชงาน ดาน User Interface 

ควรใช Effect Animation ใชภาพที่สื่อความหมายและกระตุนความตองการ ดานเนื้อหาของเว็บไซต ควรแนะนำสถานที่ที่โดด
เดน มีเนื้อหาและตัวอักษรที่อานงาย ใชการสรางบรรยายกาศดวยขอความและตองสามารถรีวิวผาน Social Media ได ดานการ
โตตอบ (Interaction Design) ควรมี Label ปุมโตตอบที่เปนคำเฉพาะ ควรมีการใช Transition และ Micro animation ของปุม
โตตอบท่ีนาสนใจ ผูวิจัยไดนำเอาขอมูลท่ีไดจากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญมาออกแบบโครงรางเว็บไซต ดังปรากฎในรูปที่ 4 และ รูป
ที่ 5 เพื่อนำไปใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมายในข้ันตอนตอไป

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณกลุมเปาหมาย สามารถสรุปไดวาความตองการทางดานเนื้อหาของเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุสำหรับกลุมนักทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนตขนาดใหญเปนยานพาหนะประกอบดวย 

จุดมุงหมายของการทองเที่ยว ความภาคภูมิใจในการที่สามารถไปในทางยาก ๆ รถยนตเขาไมถึง มีความทาทายตัวเอง สัมผัสกับ
ธรรมชาติ สายลม สายหมอก เปนผูบุกเบิกและถายทอดประสบการณ สำหรับเหตุผลที่เลือกบิ๊กไบคเปนยานพาหนะเนื่องจาก       

มีความคลองตัวในการเดินทางและ สามารถเขาไปยังสถานที่ที่รถยนตไมสามารถเขาถึงได โดยความประทับใจในการเดินทาง
ดวยบิ๊กไบคสวนมากจะเกี่ยวของกับ การไดใชเวลากับเพื่อน ๆ ในกลุม Bigbike ดวยกันรวมถึงการไดพบปะเพื่อนใหมและไดสัมผัส
กับวิถีชาวบานพื้นถิ่น สำหรับปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานที่ทองเที่ยวนั้น กลุมบิ๊กไบคจะเลือกสถานที่ทองเที่ยวจากความ
เหมาะสมของเสนทางกับสมรรถภาพของรถ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงความสวยงามและยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก สวนการ
หาขอมูลแหลงทองเที่ยวจะใช Google และ สื่อสังคมออนไลนเปนหลักประกอบกับการสอบถามขอมูลจากคนรูจักรวมถึงคนใน
กลุมบิ๊กไบคดวยกัน ทางดานปญหาที่พบเจอบอยที่สุดในการคนหาขอมูล คือขอมูลไมถูกตองและไมอัพเดตนอกจากนี้ยังมีปญหา
เรื่องไมมีขอมูลเสนทางซึ่งเปนสิ่งที่กลุมบิ๊กไบคใหความสำคัญ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวที่กลุ มบิ๊กไบคตองการ
ไดแก สถานที่ทองเที่ยวเดน ๆ ของจังหวัด รวมไปถึงรานกาแฟ รานอาหาร ปมน้ำมัน หรือจุดแวะพัก และความเนื้อหาทางดาน
ขอจำกัดตาง ๆ เชน เวลาเปดปด ของสถานที่นั ้น ๆ ดวย สวนฟงกชั ่นที่ตองการไดแก การจัดหมวดหมูขอมูลที่ชัดเจน เปน
ประโยชน มีการอัพเดตอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการสรางทริปหรือเสนทางทองเท่ียวดวยตัวเอง และสามารถอัพโหลดรูปหรือรีวิวได
เองดวย โดยลักษณะของภาพถายท่ีกลุมบิ๊กไบคชื่นชอบไดแก ภาพถายมุมกวางที่เห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามและมีแอคช่ันของการขับ
ขี่รถบิ๊กไบครวมดวย สำหรับลักษณะของวิดีโอที่ชอบไดแก การเลาเรื่องแบบกึ่ง Reality ที่ไมตองมีจัดเตรียมมากนักคลายกับการ
บันทึกเหตุการณประจำวันท่ัวไป รวมถึงมีการใชเทคนิค 360 องศา หรือภาพมุมสูงจาก Drone และสำหรับโครงรางเว็บไซตที่ชอบ
คือโครงรางเว็บไซตแบบท่ี 1 เนื่องจากมีลักษณะเนื้อหาทีงาย ไมซับซอน และมีความคลายกับ Facebook ในดานการไสลดเนื้อหา
ขึ้นลงเพียงทิศทางเดียว ทำใหรูสึกงายตอการใชงาน

สำหรับขอมูลที่ไดวิจัยและสรุปผลมานี้ ผูวิจัยจะนำไปออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมือง
รอง จังหวัดกาฬสินธุสำหรับกลุมนักทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) เปนพาหนะ ซึ่งจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
และหลังจากขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเสร็จสิ้นแลวจะดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอ
เว็บไซต โดยใชการประเมินผลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามออนไลนจำนวน 100 ชุด และประเมินผลดวยคาเฉลี่ยทางสถิติ

จากผลการวิจัยทั้งสองขั้นตอนที่ไดกลาวมาขางตน ทำใหทราบถึงความตองการเบื้องตนกลุมนักทองเที่ยวที่ใช
รถจักรยานยนตขนาดใหญเปนพาหนะ ซึ่งสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปตอยอดในการทำวิจัยสวนอื่น ๆ ตอไป เชน การออกแบบ
สถานที่เพื่อรองรับกลุมเปาหมาย หรือการออกแบบบริการ เปนตน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอไปใน
อนาคต
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ทองถิ่นของจงัหวัดภูเก็ตผานมุมมองจากผูเชี่ยวชาญ
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Tourism in Phuket Through the Perspective of Experts

ปารณีย สุรปยวงศ1  กิตติชัย เกษมศานติ์2

บทคัดยอ

จังหวัดภูเก็ตไดรับการยกยองใหเปนเมืองสรางสรรคดานอาหารจากยูเนสโก ประจำป 2558 ซึ่งเปนเมืองแรกของ
ประเทศไทยและของอาเซียนเปนหนึ่งใน 18 เมืองโลกดานอาหาร ปจจุบันอาหารทองถ่ินของจังหวัดภูเก็ตกำลังประสบปญหาการ
ขาดการสืบทอดภูมิปญญาอาหารทองถิ่นความเปนอาหารภูเก็ตแท ๆ เริ่มสูญหายไปสื่อที่จะสนับสนุน “การทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่น” ใหเปนที่รูจักนั้นยังคงมีนอยสื่อที่ใชยังขาดความนาสนใจสำหรับนักทองเที่ยว การวิจัยฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลดานอาหารทองถิ่นของจังหวดัภูเก็ตที่จะนำไปพัฒนาตนแบบแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
เมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมุมมองการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
แนวคิดการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและทฤษฎี
ประสบการณผูใชสำหรบั 3) ทำการเก็บขอมูลคร้ังท่ี 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาตนแบบแอปพลเิค
ชันใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

สำหรับผลการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและผูเชี ่ยวชาญดานการทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตสามารถแบงออกเปน 7 ประเด็น ดังนี้ 1) กลุมนักทองเที่ยวและผูสนใจในประเทศ 

เพราะกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการวางแผนและหาขอมูลกอนการเดินทาง 2) มีความทันสมัย / สวย เพราะภาพพจนของอาหาร
ทองถิ่นตองหนาตาสวยเมื่อถายภาพโพสตลงในสื่อโซเชียลมีเดยีแลวคนที่เห็นจะตองสนใจจนทำใหเขาเหลานั้นอยากจะมาลิ้มลอง
รสชาติอาหารดวยตนเอง 3) เกี่ยวกับรสชาติเฉพาะตัวมีเอกลักษณ เพราะอาหารทองถ่ินจังหวัดภูเก็ตมีรสชาติกลมกลอมไมจัดจาน
จนเกินไปทำใหคนทุกกลุมสามารถรับประทานได 4) กิจกรรมสอนทำอาหารทองถิ่นทำนักทองเที่ยวไปทำอาหารดวยตนเองเพ่ือ
สรางความนาสนใจใหกับนักทองเท่ียวมากข้ึน 5) ดานจัดกิจกรรม / เทศกาลอาหาร เชน เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ตหรือเทศกาล
เมืองอาหารโลกถือเปนกิจกรรมที่สรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยว 6) เกี่ยวกับอาหารคาว อาหารหวาน ควรมีอาหารตาม
เทศกาล 7) ในสวนท่ีเลือกคำจำกัดความเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถ่ินของจังหวัดภูเก็ต เพราะมีความครบถวนเก่ียวกับเนื้อหา
ในทุก ๆ ดาน ท้ังดานอาหาร แพคเกจ และการสรางรายไดใหกับชุมชนและสำหรับผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

สามารถแบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี ้ 1) ดานประสบการณผู ใชงาน (User Experience) ควรนำเทคนิคการสราง Topic 

Highlight ขอมูลอาหารใหดูนาสนใจสามารถเขาใชงานไดงายไมซับซอน 2) ดานการออกแบบ (User Interface) ควรเลือกโทนสีที่

1หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชานิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ใชในแอปพลิเคชันควรเปนโทนสีที่ดึงดูดความอยากอาหารของผูคน 3) ดานเน้ือหาของแอปพลิเคชัน (Content) มีฟงกชันเพิ่มเติม
ดานขอมูลที่สามารถแชรใหคนชวยเขียน blog ได หรือเขียน Plan ของตัวเอง 4) ดานการโตตอบ (Interaction Design) ควรมี
การเชื่อมโยงกับ Google Map เพื่อใหผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถหา Location ของรานอาหารไดโดยงาย 5) ขอเสนอแนะ  
อื่น ๆ ควรทำ Wireframe กอน เพื่อเปนการ Test User กอนวาการใชงาน

คำสำคัญ:  เมืองทองเท่ียวสรางสรรค  อาหารทองถิ่น  แอปพลิเคชัน  ประสบการณของผูใชงาน  นักชิม

Abstract

Phuket was named UNESCO Creative Food City of 2015, making it the first city in Thailand and one of 

18 World Food Cities of ASEAN. Currently, Phuket's local cuisine is struggling with the problem of not sharing 

the knowledge of local cuisine and losing Phuket's authentic cuisine. The media will support this. The term " 

creative local food in city tourism" is still little known, and the media used is still not interesting for tourists. 

This research aims to investigate information about local food in Phuket, which will be used to develop a 

prototype application. To promote tourism in the creative cities of local food in Phuket through the perspective 

of interviews with experts, divided into 3 steps as follows: 1) study of the concept of tourism in the creative 

city of local food in Phuket; 2) study of the concept of design and theory of experience. Users for 3) data 

collection 1. interview with experts by analyzing the data to develop an application prototype to suit the target 

audience.

The results of the survey of experts in tourism in Phuket and experts in tourism in creative cities of 

local food in Phuket can be divided into 7 themes as follows: 1) tourist groups and people interested in the 

country. For tourists who want to plan and get information before the trip 2) Modern / beautiful For the image 

of local cuisine must look beautiful when photographed and posted on social media and the people who see 

it must be interested in him. Those who want to come and try the food for themselves. 3) About the unique 

taste. Because the local food in Phuket has a mild taste, not too spicy, so it can be eaten by all populations. 

4) Local cooking classes allow tourists to cook for themselves to make it more attractive to tourists. 5) Organize 

activities. / Food festivals such as Phuket Local Food Festival or World Food City Festival are activities that 

attract tourists' interest. 6) As for the savory and sweet foods, there should be feasts. Phuket Province Because 

the content is complete in every way, including food, packages and income opportunities for the community.

