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บทคัดย่อ
 บทความชิน้นีเ้ป็นบทความวิชาการมีจุดมุ่งหมายที ่จะอธิบายบทบาทการทำางานของสถาปนิกในภาค
การศึกษาของผู้เขียน ผ่านการออกแบบโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง
บูรณาการงานวจัิยและมาตรฐานตา่ง ๆ  ในการออกแบบเพ่ือลดอณุหภูมแิละความรอ้นให้กบัอาคาร และสง่ผลตอ่รปูแบบ
ทางสถาปัตยกรรมหรือลักษณะทางกายภาพของอาคาร ดังนี้ 1) การวางอาคารและรูปร่างอาคาร 2) การจัดกลุ่มพื้นที่
ใช้สอยและลักษณะอาคาร 3) การยื่นชายคาป้องกันรังสีอาทิตย์ 4) การเลือกใช้สีทาอาคารภายนอก 5) การจัดแต่ง
สภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้ ยังคำานึงถึงการลดการใช้พลังงานในอาคารโดย 6) การจำากัดพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ โดยการส่งเสริมพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน

Abstract

 This paper will focus on the role and responsibilities of a practicing architect at work, using the 

architectural design of Thammasat University Hospital’s canteen number three as a case study. The design, 

based on research and guidelines, integrated building technology techniques in order to reduce heat 

transference to the building. Only those techniques that affected the physical building were considered, 

including: 1) building layout and shape; 2) zoning and opening ratio; 3) overhang and shading design; 

4) selection of exterior paint; and 5) the organization of the building’s surroundings. Moreover, to reduce the 

energy consumption of the building, the analysis focused on minimizing the air-conditioned space. Passive 

design was also considered to promote naturally cooled space as a substitute for air-conditioning.
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1. บทนำา

 บทความชิน้นีเ้ป็นบทความวิชาการ มีจุดมุ่ง
หมายที่จะอธิบายบทบาทการทำางานของสถาปนิกใน
ภาคการศกึษาของผูเ้ขยีน ที่นอกเหนอืจากการจัดการ
เรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมแล้ว 
ยังมีบทบาทในการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิก 
เพื่อนำาทักษะประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจน
การค้นคว้าแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ด้าน
สถาปัตยกรรม เพือ่ถ่ายทอดความรู้สู่วิชาชีพ สังคม 
และประเทศต่อไป 
 ในการน้ีได้เลือกโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 
3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นกรณี
ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีการบูรณาการ
งานวิจัยและมาตรฐานต่าง ๆ ในการออกแบบเพื่อป้อง
กันความร้อนและลดการใช้พลังงานในอาคาร ตลอดจน
บทบาทในฐานะสถาปนิกของผู ้เขียนที ่ผลักดันแนว
ความคิดดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
 ขอบเขตการปฏิบัติวิชาช ีพของสถาปนิก
มุ ่งเน้นการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที ่
ประกอบด้วยอาคารและพืน้ที่ว่างทำาให้สถาปนิกต้องใช้
ความรู้ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สภาพภูมิอากาศ
และบริบทของพืน้ที่ตั้งโครงการ พฤติกรรมการใช้สอย
อาคาร ระเบียบปฏิบัติและข้อกำาหนดของกฎหมายที่
เกีย่วข้อง การประสานงานกับวิศวกรรมระบบที่เกี่ยว
ข้อง วสัดปุระกอบอาคารและเทคนิคการตดิตัง้ ตลอดจน
การประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลออกมา
ให้ไดต้ามวตัถุประสงค ์หากแตบ่ทความน้ีจะมุง่เนน้การ
ออกแบบที่ประยุกต์ใช้ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
อาคารเพือ่ป้องกันความร้อนให้กับอาคาร และส่งเสริม
การลดการใช้พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากธรรม-
ชาติ ที่ส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือลักษณะ
ทางกายภาพของอาคาร ซึ่งเป็นขอบเขตหน้าที่โดยตรง
ของสถาปนิกเท่านัน้ และไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด
การออกแบบท่ีไม่เก่ียวข้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
หรือลักษณะทางกายภาพของอาคาร ยกตัวอย่างเช่น 
การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน ตลอดจน
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเลือก
ใช้หลอดประหยัดไฟและการแยกสวิทซ์ควบคุมในพืน้ที่
ท่ีได้รับแสงธรรมชาติ ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
และการเลอืกประเภทของเครือ่งปรบัอากาศใหเ้หมาะสม 

ประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลและการเลือกใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา เป็นต้น 

2. ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

2.1  ที่มาของโครงการ
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มีความประสงค์ที ่จะก่อสร้างโครงการโรงอาหารสุข
ศาสตร ์3 เพ่ือสนับสนุนการให้บรกิารของโรงอาหารเดมิ
ทีแ่ออดั คบัแคบ ไมส่ามารถรองรบัจำานวนผูม้าใชบ้ริการ
ทีป่ระกอบดว้ยผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และบุคคลากรของโรง
พยาบาลท่ีมีจำานวนเพ่ิมข้ึนตามการดำาเนินงานท่ีเติบโต
ของโรงพยาบาล ตลอดจนไม่สามารถรองรับจำานวน
นักศึกษาที่เพิม่ขึน้จากการขยายตัวของการเรียนการ
สอนกลุ่มวิชาสุขศาสตร์ได้ นอกจากนี ้ ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะให้โครงการโรงอาหารสุข-
ศาสตร์ 3 เป็นส่วนหนึง่ของการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของโรงพยาบาลให้สวยงาม ทันสมัย มีสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ใกล้เคียงโรงพยาบาลเอกชน เพื่อรองรับ
กลุ่มผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่หลากหลายมากขึ้น โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการโรงพยาบาลระดับกลางถึงบน 
ดังนัน้ โครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 จึงไม่ใช่เพียง         
“โรงอาหาร” หากแต่เป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ใหม่
ของโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วย 
 ในการนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ-
เกียรติ เล็งเห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความรู้ 
ความชำานาญในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงขอ
ความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการกำากับดูแลการออกแบบและการ
ควบคุมงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำาบันทึกข้อตกลง    
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 มอบหมายให้ศูนย์นวัต- 
กรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมืองดำาเนินงานออกแบบ โดยมีผู้เขียนเป็น
หัวหน้าและสถาปนิกโครงการ

2.2  รายละเอียดทางกายภาพ
 สถานที่ต้ังโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 มี
ขนาดประมาณ 30 x 55 เมตร หรือประมาณ 1,650 

ตารางเมตร หรือประมาณ 1 ไร่ อยู่ภายในบริเวณโรง
พยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
มีสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบสามด้าน โดยทิศตะวันออกจรด
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ทางเดินมีหลังคาคลุม ทิศเหนือจรดทางเดินสูง 2 ชั้น มี
หลงัคาคลมุ ทศิใตจ้รดอาคารราชสดุาสงู 10 ช้ัน และทศิ
ตะวันตกติดพื้นที่ว่างเปล่าขนาดประมาณ 2.5 ไร่ สถาน
ที่ต้ังโครงการมีระดับต่ ำากว่าระดับพืน้ชัน้ล่างของสิ ่ง
ปลกูสรา้งโดยรอบประมาณ 1.5 เมตร มตีน้ไมเ้ดมิไดแ้ก่
ต้นสนและต้นปาล์ม รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที ่ 1 

 สำาหรับอาคารโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคารสูง 2 ชั้น โครงสร้างคอน
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,000  ตาราง
เมตร ชั้นหนึ่งประกอบด้วยร้านค้าจำานวน 4 ร้าน ได้แก่
ร้านขายหนังสือ ร้านเสริมสวย ร้านค้าทั่วไป และร้าน
ขายของสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ชั้น 2
ประกอบด้วยร้านอาหารจำานวน 2 ร้าน รวมทั้งหมด
ประมาณ 150 ที่นั่ง การเข้าถึงอาคารสำาหรับผู้ป่วยที่นั่ง
รถเข็นสามารถใช้ทางเชือ่มที่บริเวณชัน้หนึง่ของทาง
เดินมีหลังคาคลุมด้านทิศตะวันออก หรือที่บริเวณชั้น 2 

ของทางเดินมีหลังคาคลุมด้านทิศเหนือ รายละเอียด
ตามที่แสดงในรูปที่ 2 - รูปที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย ผังพื้น
ชั้น 1 ผังพื้นชั้น 2 ผังหลังคา รูปด้านทิศตะวันออก รูป
ด้านทิศตะวันตก รูปด้านทิศเหนือ รูปด้านทิศใต้ รูป
ทัศนียภาพ