For the results of the interviews with design experts, They can be divided into 5 themes as follows: 

1) User experience: techniques should be used to highlight themes; food information should be attractive and 

easily accessible; 2) The user interface should be selected The color scheme used in the application should 

appeal to people's appetite. 3) The content aspect of the application has additional features for information 

that can be shared with people that help write a blog, or write their own plan. 4) The interaction design should 

be linked to Google Map so that the user of the application can easily find the location of the restaurant.        

5) Other suggestions should be made. First, create a wireframe to test the user before using it.

Keywords:  Creative City, Local Food, Application, User Experience, Foodie
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1. บทนำ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะยานเมืองเกาท่ีมีชุมชนชาวจีนบาบา – เพอรานากันอาศัยอยู “อาหารบาบา” เปนอาหารทองถ่ินที่แสดงถึงอัตลักษณของ
ชาวบาบา – เพอรานากัน เปนอาหารที่กำลังมีปญหาการขาดการสืบสานภูมิปญญาอาหารความเปนอาหารภูเก็ตแท ๆ การ
ประกอบอาหารในรสชาติความดั้งเดิมตามประเพณีวัฒนธรรมโบราณเริ่มสูญหายไป ทั้งยังมีความไมชัดเจนในการเจาะจงชนิด
อาหารวาอาหารใดเปนอาหารบาบา - เพอรานากัน ถือวาเปนสาเหตุลุกลามท่ีสงผลเสียตอความยัง่ยืนดานอาหารทองถ่ิน การรักษา
ฟนฟูอนุรักษในมรดกทางภูมิปญญาวัฒนธรรมดานอาหารจำเปนตองรักษาเพื่อสืบทอดตอคนยุคหลัง (ภูเก็ต เมืองสรางสรรคดาน
อาหารของยูเนสโก, 2558)

จากผลการศึกษาปจจุบันอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตกำลังประสบปญหาการขาดการสืบทอดภูมิ ปญญาอาหาร
ทองถิ่นความเปนอาหารภูเก็ตแท ๆ เริ่มสูญหายไป อาหารถูกจำกัดการรูจักเฉพาะแคกลุมคนทองถิ่นท่ีอยูในจังหวัดภูเก็ตและยังไม
เปนที่แพรหลายในกลุมคนพื้นที่อื ่นรวมถึงนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหรือแมกระทั่งสื ่อที ่จะสนับสนุนใหผู คนทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวกลาวถึงภูเก็ตในนามของ “การทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่น” ใหเปนที่รูจักและแพรหลายนั้นยังคงมี
นอยสื่อที่ใชยังขาดความนาสนใจสำหรับนักทองเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาขอมูลจะสามารถนำไปพัฒนาตนแบบแอปพลิเคชันจะ
สามารถสรางสัมผัสประสบการณเชิงการรับรูในรูปแบบใหม เชน ประวัติของอาหาร ประสบการณการทดลองทำ เปนตน เพื่อให
สื่อมีความหลากหลายและทนัยุคสมัยทำใหทุกคนเขาถึงไดมากยิ่งข้ึน

สำหรับการพัฒนาขอมูลสำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัด
ภูเก็ตผานมุมมองจากผูเชี่ยวชาญ นี้ใชเปนชองทางการสรางการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับการทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต สามารถเรียนรูเขาใจถึงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไดเปนอยางดี โดยผานการ
นำเสนอในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงกลุมผูใชงานไดอยางกวางขวางเปนการ
เพิ่มชองทางประชาสัมพันธและกระจายความรูใหกับกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี

2. วัตถุประสงคของการวิจัย (บทความวิจัย) หรือการศึกษา (บทความวิชาการ)

เพื่อศึกษาขอมูลอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมมุมองการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาขอมูลสำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของ

จังหวัดภูเก็ตผานมุมมองผูเชี่ยวชาญ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี
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3.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยของทั้งโครงการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยของทั้งโครงการ
ที่มา: ผูวิจัย (2564)

3.2 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิรวมท้ังผูเชี่ยวชาญ

การรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
โดยกำหนดรายละเอียดโครงการยอยท้ัง 2 สวน ดังนี้

3.2.1 รายละเอียดโครงการยอยที่ 1 ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล และมีการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิรวมทั้ง
ผูเชี่ยวชาญ ไดแก ดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ทาน ดานการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของ
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structured) โดยมีจุดประสงคในการสัมภาษณ คือ

1. เพื่อศึกษาขอมูลอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่สามารถนำมาใชในการพัฒนาตนแบบแอปพลิ เคชัน
สงเสริมการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดานอาหารของจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาอัตลักษณอาหารทองถ่ินและกิจกรรมที่สรางการรับรูสำหรับการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคของ
จังหวัดภูเก็ต

3. เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธและสรางภา-พลักษณที่ดีใหกับการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดาน
อาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาขอมูลสำหรบัแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถ่ินของจังหวดัภเูก็ตผานมุมมองผู้เชียวชาญ

แนวคิดการทองเทีย่วเมืองสรางสรรคดาน

อาหารทองถิ่นของจังหวดัภูเกต็

- การทองเท่ียวเมืองสรางสรรค
- อาหารทองถิ่นภูเก็ต ความเปนอัตลักษณ
  ของอาหารบาบา - เพอรานากัน
- เสนทางอาหารทองถิ่นที่เหมาะสมกับการ
  ทองเท่ียว
- พฤตกิรรมผูบริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและทฤษฎี

ประสบการณผูใชงาน

- การใชเสน
- การกำหนดสี
- รูปแบบตวัอกัษรและขนาด
- การใชภาพประกอบ
- ประสบการณผูใช UX/UI

- การออกแบบไอคอน
- การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน

การเก็บขอมูลครั้งที่ 1 สัมภาษณ

- ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวของ   
  จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมือง
  สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของ
  จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 

  ทาน

สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะสำหรับการพัฒนาขอมูลสำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมุมมองผูเชี่ยวชาญ
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  ตารางที่ 1 คำถามสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมืองสรางสรรค
                ดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

คำถามการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จุดประสงคตรงกับขอ

1. ทานคิดวาคนกลุมไหนที่ตองการขอมูลดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 1

2. ทานคิดวาภาพลักษณของอาหารทองถิ่นภูเก็ต แบบใดที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว 1

3. ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเก็ตมีจุดเดนหรืออัตลักษณที่แตกตางจากจังหวัดอ่ืน ๆ อยางไร 2

4. ทานคิดวากิจกรรมใดบางท่ีสามารถสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวดานอาหารทองถิ่นภูเก็ตที่ยั่งยืน 2

5. ทานคิดวาทำอยางไรอาหารทองถิ่นภูเก็ตจึงจะถูกนำไปพัฒนาการทองเท่ียวได 3

6. ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเก็ตชนิดใดบางท่ีอยากจะประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดรูจักและเพราะอะไร 3

7. ทานใหคำจำกัดความของเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตวาอยางไร 3

3.3.2 รายละเอียดโครงการยอยที่ 2 ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและมีการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิรวมทั้ง
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structured) โดยมีจุดประสงคในการ
สัมภาษณ คือ

1. เพื่อทราบถึงแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหาร
ทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

2. เพื ่อทราบถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับทางการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื ่อสงเสริมการทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

ทานคิดวาแอปพลิเคชันตัวอยางที่ไดรับชม มีจุดเดนหรือฟงกชันใดบางที่สอดคลองและสามารถนำมา
ประยุกตใชกับการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ใน
งานวิจัยช้ินนี้ไดอยางไร

   ตารางที่ 2 คำถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
คำถามการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จุดประสงคตรงกับขอ

1. ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience) 1

2. ดานการออกแบบ (User Interface) 1

3. ดานเน้ือหาของแอปพลิเคชัน (Content) 1

4. ดานการโตตอบ (Interaction Design) 1

5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 2

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.3.1 ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ และแนวคิดการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดาน
อาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

3.3.2 วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณครั้งที่ 1 ไดแก สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวนทั้งหมด 

10 ทาน
3.3.3 วิเคราะหและอภิปรายผลงานวิจัย
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3.4 การวิเคราะหขอมูล

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูเชี่ยวชาญวิเคราะหเนื้อหาขอมูล (Content Analysis) เปนกระบวนการจัด
ประเภทของขอมูลจากนั้นนำขอมูลวิเคราะหในรูปแบบ (Coding Analysis) เปนการจัดกลุมความเห็นที่เหมือนกันเปนการใช
เทคนิคการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis)

4. ผลการวิจัย

4.1 สรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต และผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมือง

สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญด านการทองเที่ยว
เมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ทาน เพื่อนำขอมูลมาประยุกตใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมุมมองจากผูเชี่ยวชาญ โดยสรุปผลการสัมภาษณ
ออกเปน 7 ประเดน็คำถาม ดังนี้

    ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) จัดกลุมความคิดเห็นที่เหมือนกัน (Coding Analysis)

Theme Comments Mentions

1. ทานคิดวาคนกลุมไหนที่ตองการขอมูลดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

กลุมนักทองเที่ยวและผู สนใจใน
ประเทศ

- คนที่สนใจในอาหารภูเก็ต ไดแก ผูนิยมกินอาหารภูเก็ต (1)

- กลุมนักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวโดยสวนใหญจะวางแผนการทองเที่ยวกอน ดังนั้น 

ขอมูลดานอาหารทองถิ่นภูเก็ต จึงมีความจำเปนอยางมากสำหรับกลุมนักทองเที่ยวที่จะ
วางแผนมาเยือนภูเก็ต (1)

- กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาจากตางจังหวัด โดยที่ผานมากลุมนักทองเท่ียวตางจังหวัดที่
เดินทางมายังภูเก็ตสวนใหญมาจากจังหวัดที่มีเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ต (4)

- กลุมนักทองเที่ยวชวงวัยรุนตอนปลาย ไปจนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุระหวาง 28 – 39 ป 
เนื่องจากกลุมนี้ มักจะชอบไปตามอาหารทองถิ่นจากการรีวิว ของบล็อกเกอรรีวิวมากกวา
ชวงวัยอื่น (1)

7

กลุมดานธุรกิจทองเท่ียว - กลุมโรงแรม (1)

- ผูประกอบการ (2)

- รานอาหาร ที่ตองการนำขอมูลเหลานี้ไปใชพัฒนาธุรกิจของตนเอง (2)

5

กลุมนักทองเท่ียวตางประเทศ - ชาวตางชาติที่ตองการมาเยือนจังหวัดภูเก็ต และอยากไดลิ้มลองอาหารทองถิ่นของ
จังหวัดภูเก็ต (4)

4

กลุมดานการศึกษา (นกัเรียน ครู 
นักวิจยั)

- กลุมนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย เพราะตามสถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จะมี
หลักสูตรที่เนนเรื่องอาหารทองถิ่นของจังหวัด ดังนั้น กลุมนี้จำเปนตองใชขอมูลเหลานี้
ประกอบการเรียนการสอน (1)

- นักวิจัย เนื่องจากโจทยวิจัยในปจจุบัน เนนการวิจัยพื้นที่ วิเคราะหพื้นที่เปนหลัก ดังนั้น 

ขอมูลเหลานี้จึงมีความจำเปนอยางมากสำหรับนักวิจัย (2)

3

คนในพ้ืนที่ภูเก็ต - คนในพ้ืนที่ / คนที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนที่มีเชื้อสาย
หลายเช้ือสาย ทำใหบางคนอยากจะลองรับประทานอาหารของคนเช้ือสายอ่ืน อาทิเชน คน
เช้ือสายจีน อยากรับประทานอาหารอินเดีย (2)

2
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Theme Comments Mentions

2. ทานคิดวาภาพลักษณของอาหารทองถิ่นภูเก็ต แบบใดที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

ทันสมัย / สวย - ภาพพจนของอาหารทองถิ่น คือ ตองหนาตาสวย เมื่อถายภาพโพสตลงในส่ือโซเชียล
  มีเดียแลว ผูคนที่เห็นตองสนใจ และตื่นตากับหนาตาอาหาร จนทำใหเขาเหลานั้น
  อยากจะมาล้ิมลองรสชาติอาหารดวยตนเอง (1)