รูปที่ 1  พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ถ่ายจากชั้นบนอาคารราชสุดา)

รูปที่ 2 ผังพื้นชั้นหนึ่งอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 

รูปที่ 3 ผังพื้นชั้นสองอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 

รูปที่ 4 ผังหลังคาอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                                

รูปที่ 5 รูปด้านทิศตะวันออกอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                               

รูปที่ 6 รูปด้านทิศตะวันตกอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                              
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3. เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ 

 สภาพภูมอิากาศของจังหวดัปทมุธานีเปน็แบบ
ร้อนชืน้เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลางของ
ประเทศไทย มีอุณหภูมิต่ำาสุดเฉลี่ยและสูงสุดเฉลี่ย 25 

และ 33 องศาเซลเซียสตามลำาดับ (เครือข่ายข้อมูล
กาญจนาภิเษก, 2554) และสามารถอนุมานได้ว่าสถานท่ี
ก่อสร้างโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 ซึง่อยู ่ใน
จังหวัดปทุมธานีนัน้มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีความ
แตกต่างของอุณหภูมิในช่วงกลางวัน-กลางคืนน้อย 

โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 33 องศาเซลเซียสใน
ช่วงเวลากลางวัน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 

องศาเซลเซียสในช่วงเวลากลางคืน 
 หากพิจารณาจากข้อมูลข ้างต้นจะพบว่า 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโครงการในช่วงเวลากลางวันสูงกว่า
ตามที่กำาหนดไว้ใน ASHRAE Standard 55-1992 ที่
กำาหนดอุณหภูมิสูงสุดของภาวะน่าสบายในหน้าร้อน
เท่ากับ 26.0 องศาเซลเซียส ที่ความชืน้สัมพัทธ์ 60 

เปอร์เซ็นต์ (ASHRAE, 1995) ดังนัน้ การออกแบบที่
เพิม่อุณหภูมิหรือความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร จึงเป็นสิ่งที่
ไม่มีความเหมาะสม
 การออกแบบโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 
3 จึงมุ่งเน้นการลดอุณหภูมิและความร้อนท่ีเข้าสู่ตัว
อาคารเป็นหลัก ทัง้น้ี หากพิจารณาวา่รงัสีอาทติย ์(Solar 

Radiation) เป็นแหล่งกำาเนิดความร้อนภายนอกอาคาร
ที่สำาคัญที่สุด การป้องกันรังสีอาทิตย์โดยการประยุกต์
ใช้ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีอาคารจากงานวิจัย
และมาตรฐานที ่เกีย่วข้อง ซึง่ส่งผลต่อรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมหรือลักษณะทางกายภาพของอาคาร
และเป็นขอบเขตหนา้ทีโ่ดยตรงของสถาปนกิ ในการนี ้
เทคนิคในการออกแบบท่ีพิจารณาประกอบด้วย 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 1) การวางอาคารและรูปร่างอาคาร 2) การ
จัดกลุ ่มพืน้ที ่ใช้สอยและลักษณะอาคาร 3) การยื ่น
ชายคาป้องกันรังสีอาทิตย์ 4) การเลือกใช้สีทาอาคาร
ภายนอก 5) การจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
 นอกจากนี ้ การออกแบบสถาปัตยกรรม
ชิ้นนี้ยังคำานึงถึงเทคนิคและวิธีการที่จะช่วยลดการใช้
พลังงานในอาคาร เนือ่งจากการใช้พลังงานในอาคาร
ประมาณครึ่งหนึง่หรือมากกว่าถูกใช้ไปในระบบปรับ
อากาศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2550) การจำากัดพืน้ที่ที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ 
และพลกัดนัพ้ืนทีใ่ช้สอยทีใ่ช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดย
ไม่มีการปรับอากาศทดแทน มีส่วนช่วยในการลด
การใช้พลังงานในอาคารลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
 ทั้งนี ้ บทความนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดของ
เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น
สองส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว
ข้องกับเทคนิคการออกแบบนัน้ ๆ ส่วนที่สองเป็นการ
อธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้จากผลของงานวิจัยและ
มาตรฐานต่าง ๆ ในการออกแบบโครงการโรงอาหารสุข
ศาสตร์ 3 ตลอดจนการเรียบเรียงปัญหาและอุปสรรคที่
ผู้เขียนประสบระหว่างการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