- อาหารรูปลักษณดี อรอย ไมมีขอจำกัด ในการสรรคสราง (1)

- การจัดจาน การนำเสนออาหารดี หนาตาอาหารและภาชนะสวยงาม (1)

- ถาหากเปนขนมของฝากท่ีราคาทั่วไป อาจเนนรูปลักษณหีบหอ การถนอมใหคงสภาพ
  หลายวัน (1)

- นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบความแปลกใหม ก็ตองนำเสนออาหารที่เปนลักษณะ fusion food 

  ที่มีการนำความดั้งเดิมมาพัฒนาตอยอด กลายเปนรสชาติแปลกใหม แตยังมีกลิ่นไอของ  
  ดัง้เดิม (2)

6

สดใหม ถูกปากคนท่ัวไป - จังหวัดภูเก็ตสามารถนำขอไดเปรียบนี้โปรโมทอาหารทองถิ่นไดวา เปนอาหารที่สดใหม 
  ผานการปรุงนอยที่สุด (1)

- รสชาติที่บงบอกความเปนภูเก็ต คือ อาหารมีรสชาติกลาง ๆ ไมจัดจานมาก เนื่องจากวา
  ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวนมากเปนลูกผสมจึงทำใหรสชาติอาหารไมจัด
  จาน หรือเผ็ดรอนมากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใต ดังนั้น รสชาติอาหารของ
  จังหวัดภูเก็ตก็จะถูกปากคนท่ัว ๆ ไป (2)

3

ดั้งเดิม - หนาตาอาหาร แพคเกจ ถามองลักษณะแบบนี้ ตองเอาความด้ังเดิม แพคเกจก็ตองด้ังเดิม 

  เปนธรรมชาติ (1)

  นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบความเปนธรรมชาติ ความด้ังเดิม ตองการสัมผัสเนื้อแท ก็ตอง  
  นำเสนออาหารท่ีมีความดั้งเดิม หรือรสชาติดั้งเดิม ตนตำรับใหกับนักทองเท่ียวกลุมนี้ (2)

3

มีความหลากหลายตามเทศกาล - การกินอาหารตามเทศกาล หรือตามงานตาง ๆ ซ่ึงบงบอกถึงความเปนเอกลักษณ จะตอง
  เปนอาหารที่สามารถหาไดงาย (1)

- อาหารมีความหลากหลายตามความหลากหลายของชาติพันธุ อาทิเชน จีน อินเดีย (1)

2

3. ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเกต็มีจดุเดนหรืออัตลักษณที่แตกตางจากจังหวดัอ่ืน ๆ อยางไร

รสชาติเฉพาะตัวมีเอกลักษณ - รสชาติอาหารกลมกลอม ซ่ึงก็เช่ือมโยงกับประเด็นชาติพันธุ เนื่องจากวา มีความ
  หลากหลายของเช้ือชาติ ทำใหรสชาติอาหารรสไมจัดจาน กลาวคือ ไมเผ็ดจัด ไมเค็มจัด 

  แตมีรสชาติกลมกลอมใคร ๆ ก็สามารถรับประทานได สิ่งนี้จึงเปนจุดเดน และเปนเสนห
  ของอาหารทองถิ่นภูเก็ต (2)

- เม่ือรับประทานเขาไปแลว จะรูเลยวา นี่คือรสชาติของอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ที่ไมมี
  ที่ไหนแมเมนูอาหารจะไมแตกตางจากจังหวัดอ่ืน แตรสชาติเมื่อไดสัมผัสแลวมีความ
  แตกตางอยางแนนอน เพราะมีรสชาติเฉพาะตัว (1)

- รสชาติอาหารที่ไมเหมือนกับที่อื่น เชน หมูฮอง แมที่อื่นจะมีแตก็ไมอรอยเมื่อเทียบกับหมู
  ฮองในจังหวัดภูเก็ต (1)

- ถาอยางจังหวัดภูเก็ตเรื่องรสชาติของอาหารบางชนิดก็ถือวาเปนเอกลักษณที่ไมเหมือน
  ใคร เชน หมูฮอง (1)

5

มีความหลากหลายของเช้ือชาติ - ความเปนบริบทของคนที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ชาติพันธุ ที่มีความหลากหลาย 

  ทำใหอาหารทองถิ่นภูเก็ตมีความหลากหลายตามไปดวย ซ่ึงประเด็นนี้ เปนประเด็นที่ทำ
  ใหจังหวัดภูเก็ตไดรับการขนานนามวาเปนเมืองอาหารโลก (2)

- คนภูเก็ตสวนใหญเปนจีนฮกเกี้ยน และอาหารสวนใหญจะใสความเปนตัวตนของคนจีน
  (1)

3

ราคาไมแพง - อาหารทองถิ่นภูเก็ตจับตองงาย ทำใหนักทองเท่ียวทุกกลุมสามารถลิ้มลองรสชาติอาหาร
  ภูเก็ตได (1)

1
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4. ทานคิดวากิจกรรมใดบางที่สามารถสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวดานอาหารทองถ่ินภูเก็ตท่ียั่งยืน

กิจกรรมสอนทำอาหารทองถิ่น - โปรโมทอาหารทองถิ่นภูเก็ต โดยมีกิจกรรมท่ีนำนักทองเท่ียวไปทำอาหารดวยตนเอง เพื่อ
  สรางความนาสนใจใหกับนักทองเท่ียวมากขึ้น (1)

- มีการถายทอดสูตรอาหารใหแกลูกหลาน เพื่อมิใหสูตรอาหารท่ีมีคุณภาพ และรสชาติ
  อรอยดังกลาวหายไป และใหคงอยูอยางยั่งยืน (1)

- การนำนักทองเท่ียวไปใหเห็นทุกขั้นตอนของการสรางสรรคอาหาร โดยเร่ิมตนตั้งแตการ
  ผลิตวัตถุดิบขึ้นมา จนกระทั่งมาสูจานอาหารบนโตะอาหาร (1)

3

ภาครัฐสนับสนุนการทองเที ่ยว
และสงเสริมการขาย

- หนวยงานภาครัฐ ตองชวยสงเสริมการขายของรานอาหารทองถิ่นภูเก็ต เพื่อใหคนทั่วโลก
  รูจักอาหารทองถิ่นภูเก็ตใหมากข้ึน (1)

- ภาครัฐเขามาสนับสนุนการทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Eco - Tourism) เพื่อใหนักทองเท่ียวได
  สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ตลอดจนไดรับชมการสาธิตการทำอาหารทองถิ่น หรือไดลงมือทำ
  เองดวย (1)

- สงเสริม และสนับสนุนชุมชน เพื่อเปนการชูอาหารทองถิ่นใหนักทองเท่ียวไดรับรู (1)

3

กิจกรรมรีวิวรานอาหาร - การนำเสนอรานอาหารที่คนทั่วไปอาจไมรูจัก ซ่ึงบล็อกเกอร รีวิว หลายคนจะใชคำวา 
  “รานลับ” คือเปนรานอาหารที่ตองมาเยือนถึงถิ่น ถึงจะไดลิ้มลองรสชาติอาหารตนตำรับ
  จริง ๆ (1)

- การประชาสัมพันธรานอาหาร ที่มีหนารานสวย คุณภาพอาหารดี รสชาติอรอย 

  โดยเฉพาะรสชาติตองอรอยสมคำโฆษณา (1)

2

จัดเทศกาล  Street food - จัดเทศกาลอาหารแบบดึงดูด หรือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการกิน (1)

- การทำ Street food (1)

2

ประชาสัมพันธความเปนเม ือง
อาหารโลก

- การสื่อสารความเปนเมืองอาหารโลก โดยการสรางการรับรูอยางตอเนื่อง
  โปรโมทคำวา ยินดีตอนรับเขาสูเมืองอาหารโลก (Gastronomy) ตั้งแตสนามบิน ตามมุม
  เมือง เพื่อสรางการรับรูใหนักทองเท่ียวตลอดเวลาวา ภูเก็ต คือ เมืองอาหารโลก (1)

1

บรรจุในหลักสูตรการศึกษา - นำเร่ืองราวอาหารโลกบรรจุไวในหลักสูตรใหกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อให
  นักเรียน นักศึกษาเปนกระบอกเสียง บอกกลาวเร่ืองราวให ขณะเดียวกันกลุม
  นักทองเท่ียว ผูประกอบการตาง ๆ ก็ตองทราบขอมูลอยางลึกซึ้ง (1)

1

จัดนิทรรศการ / ประชุม - ตลาดนิทรรศการ กลุมประชุมเล็กใหญ นาสนใจเพราะพวกน้ีจะลงลึกในเนื้อหา ขยายสู
  ภาคอุตสาหกรรมอาหารโลกได (1)

1

จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน - การสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดอีกดวย โดยอาจมีการตั้งชื่อสโลแกนการทองเท่ียวให
  นาสนใจ “กิจกรรมรวมคิด รวมทำ” หรือ “กิจกรรมรวมคิด รวมทำ รวมปรุงอาหาร รวม
  ทำของนักทองเท่ียว” เปนตน (1)

1

5. ทานคิดวาทำอยางไรอาหารทองถิ่นภูเก็ตจึงจะถูกนำไปพัฒนาการทองเท่ียวได

จัดกิจกรรม /เทศกาลอาหาร - การจัดกิจกรรมการประกวดอาหารภูเก็ต เชน มิสอาหารภูเก็ต เชฟอาหารภูเก็ต หนูนอย
  อาหารภูเก็ต ภูมิปญญาผูสูงอายุจากอาหารภูเก็ต (1)

- การจัดเทศกาลอยางตอเนื่อง เชน เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต หรือเทศกาลเมืองอาหาร
  โลก (2)

- การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม โดยใหนำอาหารมาเปนหลัก (3)

6

ม ีการสน ับสน ุนนโยบายจาก
ภาครัฐ

- ใหเชื่อมโยงอาหารทองถิ่นภูเก็ตกับการทองเท่ียว โดยกำหนดเปนนโยบายการทองเท่ียว
  อาหารทองถิ่นภูเก็ตอยางชัดเจนผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของ (1)

- ดานการทองเท่ียวตองจัดใหมีรานคา รานอาหารที่จำหนายอาหารที่คนทุก กลุมสามารถ
  จับตองได เชน ลกเที้ยน จะเปนศูนยรวมของอาหารทองถิ่นภูเก็ต ซ่ึงนักทองเท่ียวทุกกลุม
  สามารถไปลิ้มรสได เนื่องจากราคายอมเยา และรสชาติอาหารอรอย (1)

5
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- การพัฒนาก็ขึ้นกับวัตถุประสงค ใหมียอดขายเพิ่มใหคงอยูเพื่อลูกหลานใหอรอยขึ้น ใหหา
  วัตถุดิบงายขึ้นใหขั้นตอนการผลิตงายเร็วขึ้น ฯลฯ (1)

- สรางการรับรู ดวยการผูกโยงการทองเท่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียว โดยใหหนวยงาน 

  หรือ ผูที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียว สรางเร่ืองราวอาหารทองถิ่น และความเปนเมือง
  อาหารโลก นำเสนอตอสังคมอยางกวางขวาง (1)

- การดำเนินการทางนโยบายเก่ียวกับการทองเท่ียวดานอาหารอยางจริงจัง โดยการทำ
  อยางไรก็ไดใหนักทองเท่ียวสามารถรูขอมูลอาหารทองถิ่นภูเก็ต (1)

สอนทำอาหารทองถิ่น - จัดใหมี cooking class ในโรงแรมหรือตามชุมชน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว
  (1)

- ถายทอดสูตรอาหารรุนตอรุน คือ ผูมีสูตรอาหารที่ดี รสชาติอรอย จะตองมีการเปดใจ
  ในการถายทอดสูตรอาหาร ไมหวงวิชา ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาสูตรอาหารใหอยูคูจังหวัด
  ภูเก็ตอยาอยางยาวนานหรือตลอดไป  (1)

- จัดเปนแพ็คเกจทัวรที่มีการพาไปเรียนรู หรือทำอาหารทองถิ่นดวย ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะ
  สามารถนำไปพัฒนาการทองเท่ียวไดอยางดียิ่ง (1)

- เจาของตำรับอาหารเกา ๆ ตองเปดใจที่จะเผยแพรสูตรใหกับคนรุนหลัง ไดนำไปตอยอด
  และพัฒนาตอไป โดยถายทอดออกมาผานการเขียน โดยปราชญทองถิ่นที่เชี่ยวชาญดาน
  อาหาร (1)

4

การประชาสัมพันธผานสื่อ
ตาง ๆ

- ประชาสัมพันธ ไมใชเพียงแตในทองถิ่นหรือในประเทศเทานั้น แตควรประชาสัมพันธใน
  ตางประเทศ ดวยวิธีการผูกโยงกับสถานกงสุลประเทศตาง ๆ เพื่อใหขอมูลกับ
  นักทองเท่ียวเก่ียวกับอาหารทองถิ่นแกคนในประเทศนั้น ๆ กอนเดินทางมาทองเท่ียวใน
  จังหวัดภูเก็ต (1)

- นำเสนอในรูปแบบของซีรีส เหมือนกับซีรีสเกาหลี ที่หลายเร่ืองจะมีการนำเสนออาหาร
  ทองถิ่นของประเทศ ซ่ึงทำใหไดรับความสนใจจากผูชม (1)

- การใหคนดังมาชวยโปรโมทราน เพราะอยางเชนนักทองเท่ียวไทย การมาเที่ยว หรือมา
  รับประทานอาหารตามสถานที่ทองเท่ียว ก็ตามมาจากคนดังที่รีวิวรานให (1)

- ควรมีปายโฆษณาบนรถตุก ๆ หรือรถโดยสารอื่น ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และ
  แนะนำอาหารทองถิ่นภูเก็ตอยางสะดวกและรวดเร็วที่สุด (1)

4

สงเสริมภาพลักษณที่ดี - รูปแบบภาชนะ และรูปแบบการจัดวาง / ตกแตงอาหารบนภาชนะ เนื่องจากการสราง
  ภาพของอาหารที่ดูดี จะเปนสิ่งที่สามารถดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวตองการที่จะลิ้มลอง
  อาหารนั้น ๆ (1)

- การจัดทำรานอาหารแบบ Fine dining (Fine Dining เปนอาหารชั้นเลิศที่มีราคาเเพงก
  วาภัตตาคารทั่วไป) โดยการผสมผสานอาหารทองถิ่น (1)

- ดึงความโดดเดนของความเปนอาหารทองถิ่นออกมา เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
  นักทองเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ (1)

3

การประชาส ั มพ ันธ  ผ  า น สื่ อ
ออนไลน

- ใชส่ือในการส่ือสารที่เขากับแตละกลุมคน โปรโมทผาน TikTok โปรโมทผาน Facebook

  หรือไลฟสด เพื่อใหกลุมคนเหลานี้รับรูถึงขอมูล และชวยแชร หรือประชาสัมพันธตอ (1)

- ถายทอดดวยสื่อสังคมสมัยใหม ถายทอดออกมาเปนลักษณะของเร่ืองราว เร่ืองเลา มีที่มา
  ที่ไปของอาหารชนิดนั้น ๆ หรือเลาเร่ืองในเชิงประวัติศาสตร เพื่อสรางจุดเดน และความ
  นาสนใจใหกับอาหารทองถิ่นแตละชนิด (1)

- การนำเสนอรานอาหารที่คนทั่วไปอาจไมรูจัก แตถาหากมาแลวจะติดใจ เพราะรสชาติ
  อาหารอรอยมาก ซ่ึงบล็อกเกอร รีวิว หลายคนจะใชคำวา “รานลับ” คือเปนรานอาหารที่
  ตองมาเยือนถึงถิ่น ถึงจะไดลิ้มลองรสชาติอาหารตนตำรับจริง ๆ (1)

3
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สรางไกดทองถิ่นผานพนักงานขับ
รถ

- เม่ือเดินทางมาถึงภูเก็ต สามารถทราบไดทันทีวา จะตองไปรับประทานที่รานไหน และ
  รวมถึงสรางคนขับรถตุก ๆ หรือรถโดยสารรูปแบบอ่ืนใหสามารถเปนมักคุเทศนแนะนำ
  อาหารทองถิ่นภูเก็ต หรือแหลงอาหารทองถิ่นภูเก็ตได (1)

1

นำเสนอเมนูอาหารที่แปลกใหม - เมนูอาหารที่แปลกใหม หาซ้ือรับประทานอาหารที่อื่นไมได ตองมาท่ีจังหวัดภูเก็ตไดที่
  เดียว จะทำใหคุณคาสูงขึ้น ตลอดจนเปนการดึงดูดความสนใจใหกับนักทองเท่ียวไดอยาง
  ดียิ่ง (1)

1

6. ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเกต็ชนิดใดบางที่อยากจะประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูจักและเพราะอะไร

อาหารคาว - แกงสมปลาสับปะรด เพราะเปนเมนูที่มีผักหลากหลายชนิด ซ่ึงมีสรรพคุณทางยา
- แกงหยานัดหมักหม ูแตตองเปนแกงกะทิ
- เคยเค็ม จะตองนำมานึ่งกอน เรียกวา “เคยเค็มอึก” หรือสามารถนำมายำ ใสหัวหอม ใสพริกสด และปรุงรส
  เล็กนอย
- อาจาด น้ำพริกกุงสด บะกุดเต แลวก็มผีัดฮกเกี้ยน หมี่สั่ว หมี่ไถ ขาวยำผัก โลบะ เกี้ยน หมูทอด
- อาหารคาว ไดแก 1. ลูกชิ้นภูเก็ต 2. หมูฮอง 3. หมี่วุนบะจาง 4. หอหมก 5. หมี่ฮกเกี้ยน 6. หมีแ่กงปู
- อิว่ปง ซึ่งเปนเมนูอาหารที่ประกอบดวยขาวเหนียว หมแูดง

อาหารหวาน - อาหารหวานแบบแหงเปาลาง เหนียวหีบ อังกู และอาหารหวานแบบนำ้ไถโบ ตูโบ โอเอว
- อาหารหวาน ไดแก 1. โอเอว 2. อาโปง

ควรมีอาหารตามเทศกาล - อาหารตามเทศกาล ตามฤดกูาล หรือตามงานตาง ๆ
7. ทานใหคำจำกดัความของเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถ่ินของจังหวัดภูเก็ตวาอยางไร

- เมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต คือ แนวคิดของ อิ่มทอง อิ่มตา และอิ่มใจ โดยอ่ิมทอง คือ อิ่มอรอย รสชาติอาหารดั้งเดิมดี 
  อิ่มตา คือ อาหารหนาตาสวย แพคเกจดูดี และอิ่มใจ คือ ไดชวยกระจายรายไดสูชุมชน
- เมืองที่นำเอาวัฒนธรรมดานอาหารของหลาย ๆ ชาติมาผสมผสานกันจนกลายเปนอาหารภูเก็ตจานเดียว เปนการนำสิง่ที่ดีของอาหาร
  หลากหลายชาติ หลายภาษาท่ีเขามาอาศัย
- ตองเปนอาหารท่ีอยูในแหลงทองถิ่น คนทำตองเปนคนทองถิ่น เปนอาหารของคนพื้นที่จริง ๆ ไมใชนำมาจากท่ีอื่น รสชาติที่ไดตองไมหนีจาก
  ความเปนดั้งเดิมมากนัก แมกรรมวิธจีะเปล่ียนไปตามยุคตามสมัย แตรสชาติกย็ังตองมีความดั้งเดิม
- เราจะส่ือสารออกไปขางนอกไดอยางไร จะสรางการรับรูกับคนที่อื่นไดอยางไรวา ถามาภูเก็ต จะตองไปกินอาหารชนิดใด ที่รานใด

4.2 สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

จากการสัมภาษณผู  เชี ่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน โดยนำแอปพลิเคชันตัวอยาง Review 

Applications ในรอบป 2563 – 2564 ที่เกี่ยวกับอาหารและทองเที่ยวตามลำดับความนิยมใน App Store (อางอิง ณ เดือน
กันยายน 2564) ทีไ่ดคะแนนรีวิว 5 และมีจำนวนการดาวนโหลดมากท่ีสุดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดทำการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยและ
แนวทางท่ีควรนำไปปรับใชกับงาน โดยแบงออกเปน 5 ประเด็นคำถาม ดังน้ี
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ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) จัดกลุมความคิดเห็นที่เหมือนกัน (Coding Analysis)

Comments Mentions

1. ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience)

- ขอดีของแอปพลิเคชัน culture trip และ Mamakoo - Food Travel Guides นำเทคนิคการสราง Topic highlight ขอมูล
   อาหารใหดูนาสนใจ

3

- ประสบการณผูใชงานที่ดี ไดแก culture trip และ Mamakoo - Food Travel Guides สามารถเขาใชงานไดงายไมซับซอน 2

- การเล่ือนหนาแอปพลิเคชันบนหนาจอมือถือควรเปนลักษณะการสไลดแอปพลิเคชันลงขางลาง 1

Comments Mentions

- การนำเอาเทคนิคการจัดแบงหมวดหมูของแอปพลิเคชัน culture trip และ Mamakoo - Food Travel Guides ผูใชงาน
  เขาถึงไดงาย

1

- ตองเขาใจธรรมชาตขิอง content กอน วาในเรื่องอาหารความมีขอมูลอะไรเกีย่วกบัอาหารทองถิ่นภูเก็ต (1) 1

- มีการใชโทนสี ที่ทำใหรูสึกวานาใช และไมนาเบื่อ 1

- สื่ออสาร CI - Mood&Tone ของแอปใหชัดเจน อาจมพีื้นที่สีขาว รูสึกโลง ใชการออกแบบทีว่าง Layout and space ใน
  แอปพลิเคชัน

1

- user เวลาจะหาของกินในภูเก็ต เขาสนใจเร่ืองอะไรบาง มีที่จอดรถหรือไม ลกูคาเยอะหรือไม ตองรอเปนเวลานานหรือไม 1

- แอปพลิเคชันท้ัง 4 แอป โหลดไดเร็ว มีความลื่นไหลดี 1

2. ดานการออกแบบ (User Interface)

- โทนสีที่ใชในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกบัอาหาร ควรเปนโทนสีที่ดึงดูดความอยากอาหารของผูคน 3

- การ Login เขาแอปพลิเคชัน ควรใหมหีลายทางเลือกวาจะ login เชน login ผาน g-mail, facebook 2

- จะเห็นวาไมวาจะเปนแอปพลิเคชัน Culture Trip / Mamakoo – Food Travel Guides / Wanderlog – Travel 

  Itinerary & Road Trip Planner/ Food – Culture เขาพยายามจะใชโลโกใหสื่อสารงาย ๆ เพื่อใหคนจำไดวาแอปพลิเค
  ชันน้ีทำอะไร

2

- การใชนี้ก็ดี book mark ไวอยางรวดเร็ว แลวเด๋ียวมันจะอยูใน my plan 2

- Font ที่ใชมีความทันสมัย และเปน Font ที่อานงาย และควรใหความสำคัญกับการเวนชองวาง (space) 2

- ควรโชวรูปภาพอาหารใหเปนจุดเดนของแอปพลิเคชัน 2

- ดำเนินการออกแบบแอปพลิเคชันที่มีการใชงานที่งาย สะดวก และขั้นตอนไมยุงยาก 1

- ไมควรใหมีหนาแอปพลิเคชันหลายหนาจนเกินไป เพราะจะทำใหเกิดปรากฏการณ user หลงทางในแอปพลิเคชัน 1