รูปที่ 7 รูปด้านทิศเหนืออาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                              

รูปที่ 8 รูปด้านทิศใต้อาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                              

รูปที่ 9 ทัศนียภาพอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3                              



โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554
Built Environment Research Associates Conference, BERAC II, 201116

3.1  การวางอาคารและรูปร่างของอาคาร
3.1.1   การทบทวนวรรณกรรม
 การวางอาคารในผังที ่ ตั้งเป็นปัจจัยแรกที ่
สถาปนิกคำานึงถึงเมื่อเริ่มต้นงานออกแบบ เนือ่งจากมี
ส่วนสำาคัญต่อการเพิม่หรือลดปริมาณความร้อนที่เข้า
สู่ตัวอาคารและไม่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่องานก่อสร้างได้เริ่มต้นไปแล้ว 
การวางอาคารในที่ตั้งเริ ่มจากการศึกษาสภาพดินฟ้า
อากาศ ณ ที่ตั้ง (Micro-Climate) ยกตัวอย่างเช่น 
ความสูงของอาคารโดยรอบที่อาจมีผลต่อทิศทางแดด
และทิศทางลม ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงข้อจำากัดและโอกาส
ที ่ เก ิดจากที ่ ตั้ งและสภาพแวดล้อมโดยรอบที ่ เอื ้อ
ประโยชน์ต่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 
 สำาหรับประเทศไทย การวางอาคารท่ีถูกทิศทาง
ทำาได้โดยการหันด้านแคบของอาคารหันไปทางทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกเพือ่ให้ได้รับความร้อนจากแสง
อาทิตย์น้อยที่สุด และหันด้านยาวของอาคารตั้งฉากกับ
ทิศทางลมประจำาถิน่ของไทยทางทิศใต้ เพือ่ให้ได้รับ
ลมเต็มที่ (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2539)

 หากพิจารณารูปร่างและเส้นรอบรูปของกรอบ
อาคาร โดยคำานึงถึงปริมาณความร้อนที่ผ่านกรอบ
อาคารเพียงอย่างเดียว อาคารที่มีปริมาณความร้อน
ผ่านกรอบอาคารนอ้ยควรมีเส้นรอบรูปน้อยในพืน้ที ่
ใช้สอยเท่า ๆ กัน โดยปกติอาคารรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส
จะมีพืน้ที่กรอบอาคารน้อยกว่ารูปทรงอื่น แต่เนือ่งจาก
มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นทิศทางแดด 
ทิศทางลมประจำาถิ่น ทำาให้อาคารรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เหมาะสมกับอาคารที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศในภูมิ-
อากาศเขตร้อนช้ืน โดยมีสัดส่วนเส้นรอบรูปกรอบอาคาร
ด้านสั้นต่อด้านยาวประมาณ 1:1.3 (สมสิทธิ์ นิตยะ, 
2541)

3.1.2  การประยุกต์ใช้ความรู้
 สำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 จาก
การศึกษาสภาพดินฟ้าอากาศ ณ ที่ตั้ง พบว่า สถานที่
ตั ้งอาคารอยู่ในพืน้ที่โอบล้อมมีสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบ
3 ด้าน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 10 โดยเฉพาะ
ทางด้านทิศใต้ที ่ติดอาคารราชสุดาซึง่เป็นอาคารสูง 
รายละเอยีดตามทีแ่สดงในรปูที ่11 สง่ผลให้บรเิวณพ้ืนที่
ทางด้านทิศใต้มีร่มเงาเกือบตลอดช่วงบ่าย สถาปนิกจึง
ตัดสินใจวางอาคารค่อนไปทางทิศเหนือ เพ่ือใช้ประโยชน์
จากร่มเงาของพืน้ที่ทางด้านทิศใต้ โดยจัดให้เป็นพืน้ที่

ใช้สอยกลางแจ้งที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีซุ้มขายของและ
อาหารพร้อมท่ีน่ังรับประทาน เป็นศูนย์รวมของกิจกรรม
กลางแจ้ง และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาล นักศึกษากลุ่มวิชาสุขศาสตร์ ตลอดจน
บุคคลากรของโรงพยาบาล รายละเอียดตามที่แสดงใน
รูปที่ 12

รูปที่ 10  สถานที่ตั้งอาคารมีสิ่งปลูกสร้างโอบล้อม (ถ่ายจาก
 พื้นที่ว่างทางทิศตะวันตก)

รูปที่ 11  อาคารสูงทางด้านทิศใต้ (อาคารราชสุดา)

รูปที่ 12  ผังการวางอาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3



17การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กรกมล ตันติวนิช

 จากการที่สถานที่ตั้งอาคารมีสิ่งปลูกสร้างโอบ
ล้อมในระยะใกล้ทั ้งสามด้าน ทำาให้พืน้ที ่ดังกล่าวมี
ลมสงบเกือบตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่า สำาหรับ
โครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 ปัจจัยเรื ่องลมเป็น
อุปสรรคต่อการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
การใช้ประโยช์จากลมเพือ่ลดความร้อนให้กับอาคาร
และผู้ใช้อาคารเป็นสิ ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั ้น 
สถาปนิกจึงมุ่งเน้นไปที่การลดความร้อนให้กับอาคาร
และผู้ใช้อาคารโดยการป้องกันรังสีอาทิตย์ที ่จะเข้าสู ่
อาคารเป็นหลัก
 หากพิจารณาถึงตน้ไมเ้ดมิในสถานทีต่ัง้อาคาร 
ประกอบด้วยต้นสนที่มีความสูงประมาณ 2-3 เมตร 
และต้นปาล์มซึง่มีทรงพุม่ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ให้ร่มเงา นอกจากนี ้ ต้นไม้เดิมยังอยู่ในตำาแหน่งท่ียุ่ง
ยากกับการออกแบบและการเก็บรักษาช่วงระหว่างการ
ก่อสร้าง รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 1 สถาปนิก
จึงกำาหนดให้ผู้รับเหมาดำาเนินการล้อมย้ายต้นไม้เดิม
ในสถานที่ตั้ง ไปปลูกในที่ใหม่ตามที่โรงพยาบาลเป็น
ผู้กำาหนด
 เน่ืองมาจากข้อจำากัดทางด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การกำาหนดรูปร่างอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดย
หันด้านแคบไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกตามทฤษฎี
นัน้ ส่งผลให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรง
พยาบาลในอนาคต ทั้งนี ้ จากการที่โรงพยาบาลมีการ
ดำาเนินงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการเรียน
การสอนกลุ ่มวิชาสุขศาสตร์ที ่เติบโตเพือ่รองรับการ
ขยายตัวของโรงพยาบาล ทำาให้สถาปนิกตัดสินใจที่จะ
วางอาคารโดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก 
 เมื ่อไม่สามารถกำาหนดรูปร่างอาคารเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ตามทฤษฎี สถาปนิกจึงพิจารณารูป
ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสทดแทน โดยอาคารโรงอาหารสุข
ศาสตร์ 3 มีสัดส่วนเส้นรอบรูปกรอบด้านส้ันต่อด้าน
ยาวประมาณ 1:1.15 หรือเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ทั้งนี ้ เนื่องจากรูปร่างอาคารดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีเส้นรอบรูปน้อย ทำาให้มี
ปริมาณความร้อนผ่านกรอบอาคารต่ำา เหมาะสมกับ
อาคารที่มกีารตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (หมายเหตุ อาคาร
โรงอาหารสุขศาสตร์ 3 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
บางส่วน) 
 นอกจากน้ี สถาปนิกยงัประยกุตใ์ช้เทคนิคการ
ออกแบบตา่ง ๆ  เพ่ือลดปรมิาความรอ้นทีเ่ข้าสูต่วัอาคาร 

ยกตัวอย่างเช่น การยื่นชายคาป้องกันแสงแดด การจัด
กลุ่มพื้นที่ใช้สอยและโซนปะทะ การเลือกใช้สีทาอาคาร 
และการจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตามท่ีจะได้กล่าว
ในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