- เปาหมายของบุคคลท่ีใชแอปพลิเคชันคือคนไทย การเปดหนาดวยภาษาอังกฤษอาจจะไมเหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนเปน
  ภาษาไทย

1

- ในหนาของแผนท่ี ไมจำเปนตองมีขอมลูมากมาย เพราะจะทำใหเกิดปรากฏการณ information overload 1

- การใชสัญลักษณ icon ให user รูวาอยูหนาไหน หมวดหมูไหนของแอปพลิเคชัน จะทำให user เขาใจ 1

- สามารถดูสูตรอาหารที่ และเชื่อมโยงไปยังรายการสินคาไดก็จะมีความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน 1

- ถามีเสียงบรรยายขอมูลก็จะเพิ่มลูกเลนใหนาสนใจการทำอาหาร 1

- ภาพถายภายในแอปพลิเคชันสามารถซูม มีความคมชัด 1

- การมี VDO เพือ่ใหเกิดความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน 1

3. ดานเนื้อหาของแอปพลิเคชัน (Content)

- ควรมีฟงกชั่นเพิ่มเติมดานขอมูลท่ีสามารถแชรใหคนชวยเขียน blog ได 4

- ตัวอกัษรที่ไมมีหัวก็ได เพื่อใหผูใชแอปพลิเคชันรูสึกผอนคลาย สบายตา และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการอานเน้ือหา การ
  จัดวาง content อาจวางในลักษณะของกริดวิว เนื้อหาอานงาย ไมเยอะจนแนนเกินไป

3

- ผูใชแอปพลิเคชันเขียน plan วาจะทำอะไร เชน แอปพลิเคชัน culture trip 1

- ประเภทตวัอักษร ขนาดตวัอักษร ควรเปนตัวอักษรที่มีความทันสมัย ไมเปนทางการจนเกินไป 1

- แนะนำขอมูลอาหารพื้นเมือง นำเสนอรานอาหารพื้นเมือง (1) 1
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- สถานที่ทองเท่ียว หรือนำเสนอกิจกรรมตาง ๆ (1) 1

4. ดานการโตตอบ (Interaction Design)

- ควรมีการเชื่อมโยงกับ google map เพื่อใหผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถหา location ของรานอาหารไดโดยงาย มีการ
  เช่ือมโยงกับ street view

3

- สำหรับใหผูใชงานเลือกวาจะเลือกเซตอาหารไหน ในลักษณะของการ shopping วาอาหารชนิดนั้น ๆ ตองใชวัตถุดิบ
  อะไรบาง วัตถุดิบตองไปหาซ้ือจากแหลงใด

2

- ควรมีการเพิ่มเติมแอปพลิเคชันใหนาสนใจ เชน มีคลิปวิโอทำอาหาร 1

- เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต กแ็นะนำในแอปพลิเคชันใหไปซ้ือจากตลาดเกษตร ตลาดสดตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต 1

- มีความลื่นไหลตอการใชงานของ user รวมถึงการทำสไลดใหไปหนาตอไปก็ควรมีความ smooth 1

- การเลือก Effect ใหมีลูกเลนที่นาสนใจภายในแอปพลิเคชัน 1

- Flow ไมซับซอน 1

- แอคชั่นของปุม ตองมีการแสดงการแจงเตือนวาผูใชงานมีการใชงายอยูสวนไหนของแอปพลิเคชัน 1

5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

P1 : ควรเพิ่มลูกเลนในแอปพลิเคชันใหดู active มากยิ่งขึ้น และสามารถแชรไปยัง social media ในรูปแบบตาง ๆ ได เชน การทำบล็อกสง
  การบาน
P2 : การเขยีน content ใน blog ของแอปพลิเคชัน ควรตั้งคาให user สามารถปรับแกได หรือสามารถเขามาดูยอด view ของแตละโพสตได
P3 : ควรทำ information architecture และทำ wireframe กอน เพื่อเปนการ test user กอนวาการใชงานแอปพลิเคชันนี้เปนอยางไร เขาใจ
  งายหรือไมและมีขอมูลท่ี user ตองการหรือไม ซึ่งถาหากการ test เปนผลสำเร็จ โดยอาจสงใหเพื่อนใน class ที่อยูกรงุเทพมหานคร และ
  ตางจังหวัดแลวจึงคอยเขาสูขั้นตอนการดีไซน

5.  การอภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ

การอภิปรายผลสรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวนท้ังหมด 10 ทาน โดยแบงออกเปน 2 สวน
ดังนี้

5.1 ผลสรุปขอมูลที่จะนำมาพัฒนาตนแบบแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหาร

ทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมุมมองจากผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวเมือง

สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

5.1.1 ทานคิดวาคนกลุมไหนท่ีตองการขอมูลดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (กลุมนักทองเที่ยวและผูสนใจใน
ประเทศ 7 คะแนน) เมื่อพิจารณากลุมนักทองเที่ยวและผูสนใจในประเทศ พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง
กลุมนักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัด เปนกลุมที่ตองการขอมูลอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากกลุมเหลานี้ ตองการความ
แปลกใหมของอาหารที่ตางจากภูมิลำเนาที่ตนเองอยู โดยการจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กลุมนักทองเที่ยวดังกลาวยอมตอง
วางแผน และหาขอมูลกอนการเดินทาง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รานอาหาร และอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ กลุมนักทองเที่ยว
ดังกลาวสวนใหญจะมีอายุระหวาง 28 – 39 ป

5.1.2 ทานคิดวาภาพลักษณของอาหารทองถิ่นภูเก็ต แบบใดที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว (ทันสมัย / สวย 6 

คะแนน) เมื่อพิจารณาความทันสมัย / ความสวยงามของหนาตาอาหาร ซึ่งถือเปนเอกลักษณสำคัญของอาหารทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต 

พบวา อาหารทองถิ่นภูเก็ตที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวแลวจะตองมีความสวยงาม โดยเริ่มตนตั้งแตการจัดจาน 

การนำเสนอเรื่องราวของอาหาร หนาตาของอาหารท่ีแลดูแลวนารับประทาน ถายภาพออกมาแลวมีความโดดเดน สวยงาม รวมถึง
รสชาติอาหารที่มีความผสมผสานระหวางความด้ังเดิม และความสมัยใหม
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5.1.3 ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเก็ตมีจุดเดนหรืออัตลักษณที่แตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ อยางไร (รสชาติเฉพาะตัว
มีเอกลักษณ 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาจุดเดนหรืออัตลักษณที่แตกตางของอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ตที่แตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ 

ประเด็นท่ีสอง คือ รสชาติเฉพาะตัวมีเอกลักษณ โดยอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ตมีรสชาติกลมกลอม ไมจัดจานจนเกินไป ทำใหคน
ทุกกลุมสามารถรับประทานได และเมื่อสัมผัสรสชาติอาหารจะรูทันทีวาเปนอาหารทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต เพราะรสชาติไมเหมือนกับ
จังหวัดอื่น ๆ เชน หมูฮองที่แมวาจังหวัดอื่นในภาคใตก็มี แตหมูฮองในจังหวัดภูเก็ตจะมีรสชาติที่ดีที่สุด เปนตน

5.1.4 ทานคิดวากิจกรรมใดบางท่ีสามารถสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวดานอาหารทองถิ่นภูเก็ตที่ยั่งยืน
(กิจกรรมสอนทำอาหารทองถิ่น และภาครัฐสนับสนุนการทองเท่ียวและสงเสริมการขายไดคะแนนเทากัน 3 คะแนน) กิจกรรมสอน
ทำอาหารทองถิ่น ถือเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความนาสนใจ เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได ทำใหนักทองเท่ียว
รูสึกสนุก เพราะนอกจากจะไดลิ้มลองอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ตแลว ยังไดลงมือทำดวยตนเองอีกดวย ตลอดจนไดเห็นทุก
กระบวนการกอนจะมาเปนอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นโตะอาหารแลว นอกจากนี้ การถายทอดสูตรอาหารใหแกลูกหลาน     

ก็ถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่ทำใหสูตรอาหารดี ๆ คงอยูตลอดไป ภาครัฐควรมีการสนับสนุน การทองเที่ยวและสงเสริมการขาย 

เพราะภาครัฐถือเปนองคกรขนาดใหญ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการสนับสนุน และสงเสริมใหอาหารทองถิ่นจังหวัดภูเก็ตเปนท่ี
รับรูไดทั่วโลก

5.1.5 ทานคิดวาทำอยางไรอาหารทองถ่ินภูเก็ตจึงจะถูกนำไปพัฒนาการทองเท่ียวได (จัดกิจกรรม /เทศกาลอาหาร 
6 คะแนน) เมื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน มิสอาหารภูเก็ต เชฟอาหารภูเก็ต หนูนอยอาหารภูเก็ต ภูมิปญญาผูสูงอายุ
จากอาหารภูเก็ต เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต หรือเทศกาลเมืองอาหารโลก หรือ การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม 

โดยใหนำอาหารมาเปนหลัก ถือเปนกิจกรรมที่สรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน เพราะนอกจากการ
อยากลิ้มลองรสชาติอาหารแลว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงานท่ีสรางความสุข และความสนุกสนานไดเปนอยางดี

5.1.6 ทานคิดวาอาหารทองถิ่นภูเก็ตชนิดใดบางที่อยากจะประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูจักและเพราะอะไร
เมื่อพิจารณาอาหารทองถิ่นภูเก็ต โดยแบงได 3 หัวขอ ไดแก อาหารคาว อาหารหวาน และควรมีอาหารตามเทศกาล อาหารในแต
ละหัวขอควรจะตองมีการนำเสนอใหนักทองเที่ยวรูจัก มีการประชามสัมพันธ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาหารไดเปนท่ีรูจักแกคนที่
อยากมาลองรับประทานอาหารทองถิ่นภูเก็ต

5.1.7 ทานใหคำจำกัดความของเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตวาอยางไร เมื่อพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดไดกลาวในประเด็นนี้จำนวน 4 ทาน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับคำจำกัดความของเมืองสรางสรรคดานอาหาร
ทองถิ่น ไว 4 ขอ แตในสวนท่ีเลือกคำจำกัดความเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต คือ แนวคิดของ อิ่มทอง อิ่ม
ตา และอิ่มใจ โดยอิ่มทอง คือ อิ่มอรอย รสชาติอาหารดั้งเดิมดี อิ่มตา คือ อาหารหนาตาสวย แพคเกจดูดี และอิ่มใจ คือ ไดชวย
กระจายรายไดสูชุมชน เพราะมีความครบถวนเกี่ยวกับเนื้อหาในทุก ๆ ดาน ทั้งดานอาหาร แพคเกจ และการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน

5.2 ผลสรุปความคิดเห็นดานการออกแบบและฟงกชันเพื่อนำไปพัฒนาตนแบบแอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการ

ทองเท่ียวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตผานมุมมองจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

5.2.1 ดานประสบการณผูใชงาน (User Experience) ควรนำเทคนิคการสราง Topic highlight มาใชเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชันขอมูลดานอาหารใหดูนาสนใจและสามารถเขาใชงานไดงายไมซับซอน

5.2.2 ดานการออกแบบ (User Interface) ควรเลือกใชโทนสีในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับอาหารเปนโทนสีที่
ดึงดูดความอยากอาหารของผูใชงาน

5.2.3 ดานเน้ือหาของแอปพลิเคชัน (Content) ควรใสใจในฟงกชันเพิ่มเติมดานขอมูลที่สามารถแชรใหคนชวย
เขียน Blog ผูใชงานไดเปนสวนหน่ึงของแอปพลิเคชัน
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5.2.4 ดานการโตตอบ (Interaction Design) ควรมีการเชื่อมโยงกับ Google Map เพื่อใหผูใชงานแอปพลิเคชัน 

สามารถหา Location ของรานอาหารไดโดยงาย มีการเชื่อมโยงกับ Street View ทำใหผูใชงานสามารถคนหาไดสะดวกและเร็ว
ยิ่งข้ึน

5.2.5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ควรทำ Wireframe เพื่อเปนการ Test การใชงานแอปพลิเคชันเปนอยางไร แอปพลิเค
ชันเขาใจงายหรือไมและมีขอมูลที่ User ตองการหรือไม ซึ่งถาหากการ Test เปนผลสำเร็จก็สามารถเขาสูขั้นตอนการดีไซน
สำหรับการวิเคราะหผลสรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวเมือง
สรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ สามารถนำผลท่ีไดจากการสรุปไปพัฒนาตนแบบ
แอปพลิเคชัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองสรางสรรคดานอาหารทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Practice-

Based Research) โดยมีขอมูลหนาหลัก อาหารทองถิ่น รานอาหารพื้นเมืองแลวก็รานขายขนมของฝากพื้นเมือง แหลงจำหนาย
วัตถุดิบการประกอบอาหารพ้ืนเมือง การทองเท่ียววิถีชุมชน แผนที่การเดินทาง และการออกแบบในเรื่องโทนสี ฟงกชัน โดยใชการ
ประเมินความพึงพอใจดวยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน (Questionnaire) จำนวน 100 คน ไมกำจัดเพศ ทำการวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ 

The Authorship in Hirokazu Koreeda’s Films

พรเทพ  พงศพิบูลยผล1    เขมพัทธ  พัชรวิชญ2 

บทคัดยอ  

       ภาพยนตรญี่ปุนมีประวัติความเปนมายาวนานและมีเอกลักษณโดดเดน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยเฉพาะผลงานของ        
ผูกำกับ ภาพยนตร ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลถึงความเปนประพันธกร ที่เขาถึงผูชมตางชาติตางภาษา 
ซึ่งไดรับรางวัลจากเวทีภาพยนตรตาง ๆ ถึง 66 รางวัล และเขาชิงอีกกวา 110 รางวัล ดวยเหตุนี้จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหผลงาน
ของผู กำกับดังกลาวอยางละเอียดดวย 4 องคประกอบตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร จากขอสรุปของ Doughty and 

Etherington-Wright (2018)  ไดแก ชีวประวัติของผูกำกับ แกนเรื่อง สุนทรียภาพ และกระบวนการทำงาน โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ 2) เพื่อสรางองคความรู ขอสรุปชุด
ความคิดในการสรางสรรคภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ โดยทำการกำหนดกรณีศึกษาภาพยนตร 14 เรื่อง การวิเคราะห
ภาพยนตรดวยทฤษฎีภาพยนตร ไดแก ทฤษฎีสัจนิยม ทฤษฎีโครงสรางนิยม ทฤษฎีจิตวิเคราะห และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญซึ่ง
ประกอบไปดวยนักวิชาการ 3 ทาน และผูกำกับภาพยนตร 2 ทาน นำมาซึ่งความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางรากฐานของชีวิต 

ทัศนคติ ที่สงอิทธิพลตอเอกลักษณทางภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ และสรางองคความรูสำหรับการศึกษาภาพยนตรญี่ปุน 

รวมไปถึงการนำไปประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร ผลการวิจ ัยพบวา 1) ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ เติบโตมาโดย
ผูกพักกับแม หางเหินกับพอ เรียนจบวรรณกรรม เรียนรูวิธีการทำงานจากประสบการณการกำกับสารคดี ผลงานเริ่มจากการ
ผสมผสานแนวทางการทำสารคดใีนภาพยนตรบันเทิง ทดลองเทคนิคและวิธีการเลาเรื่อง มักเขียนบทและตัดตอดวยตนเอง กอนจะ
พัฒนาสู ภาพยนตรที ่มีเสนเรื ่องชัดเจน เขาถึงงาย มีผลงานกำกับภาพยนตรญี ่ปุ น และภาพยนตรฝรั ่งเศส 2) ฮิโรคาสุ 
โคเรเอดะ ใชประสบการณในชีวิตและมุมมองแบบสารคดี หาประเด็นจากขาวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ในการสรางภาพยนตรที่
มีแกนเรื่องมุงเนนการถายทอดความบกพรองของครอบครัว สภาวะออนแอของความเปนชายและผูเปนพอ รวมไปถึงสะทอน
ปญหาสังคมญี่ปุนท่ีมักถูกคนท่ัวไปมองขาม ผานการใชมุมมองสังเกตการณ เลาเรื่องเนิบชา ลดทอนเทคนิคดานกลอง ตัดตอ และ
ดนตรีประกอบ ใหความสำคัญกับการกำกับนักแสดงเด็ก และรายละเอียดดานบุคลิกของตัวละคร ซึ่งเปนสไตลเฉพาะตัวของผู
กำกับ

คำสำคัญ: ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ  ประพันธกร  ผูกำกับ  ภาพยนตรญี่ปุน

1หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล และการภาพยนตร คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชานิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract
From the past to the present, Japanese films have a long history and unique characteristics. Especially 

the works of film director Hirokazu Koreeda, who has been recognized internationally for his unique style of 

authorship that reach a foreign audience. Koreeda’s Films won 66 cinema awards and nominated for more 

than 110 awards from film festival around the world. For this reason, the director's works should be carefully 

analyzed in four elements according to the author theory base on the conclusion of Doughty and Etherington-

Wright (2018), namely the biographical details, themes, aesthetics, and production. The study objective was: 1.

To study the authorship in Hirokazu Koreeda’s films. 2. To create a body of knowledge conclusion of Hirokazu 

Koreeda's filmmaking method. The research methodology is formulating 14 films case study based on the 

director's work, films analysis with film theory includes realism, structuralism, and psychoanalysis. and expert 

interviews comprising 3 scholars and 2 film directors. This research brings the benefits with an understanding 

of the relationship between the foundations of life and the attitudes that influence Hirokazu Koreeda's 

cinematic identity and creates a body of knowledge for studying Japanese films including film industrial 

application. Preliminary research found that 1. Hirokazu Koreeda grew up in a close relationship with his mother 

and estranged from his father. He graduated from literature major and learn how to work from experience 

directing a documentary. His work began with a combination of documentary-making method in entertainment 

films. He experiments with storytelling techniques and film techniques. He often writes the script and edit his 

own films. It developed into a film with a clear narration, easy-to-understand story line, directed Japanese and 

French films. 2. Hirokazu Koreeda draws on life experiences and documentary perspectives to make a film. He 

finds film’s theme from real news or events. Themes often focus on dysfunctional family, the weak state of 

fatherhood including reflecting the Japanese social problem that are often overlooked by the public using 

observational perspectives, slow narrative including avoid camera techniques, editing, and music. He pays 

attention to directing the child actors and detailing the personality of the characters which is the director's 

specific style.

Keywords:  Hirokazu Koreeda, Author, Director, Japanese Film

1. บทนำ

ภาพยนตรญี่ปุนมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 120 ป มีผลงานที่ความโดดเดนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดรับการยอมรับ
ในเวทีโลกทั ้งในเทศกาลภาพยนตร งานประกาศรางวัล และผู ชมทั ่วไป ทามกลางผู สรางภาพยนตรมากมายของญี ่ปุน 

ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ เปนผูกำกับภาพยนตรญี่ปุนรวมสมัยที่ประสบความสำเร็จอยางสูงในระดับสากล ตลอดระยะเวลา 24 ปของ
การทำงาน ไดสรางภาพยนตรบันเทิงญี่ปุนที่รวมงานกับนักแสดงและทีมงานญี่ปุน 12 เรื่อง ไดแก Maborosi (1995) After Life 

(1998) Distance (2001) Nobody Knows (2004) Hana yori mo naho (2006) Still Walking (2008) I Wish (2011) Like 

Father, Like Son (2013) Our Little Sister (2015) After the Storm (2016) The Third Murder (2017) Shoplifters (2018) 

ร วมงานกับนักแสดงและทีมงานคุณภาพสูงระดับเอเชีย 1 เร ื ่อง คือ Air Doll (2009) และกำกับภาพยนตรฝร ั ่งเศส 

1 เรื่อง คือ The Truth (2019) นอกจากนี้ยังกำกับภาพยนตรสารคดี ซีรีส และกำลังจะมีผลงานรวมกับอุตสาหกรรมภาพยนตร
เกาหลีใตอีกดวย จากผลงานที่มีความตอเนื่องและมีคุณภาพสูง ทำใหโคเรเอดะรับรางวัลชนะเลิศ 66 รางวัล และไดรับการเสนอ
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ชื่อเขาชิงอีกกวา 110 รางวัล จากเทศกาลภาพยนตรทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การชนะเลิศรางวัล Palme d’Or จากเทศกาล
ภาพยนตรเมืองคานส_ซึ่งในประวัติศาสตรมีผูกำกับชาวญ่ีปุนเพียง_3_คนเทานั้น_ที่เคยไดรับรางวัลนี้

ภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ไดรับการยอมรับวาเปนผลงานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งการเปนกระจกสะทอน
สะทอนปญหาสังคมญี่ปุน (คันฉัตร รังษีกาญจนสอง. 2565) ผสมผสานเทคนิคสารคดีในการสรางภาพยนตรบันเทิง เผยใหเห็นโลก
ทั ้งดานงดงามและอัปลักษณ (พลากร เจียมธีระนาถ. 2557)_รวมไปถึงแสดงภาพบริบททางวัฒนธรรมและสังคมญี ่ปุ น_

(อรรณนพ_ชินตะวัน. 2553) ทั้งนี ้ สำหรับในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาถึงเอกลักษณ อิทธิพล และความสัมพันธที ่มีใน
ภาพยนตรบันเทิงขนาดยาวทุกเรื่องของโคเรเอดะอยางครบถวน อีกทั้งยังขาดองคความรูของการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับแนวคิด 

และวิธีการสรางสรรคภาพยนตรของ_ฮิโรคาสุ_โคเรเอดะ_ซึ่งเปนผูกำกับที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ สภาพสังคม
ของไทยและญ่ีปุนยังมีจุดรวมทางวัฒนธรรม มีปญหาสังคมในรูปแบบคลายคลึงกัน แตความนิยมในการชมภาพยนตรในไทยยังถือ
เปนเรื่องใหความบันเทิงเปนสวนใหญ ทั้งนี้ การศึกษาวิธีคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานของโคเรเอดะ สามารถนำไปประยุกตใช
การสรางภาพยนตรสะทอนปญหาสงัคมไทย ที่เขาถึงผูชมในวงกวาง และไดรับการยอมรบัมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน (พรรณศรี ชู
อารยะประทีป. 2564) รวมไปถึงสรางประเด็นและแนวทางการเรียนรูใหม ของภาพยนตรสะทอนสังคมใหกับผูชมในประเทศไทย 

(ณฐพล บุญประกอบ. 2564)

ดวยความสำเร็จและเอกลักษณทางภาพยนตรของผูกำกับ และโอกาสในการวิจัยดังกลาว จึงควรศึกษาวิเคราะหผลงาน
ของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ตามแนวทางของทฤษฎีประพันธกร ที่ถือวาผูกำกับคือผูประพันธภาพยนตร ซึ่งประทับบุคลิกภาพของตน
ลงในผลงาน (กฤษดา เกิดดี. 2557) โดยมุงศึกษา 4 องคประกอบไดแก ประวัติชีวิตผู กำกับ แกนเรื ่อง สุนทรียภาพ และ
กระบวนการทำงาน (Doughty and Etherington-Wright. 2018) ซึ่งจะทำใหเขาใจถึงรากฐานของชีวิต ที่สงอิทธิพลตอการ
สรางสรรคผลงาน และนำไปสูการสรางขอสรุป ชุดความคิดในการสรางสรรคผลงานของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ อันจะเกิดเปนตนแบบ
วิธีคิด วิธีสรางผลงาน เทคนิคทางภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ เพื่อที่ผูกำกับหรือผูสรางภาพยนตรสามารถนำไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและสื่อในประเทศไทย รวมไปถึงการเกิดองคความรู ความเขาใจในผลงานของโคเรเอดะอยางลึ กซึ้งใน
เชิงวิชาการ และเขาใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมญี่ปุนท่ีสงอิทธิพลตอการสรางภาพยนตรญี่ปุน