3.2  การจัดกลุ่มพื้นที่ใช้สอยและลักษณะอาคาร 
3.2.1  การทบทวนวรรณกรรม
 การจ ัดกลุ ่ มพ ืน้ที ่ ใช ้ สอยภายในอาคาร 
(Zoning) ตามประเภทและกิจกรรมของผู้ใช้อาคาร เป็น
หน้าที่รับผิดชอบหลักของสถาปนิก การจัดกลุ่มพื้นที่ใช้
สอยโดยพิจารณาให้มีโซนปะทะ (Buffer Zone) ในทิศ
ทางที่เหมาะสมจะช่วยลดความร้อนจากภายนอกที่จะ
ถ่ายเทเข้ามาภายในอาคารได้ ทั้งนี ้ หากพิจารณาว่า
ความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำาเนิดความร้อน
จากภายนอกอาคารที ่สำาคัญที ่ สุดประกอบกับการ
พิจารณาเรื่องทิศทางลมประจำาถิน่ที่พัดมาทางทิศใต้ 
ตำาแหน่งของโซนปะทะควรอยู่ในทิศตะวันตก 
 สำาหรับลักษณะผนังภายนอกของโซนปะทะ 
มลีกัษณะทบึตนั (solid) มากกวา่ทีจ่ะเปน็ช่องเปิด (void) 

ทั้งนี ้ ต้องพิจารณาเรื่องปริมาณแสงธรรมชาติและการ
ระบายอากาศท่ีเพียงพอประกอบด้วย โดยท่ัวไปผนงัสว่น
ที่เป็นกระจกจะยอมให้พลังงานความร้อนถ่ายเทเข้าสู่
อาคารได้สะดวกกว่าผนังทึบ ดังนัน้ หากต้องการให้
ปริมาณความร้อนถ่ายเทผ่านโซนปะทะเข้ามาภายใน
อาคารน้อยที่สุด ผนังอาคารภายนอกของโซนปะทะ
ควรมีอัตราส่วนของพืน้ที ่กระจกต่อผนังต่ ำา สำาหรับ
อาคารประเภทห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จัดเป็นอาคาร
ประหยดัพลงังานและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มน้ัน มอีตัรา
ส่วนของพืน้ที ่กระจกต่อผนังไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 
(กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน, 2550)

3.2.2  การประยุกต์ใช้ความรู้
 สำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 สถาน
ทีต่ัง้อาคารถูกโอบลอ้มดว้ยสิง่ปลกูสรา้งขนาดใหญส่าม
ด้าน ทำาให้เกิดร่มเงากับสถานที่ต้ังอาคารเกือบตลอด
เวลาตามที่ได้กล่าวไปแล้ว สถานที่ตั้งอาคารดังกล่าวจงึ
แทบจะไม่ได้รับรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ทิศ
ทางที ่มีโอกาสได้รับรังสีอาทิตย์โดยตรงมีเพียงทิศ
ตะวันตกที ่ไม่มีสิ ่งปลูกสร้างเท่านัน้ สถาปนิกจึงแก้
ปัญหาปริมาณความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที ่จะเข้าสู ่
อาคารทางทิศตะวันตกด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มพืน้ที ่
ใช้สอย การจัดโซนปะทะและการกำาหนดลักษณะผนัง
อาคารภายนอกให้เหมาะสม 
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 การกำาหนดพืน้ที่ใช้สอยและการจัดกลุ่มพืน้ที่
ใช้สอยเพือ่เป็นโซนปะทะ มีส่วนสำาคัญในการช่วยลด
ปริมาณความร้อนจากภายนอกที่ถ่ายเทไปยังพืน้ที่ใช้
สอยส่วนอื่น ๆ ของอาคาร ในกรณีนี ้ สถาปนิกคำานึง
ถึงประเภทกิจกรรม ประเภทของผู้ใช้งาน และจำานวน
ผู้ใช้งานเป็นหลัก กลุ่มพืน้ที่ใช้สอยที่ถูกกำาหนดให้เป็น
โซนปะทะทางทิศตะวันตก รับปริมาณความร้อนแทน
พืน้ที่ส่วนอื่นของอาคาร ได้แก่ ห้องครัว ห้องน้ำา และ
บันไดบริการ เนือ่งจากผู้ใช้งานในกลุ่มพืน้ที่ดังกล่าว
ไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้งานหลัก และมีจำานวนไม่มากเมื่อเทียบ
กับจำานวนผู้ใช้งานทั้งหมด รายละเอียดตามที่แสดงใน
รูปที่ 2 (ผังพืน้ชัน้หนึง่) และรูปที่ 3 (ผังพืน้ชัน้สอง) 
นอกจากนี้ การที่สถาปนิกกำาหนดให้ห้องน้ำาอยู่ทางทิศ
ตะวันตกยังมีความเหมาะสมด้านการใช้งาน (function) 