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาถึงความเปนประพันธกร ในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ
2.2 เพื่อสรางองคความรู ขอสรุปชุดความคิดในการสรางสรรคภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ

3. วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative

Research) โดยใชเครื่องมือการวิจัย ดังตอไปนี้ 
3.1  การกำหนดกรณีศึกษาจากผลงานของผูกำกับ
3.2  การรวบรวมขอมูล
3.3  การวิเคราะหภาพยนตร
3.4  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
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แผนผังท่ี 1 ระเบียบวิธีวิจัย

โดยงานวิจัยนี้ มุงศึกษาภาพยนตรของผูกำกับ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ โดยทำการศึกษาวิเคราะหองคประกอบท้ังหมด 4 ดาน
ของหลักการวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร (Auteur Theory) จากขอสรุปของ Doughty and Etherington-Wright 

(2018) ดังตอไปนี้
1.  Biographical Details มุงศึกษาประวัติชีวิต ประสบการณ แรงบันดาลใจของผูกำกับ ท่ีสงอิทธิพลตอผลงาน
2.  Themes มุงศึกษาแกนเร่ือง ประเด็นของเรื่อง ซึ่งสะทอนโลกทัศนและทัศนคติของผูกำกบั
3.  Aesthetics มุงศึกษาสุนทรียภาพของผูกำกับ รสนิยม ท่ีแสดงออกผานจุดรวมทางเทคนิคภาพยนตร                                
4.  Production มุงศึกษากระบวนการถายทำ วิธีการทำงาน การคัดเลอืกรวมงานกับทีมงานและนักแสดง

แผนผังท่ี 2 หลักการวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร: Doughty and Etherington-Wright (2018)

ความเปนประพันธกร ในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอ

รวบรวมงานวจิัยและเอกสารที่เกีย่วของ

   ทฤษฎีประพันธกร
ทฤษฎีภาพยนตร

สัจนิยม โครงสรางนิยม จิตวิเคราะห
ประวัติชีวิตผูกำกับ

และบริบททางสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน

สรุปผลการวิจยั ตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร

วิเคราะหภาพยนตร

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

รวบรวมและสังเคราะหขอมูล

องคความรู ชุดความคิดในการสรางภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ

-  ประเด็นสำคัญของเร่ือง
-  การใชสัญญะสื่อความหมาย
-  ลักษณะของตัวละคร
-  ความสัมพันธ จิตวิทยาปจเจกและสังคม

สุนทรียภาพ (Aesthetics)

ประพันธกร

ประวัตชิีวิตผูกำกบั (Biographical Details) แกนเรื่อง (Themes)

Production (กระบวนการทำงาน)

-  ปูมหลัง ชีวิตวยัเด็ก การเติบโต
-  แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ไดรับ
-  ประสบการณการทำงาน
-  เหตุการณสำคัญที่สงผลตอความคิด

-  การใชภาษาภาพ
-  เทคนิคดานกลอง การจัดแสง
-  เทคนิคดานการตัดตอ
-  จังหวะและวธิีการในการเลาเร่ือง

-  การเลือกผูกำกับภาพ
-  การคัดเลือกและทำงานรวมกับนกัแสดง
-  วิธกีารทำงานในกองถาย
-  เบื้องหลังการถายทำตาง ๆ 
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3.1 การกำหนดกรณีศึกษาจากผลงานของผูกำกับ

ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกคือ เปนผลงานภาพยนตร
บันเทิงขนาดยาวที่กำกับโดย ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ และเผยแพรระหวางป ค.ศ. 1995 - 2019 อางอิงจากเว็บไซตรวมขอมูล
ภาพยนตร imdb.com ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 14 เรื่อง แบงออกเปนภาพยนตรญี่ปุน 13 เรื่อง ไดแก Maborosi (1995) After Life

( 1 9 9 8 )  Distance (2001) Nobody Knows (2004) Hana yori mo naho (2006) Still Walking (2008) Air Doll (2009) I 

Wish (2011) Like Father, Like Son (2013) Our Little Sister (2015) After the Storm (2016) The Third Murder (2017) 

และ_Shoplifters_(2018)_และภาพยนตรฝร่ังเศส_1_เรื่อง_คือ_The Truth_(2009)

3.2 การรวบรวมขอมูล

3.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของผูกำกับ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ โดยศึกษาและรวบรวมจากหนังสือ     

บทสัมภาษณ บทวิจารณภาพยนตรและขอเขียนบทความ_รวมไปถึงสื่อวีดีทัศนท่ีเกี่ยวของ
3.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร ไดแก ทฤษฎีประพันธกร ทฤษฎีสัจนิยม ทฤษฎีโครงสรางนิยม และทฤษฎี

จิตวิเคราะห โดยศึกษาและรวบรวมจากหนังสือวิชาการ_เอกสารประกอบการเรียนการสอน_และขอเขียนบทความท่ีเกี่ยวของ
3.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยทำการศึกษาและรวบรวมจาก หนังสือวิชาการ และ

ขอเขียนบทความท่ีเกี่ยวของ
3.3 การวิเคราะหภาพยนตร

ผูวิจัยทำการวิเคราะหภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ จำนวน 14 เรื่อง โดยใชองคประกอบ 4 ดานตามแนวทาง
ทฤษฎีประพันธกร (Doughty and Etherington-Wright. 2018) ในการสรางกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย เพื่อกำหนดประเด็น
ศึกษา คนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ และคัดเลือกทฤษฎีภาพยนตรที่ศึกษาเพ่ิมเติม 3 ทฤษฎี ประกอบไปดวย

3.3.1 ทฤษฎีสัจนิยม มุงศึกษาการนำเสนอในแนวทางสมจริง ลดทอนการปรุงแตงดานเทคนิคภาพยนตร ถายทอด
ประเด็นสะทอนปญหาสังคม โดยนำทฤษฎีนี้ไปใชวิเคราะหองคประกอบ 3 ดาน ตอไปนี้

-  องคประกอบดานแกนเรื่อง ประเด็นที่ผูกำกับตองการถายทอด ลักษณะของตัวละคร ภาพสังคม
   วัฒนธรรม
-  องคประกอบดานสุนทรียภาพ การเลาเรื่องเนิบชา สมจริง เทคนิคดานกลอง ตัดตอ และมุมมองแบบสาร
   คดี 
-  องคประกอบดานกระบวนการถายทำ การถายทำในสถานท่ีจริง วิธีการแสดง การกำกับ เบื้องหลังการ
   ถายทำ

3.3.2 ทฤษฎีโครงสรางนิยม มุงศึกษาจุดรวมดานการใชสัญญะในภาพยนตร ความหมายแฝง และกลวิธีถายทอด 

โดยนำทฤษฎีนี้ไปใชวิเคราะหองคประกอบดานแกนเรื่อง วิธีการสื่อสารความหมายดวยการใชสัญญะในลักษณะตาง ๆ  

3.3.3 ทฤษฎีจิตวิเคราะห ศึกษาจิตวิทยาของตัวละคร ครอบครัว ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล และสังคม 

โดยนำทฤษฎีนี้ไปใชวิเคราะหองคประกอบดานแกนเร่ือง ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว ปมในจิตใจ และการแสดงออก
เมื่อผูวิจัยทำการวิเคราะหภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ในองคประกอบ 4 ดาน ตามแนวทางทฤษฎีประพันธกรอยางครบถวน
แลว จึงนำขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหดังกลาว ไปกำหนดหัวขอคำถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนความถูกตองของขอมูล
ที่ทำการวิเคราะห และคนหาขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

3.4 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

3.4.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ เปนการกำหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ดวยการตั้งเกณฑ
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ นักวิจารณภาพยนตร หรือผูกำกับภาพยนตรที่เคยชมผลงานภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ                

โคเรเอดะ อยางนอย 5 เรื่อง และมีความรูความเขาใจในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ หรือภาพยนตรญี่ปุนในองครวม ซึ่งมี
จำนวนท้ังหมด 5 ทาน แบงออกเปน กลุมนักวิชาการ จำนวน 3 ทาน และกลุมอุตสาหกรรมภาพยนตร จำนวน 2 ทาน ไดแก
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1. พรรณศรี ชูอารยะประทีป  อาจารยประจำภาควิชานิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรม ศิลปะ และการ
ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง_มีความเชี่ยวชาญดานภาพยนตรของโคเรเอดะ ภาพยนตร
ญี่ปุน ภาษาญี่ปุน_สังคมญี่ปุนรวมสมัย_และปรัชญาแนวคิดญ่ีปุน

2.  อรรณนพ ชินตะวัน  อาจารยประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีความเช่ียวชาญดานภาพยนตรของโคเรเอดะ ภาพยนตรญี่ปุน ภาษาญี่ปุน สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน รวมไปถึงสุนทรียภาพญี่ปุน

3.  คันฉัตร รังษีกาญจนสอง  อาจารยพิเศษดานภาพยนตรศึกษา นักวิจารณภาพยนตร นักเขียน มีความ
เชี่ยวชาญดานภาพยนตรของโคเรเอดะ_ภาพยนตรญี่ปุน_สังคมญี่ปุนรวมสมัย_และสื่อบันเทิงญี่ปุนรวมสมัย

4.  ณฐพล บุญประกอบ  ผูกำกับภาพยนตรสารคดี ผู เขียนบทภาพยนตรบันเทิง และผูกอตั ้งบริษัท 

underDoc Film_มีความเช่ียวชาญดานภาพยนตรของโคเรเอดะ_ภาพยนตรสารคดี_และกระบวนการสรางภาพยนตรสารคดี
5.  ภาณุ อารี  ผู กำกับภาพยนตรสารคดี ผู จัดการทั ่วไป บริษัท เนรมิตหนัง ฟลม จำกัด และอดีต

ผูอำนวยการฝายจัดซื้อภาพยนตรตางประเทศ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญดานภาพยนตรของ    
โคเรเอดะ ภาพยนตรญี่ปุน ภาพยนตรโลก และอุตสาหกรรมภาพยนตร

3.4.2 การกำหนดแนวทางการสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure) ซึ่งมีการกำหนด
แนวทางคำถามชัดเจน แตเปดกวางคำตอบแบบปลายเปด เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งมีแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณโดย
อางอิงจากการวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร_และจุดประสงคของการวิจัย_ดังตอไปนี้

   ตารางที่ 1 แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

คำถามที่ คำถามในการสัมภาษณ จุดประสงคขอที่

1. ทานเคยชมภาพยนตรของโคเรเอดะ มาแลวกี่เร่ือง เรื่องอะไรบาง 1

2. ทานคิดวาภาพยนตรเร่ืองใด ที่แสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของโคเรเอดะ 
มากท่ีสุด เพราะเหตุใด

1

3. ทานคิดวาภาพยนตรของโคเรเอดะ มีความโดดเดนเฉพาะตัวตางจากภาพยนตรทั่วไปอยางไร 1

4. ทานคิดวาสไตลภาพยนตรดังกลาว มีความพิเศษอยางไร และสงผลตอเอกลักษณ
ทางภาพยนตรอยางไร

1

5. ทานคิดวาสิ่งใดบาง ที่สงอิทธิพลและแรงบันดาลใจใหเกิดเปนสไตลภาพยนตรดงักลาว 1

6. ทานคิดวาเร่ืองราวในภาพยนตรของโคเรเอดะ มักถายทอดประเด็นใดแกผูชม 1

7. ทานคิดวา สิ่งใดคือเอกลักษณในการสรางตัวละครในแบบของโคเรเอดะ 1

8. ทานคิดวาภาพยนตรของโคเรเอดะ สะทอนสภาพสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน 

ในปจจุบันอยางไร
1

9. ทานคิดวาโคเรเอดะ มีวธิีการทำงานที่แตกตางจากผูกำกบัทั่วไปอยางไร 1

10. ทานคิดวา เพราะเหตุใดภาพยนตรของโคเรเอดะ จึงไดรับการยอมรับในระดับสากล 1 และ 2
11. ทานคิดวาสไตลเฉพาะตัวของโคเรเอดะ สามารถนำไปปรับใชในการทำงานในอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยไดอยางไร
2

12. ทานคิดวาโคเรเอดะ จัดเปนผูกำกับประพันธกรหรือไม เพราะเหตุใด 1 และ 2
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะหภาพยนตร

ผูวิจัยทำการวิเคราะหภาพยนตรบันเทิงขนาดยาว 14 เรื่อง ที่กำกับโดย ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ตามแนวทางทฤษฎี   

ประพันธกร 4 องคประกอบ โดยใชวิธีการคนควาขอมูล และการใชทฤษฎีภาพยนตร ไดแก ทฤษฎีสัจนิยม ทฤษฎีโครงสรางนิยม 

และทฤษฎีจิตวเิคราะห มาวิเคราะหภาพยนตรในแตละองคประกอบ ซึ่งสามารถสรุปจุดรวมทางภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ 

ไดดังผลการวิจัยตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยดวยการวิเคราะหภาพยนตร 

องคประกอบตาม

แนวทางทฤษฎีประพันธกร

ผลการวิจัย

ประวัติชีวิตผูกำกับ -  โคเรเอดะเกิดที่โตเกยีว ป ค.ศ. 1962 มีพี่สาว 2 คน สนิทสนมกบัแม หางเหนิกับพอ
-  เติบโตในครอบครัวชนชั้นกลาง วยัเด็กคอนขางยากลำบาก เห็นการด้ินรนหาเงินของแม
-  เรียนปริญญาตรีดานวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ เร่ิมสนใจภาพยนตรอยางจริงจัง
-  เร่ิมงานแรกดวยการเปนทีมงานรายการโทรทัศน กอนที่จะไดกำกบัสารคดีคุณภาพ
-  กำกบัภาพยนตรบันเทิงเร่ืองแรก Maborosi ไดรับรางวัลที่เทศกาลภาพยนตรเวนิส
-  มีผลงานกำกับภาพยนตรบันเทิงทั้งหมด 14 เร่ือง ไดรับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

แกนเร่ือง -  ความพยายามด้ินรนมีชีวิตอยูตอ แมทนทุกขกับความตายของผูที่จากไปแลว
-  ใหคุณคาและความสำคัญกบัความทรงจำในชีวิต
-  ความไมจีรังยั่งยืนของชีวิตและสรรพสิ่ง 
-  ความสัมพันธอันเปราะบางของสมาชกิในครอบครัวที่มีความบกพรอง ไมสมบูรณแบบ
-  ตั้งคำถามถึงความเปนพอแม สิ่งที่เชื่อมโยงระหวางพอแมลูก
-  วิพากษความเปนผูชายญีปุ่น และตนแบบพอในอุดมคติของชาวญี่ปุน
-  ปญหาสังคมญ่ีปุน ความยากจน ชนชัน้ และทัศนคติที่เปลี่ยนไปตามสถานะทางสังคม
-  ใชส่ิงแวดลอม ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป และสิ่งของในชีวิตประจำวัน ในการสื่อ
   ความหมายเชิงสัญญะ
-  ฉายภาพชีวิตประจำวันธรรมดาสามญัของชาวญ่ีปุน และวัฒนธรรมที่เปนสวนหนึ่งในชีวิต

สุนทรียภาพ -  ใชมุมมองสังเกตการณ ไมตัดสินถูกผดิ เวนระยะหางจากตัวละคร ดวยการถายภาพ
   ระยะไกล หลีกเล่ียงภาพระยะใกล
-  เทคนิคคลายสารคดี ตั้งกลองน่ิง หลีกเล่ียงการเคล่ือนกลอง ถายแบบ Long take 

-  ไมมุงเราอารมณ เลาเร่ืองเนิบชา
-  ใชบรรยากาศ แสงเงา ถายทอดอารมณและความรูสึกภายในของตัวละคร
-  ใชดนตรีประกอบนอย บางเบา เฉพาะในฉากท่ีจำเปน

กระบวนการทำงาน -  เขยีนบทดวยตนเอง 10 เรื่อง เขียนบทดัดแปลง 3 เร่ือง โดยเนนเร่ืองความสัมพันธและ  
   เปราะบางของมนุษย และตัดตอดวยตนเอง 13 เรื่อง ยกเวนเพียง Maborosi ผลงานแรก
   ที่ทำหนาท่ีผูกำกบัเพียงอยางเดียว
-  รวมงานกับผูกำกับภาพ ยูทากะ ยามาซากิ ที่มาจากสายสารคดี ในภาพยนตร 7 เร่ือง
   และปรับเปล่ียนผูกำกับภาพในเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
-  มกัรวมงานกับนกัแสดง คิริน กกิิ และซุซูมุ เทราจิมะ ในภาพยนตร 6 เร่ือง  
-  เช่ียวชาญการกำกับการแสดงเด็ก ชวยทำความเขาใจกับเหตกุารณ เปดโอกาสใหดนสด
-  ใชการแสดงแบบสมจริง ไมแสดงอารมณเกินจริง (overact) แบบภาพยนตรญี่ปุนทั่วไป
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4.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

      ผูวิจัยทำการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ที่มีความรูความเขาใจในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ซึ่งได
ทำการสรุปผลการสัมภาษณ จากจุดรวมทางประเด็นทีผู่เชี่ยวชาญมคีวามเห็นตรงกันมากท่ีสดุ 10 หัวขอ ดังตอไปนี้

ตารางที่ 3 ผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ
ลำดับ ประเด็น จำนวน

1. รับอิทธิพลจากการเคยทำสารคดี นำเทคนิคสารคดีมาปรับใชในการสรางภาพยนตรบันเทิง 5

2. หาประเด็นจากขาว คดีความ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในญี่ปุน 5

3. สะทอนปญหาสังคมญ่ีปุน ชนชั้น เร่ืองราวที่ถูกคนในประเทศมองขาม และไมใชภาพจำของประเทศญี่ปุนในสายตาคน
ทั่วไป ชี้ใหเห็น ทำใหผูชมตระหนักรู แตไมมีทาทีเรียกรองหรือสั่งสอน

5

4. ถายทอดเร่ืองราวในชวีิตประจำวันของชาวญ่ีปุน เร่ืองราวไมหวือหวา 5

5. ครอบครัวที่ไมสมบูรณแบบ บกพรอง เร่ืองราวความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว 5

6. มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย ตวัละครมีความเปนคนจริง ๆ ที่ไมสมบูรณพรอม 5

7. ใชสไตลเลาเร่ืองอยางเรียบงาย เนิบชา หลีกเล่ียงการเราอารมณ ลดทอนเทคนิคดานกลองและตัดตอ 4

8. นำสวนหนึ่งของความทรงจำในชวีิต มาใชสรางเร่ืองราวและบุคลิกภาพของตัวละคร 4

9. เช่ียวชาญในการกำกับนักแสดงเด็ก ตัวละครเด็กมีเสนห สมจริง แสดงความไรเดียงสา 4

10. วิพากษความเปนพอและผูชายญี่ปุน บทบาททางเพศ บทบาทในครอบครัว สถานะทางสังคม 4

.

5. การอภิปรายผล สรุปผลการวิจัย

เมื่อผูวิจัยทำการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอยางครบถวนแลว จึงรวบรวมผลการวิเคราะหภาพยนตร ประกอบกับผลการ
สัมภาษณ เพื่อทำการหาจุดรวม ตรวจสอบความถูกตอง และสังเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัยในองคประกอบ 4 ดาน ตาม
แนวทางทฤษฎีประพันธกร ดังตอไปนี้

แผนผังท่ี 3 สรุปผลการวจิัย  

สุนทรียภาพ

ความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ

ประวัตชิีวิตผูกำกบั แกนเรื่อง

กระบวนการทำงาน

ู
-  เกิดที่โตเกยีว ชนชั้นกลาง ใกลชิดกับแม หางเหินกบัพอ -  เรียน    

   จบดานวรรณกรรม มีความสนใจภาพยนตร
-  ไดรับอิทธพิลจากโหวเซ่ียวเสียน และ มิกิโอะ นารุเสะ 
-  เคยทำงานรายการโทรทัศน และกำกบัสารคดี 
-  งานชวงแรกเปนเชิงทดลอง เขมขน ไมมีเสนเรื่องชัดเจน
-  งานชวงหลังเขาถึงงาย มีความหวัง เสนเรื่องชัดเจน

-  สำรวจความสัมพันธในครอบครัวที่ไมสมบูรณแบบ
-  วิพากษความเปนพอแม ความบกพรองของผูชายญ่ีปุน
-  สะทอนปญหาสังคมญ่ีปุน ประเด็นที่คนทั่วไปมองขาม 

-  เขาใจธรรมชาติความเปนมนุษย ที่มีทัง้ดานดีและไมดี
-  ฉายภาพชีวิตประจำวันสามัญ และวฒันธรรมญี่ปุน
-  ใชส่ิงของทั่วไปและธรรมชาติ สื่อความเชิงสัญญะ

ุ
-  ประยุกตใชเทคนิคสารคดี มุมมองสังเกตการณ ไมตัดสิน
-  ตั้งกลองน่ิง ถาย Long Take ภาพกวาง เล่ียงภาพใกล
-  เลาเร่ืองเนิบชา ตัดขามเหตุการณ เล่ียงการเราอารมณ
-  ลดทอนเทคนิคดานการตัดตอ และดนตรีประกอบ
-  ใชบรรยากาศ แสงเงา สะทอนอารมณตัวละคร
-  ใชภาษาภาพในการส่ือความหมาย

-  ใหความสำคัญกบับท เขยีนบทดวยตนเอง 10 เร่ือง
-  ตัดตอดวยตนเอง 13 เรื่อง 
-  มองหาประเด็นใหมจากขาว คดี หรือเหตุการณจริง
-  มกัทำงานกบัผูกำกับภาพสายสารคดี ยูทากะ ยามาซากิ
-  เช่ียวชาญการกำกับนกัแสดงเด็ก เปดโอกาสใหดนสด
-  ปรับใชสิ่งที่อยูในสถานท่ีถายทำ มาใสในเร่ืองราว
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6. สรุปผลการวิจัย
ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ เปนผูกำกับประพันธกรที่มีสไตลเฉพาะตัว และไดรับการยอมรับจากนานาชาติ ดวยการใช

ประสบการณวัยเด็กที่มีความผูกพันกับครอบครัว มีความสนใจและจบการศึกษาดานวรรณกรรม ติดตามขาวสาร รวมไปถึงการ
ทำงานสารคดี มาประยุกตใชในการสรางภาพยนตรบันเทิง ที่มีแกนเรื ่องเกี ่ย วกับความสัมพันธในครอบครัว ถายทอดภาพ
ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุน และปญหาสังคมญี่ปุน ตัวละครมีความเปนมนุษย สมจริงเชิงจิตวิทยา ผานเทคนิคทางภาพยนตรที่
เรียบงาย ผสมผสานเทคนิคสารคดี ดำเนินเรื่องเนิบชา มีความยืดหยุนในการกำกับการแสดง มักเขียนบทและตัดตอดว ยตนเอง 
เพื่อสรางภาพยนตรที่สามารถสะทอนปญหาสังคมญี่ปุนที่ถูกมองขาม มีความคมคาย โดยไมแสดงทาทีตัดสินหรือเรียกรองอยาง
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