อีกด้วย เนื่องจากความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์จะช่วย
ฆ่าเชือ้โรค ไม่ทำาให้พื้นทีด่งักล่าวอบัช้ืน สรา้งสขุลักษณะ
ที่ดีเพื่อผู้ใช้งาน
  ทั้งนี ้ ปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามามากจน
เกินไปอาจรบกวนกิจกรรมในโซนปะทะได้ สถาปนิก
จึงกำาหนดลักษณะผนังอาคารภายนอกส่วนที่เป็นโซน
ปะทะให้มลีกัษณะทบึตนัมากกวา่เปน็ช่องเปดิ โดยคำานึง
ถึงการระบายอากาศและปริมาณแสงธรรมชาติที่เพียง
พอ ตลอดจนความสวยงามทางสถาปัตยกรรมประกอบ
ด้วย รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 6 (รูปด้านทิศ
ตะวันตก) สำาหรับอัตราส่วนช่องเปิดต่อผนังของโซน
ปะทะ อาคารโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 มีค่าประมาณ 11 

เปอร์เซ็นต์ 

3.3  การยื่นชายคาป้องกันรังสีอาทิตย์
3.3.1  การทบทวนวรรณกรรม
 การออกแบบอุปกรณ์บังแดดเป็นอีกปัจจัย
หน่ึงท่ีสถาปนิกให้ความสำาคัญ เน่ืองจากอุปกรณ์บังแดด
เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะช่วยลดปริมาณรังสีอาทิตย์
และความร้อนให้กับอาคาร ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
ในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและลดความต้อง
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพืน้ที่ใช้สอยของอาคาร
ลง นอกจากนี้ รูปแบบของอุปกรณ์บังแดดยังส่งผลโดย
ตรงต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย
 การออกแบบอปุกรณบั์งแดดเริม่จากการศึกษา
การโคจรของดวงอาทิตย์ตลอดจนตำาแหน่งของดวง
อาทิตย์ ณ ที่ตั้ง การระบุตำาแหน่งของดวงอาทิตย์ที่จุด
ใด ๆ ต้องระบุมุมอัลติจูด (Altitude Angle) ซึ่งเป็นมุม

ทางตั ้งของดวงอาทิตย์เหนือระดับขอบฟ้า และมุม
อัซซิมุธ (Azimuth Angle) ซึ่งเป็นมุมในแนวระดับของ
ดวงอาทิตย์ที่ทำากับทิศเหนือ โดยมุมอัลติจูดจะต่ำาที่สุด
ในเดือนธันวาคมเมื่อพระอาทิตย์อยู่ทางทิศใต้ 
 หากพิจารณาตำาแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ ที่
ตั้งโครงการในวันที่ 21 ธันวาคม และวันที่ 21 มิถุนายน 
ซึง่เป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรอ้อมทิศใต้และทิศเหนือ
มากที่สุดในรอบปี ตามลำาดับ ตำาแหน่งของดวงอาทิตย์
เวลา 8:00 และ 16:00 นาฬิกา รายละเอียดตามที่แสดง
ในตารางที่ 1

วัน / เดือน เวลา อัลติจูด 

(องศา)

อัซซิมุธ 

(องศา)

21 มิถุนายน

 

08:00 28 70

16:00 38 289

21 ธันวาคม

 

08:00 17 120

16:00 24 236

ตารางที่ 1  ตำาแหน่งของดวงอาทิตย์เวลา 08:00 และ 16:00 
 นาฬิกา ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม  

3.3.2  การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 ส ำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 

สถาปนิกใช้เทคนิคการยื่นชายคา เพือ่ลดปริมาณรังสี
อาทิตย์และความร้อนให้กับอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ที่รับประทานอาคารภายนอกที่ชัน้สองของอาคาร 
รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 13     

รูปที่ 13  การยื่นชายคาป้องกันรังสีอาทิตย์บริเวณ
 พื้นที่รับประทานอาหารภายนอก ชั้นสอง
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กรกมล ตันติวนิช

 นอกจากนี ้ การมีชายคายื ่นยาวยังช่วยลด
ความแตกต่างความจ้าของแสงภายในและภายนอก
อาคาร และช่วยป้องกันละอองฝน ส่งเสริมศักยภาพ
ของพ้ืนทีร่บัประทานอาหารทีใ่ช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
และไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะในวันที่
สภาพอากาศมีความรุนแรง 
 การกำาหนดระยะยืน่ของชายคาเพือ่ป้องกัน
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์ สถาปนิกพิจารณามุมอัลติจูล
ของวันที่ 21 ธันวาคม และวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 
8:00 นาฬกิา และ 16:00 นาฬกิา โดยชายคาควรมรีะยะ
ยื่น รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 14 และรูปที่ 15 ตาม
ลำาดับ

 ในการนี้ สถาปนิกขอความคิดเห็นจากวิศวกร
โครงสรา้งดา้นข้อจำากัดการออกแบบระบบวศิวกรรม งบ
ประมาณ และเทคนิควิธีการก่อสร้าง หากต้องการ
ยื ่นชายคาเพือ่ป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ระยะ
ตามทีร่ะบุ ทัง้น้ี หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพ และ
สัดส่วนความงามทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วย 
สถาปนิกตัดสินใจกำาหนดระยะยื่นที่เหมาะสมจากจุด
ศูนย์กลางของเสาโครงสร้าง เท่ากับ 2.60 เมตร เท่ากัน
ในทุกด้าน โดยมีค้ำายันเป็นส่วนหนึง่ขององค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม และเป็นส่วนหนึง่ของระบบโครง
สรา้งหลงัคาเพ่ือรองรบัปลายชายคายืน่ยาว รายละเอยีด
ตามที่แสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 14  ระยะยื่นชายคา ณ เวลา 8:00 นาฬิกา

รูปที่ 15  ระยะยื่นชายคา ณ เวลา 16:00 นาฬิกา

รูปที่ 16  ชายคายื่นระยะ 2.60 เมตร มีค้ ำายันเป็นส่วนของ
 โครงสร้ างหลังคา และเป็นองค์ประกอบทาง
 สถาปัตยกรรม 

 เนือ่งจากค้ ำายันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งของ
ระบบโครงสร้างหลังคา การก่อสร้างจึงต้องติดต้ังค้ำายัน
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและแข็งแรงก่อนการติดตั้งกระเบือ้ง
มุงหลังคาจะเร่ิมข้ึน ท้ังน้ี สถาปนิกต้องช้ีแจงให้ผู้เก่ียวข้อง
รับทราบ เพือ่ปฏิบัติตามแนวความคิดในการออกแบบ
ได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการแอ่นตัวของโครงสร้าง
หลังคาโดยเฉพาะชว่งปลายชายคายืน่ยาวทีอ่าจทำาให้
การติดตั้งกระเบือ้งมุงหลังคาไม่ได้มาตรฐาน และเกิด
การรั่วซึมของน้ำาฝน



โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554
Built Environment Research Associates Conference, BERAC II, 201120

 กล่าวโดยสรุป ในการประกอบวิชาชีพสถา-
ปัตยกรรม สถาปนิกต้องพิจารณาปัจจัยหลากหลายที่
เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นประโยชน์ใช้สอย งบประมาณ
และเทคนิคการก่อสรา้ง ลกัษณะทางกายภาพและความ
สวยงาม ตลอดจนศักยภาพในการป้องกันรังสีอาทิตย์ 
ในการนี ้ สถาปนิกจำาเป็นต้องหาจุดสมดุลในการออก
แบบซึง่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เพือ่ให้ได้
สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม การสั ่งสมทักษะและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพเหล่านี ้ จะเป็นข้อมูลพืน้ฐานให้สถาปนิกใช้ใน
การตัดสินใจในโอกาสต่อไป

3.4  การเลือกใช้สีทาอาคารภายนอก
3.4.1  การทบทวนวรรณกรรม
 สีทาอาคารภายนอกเป็นสิ ่งสังเกตุที ่จดจำา
ได้ง่ายสำาหรับบุคคลทั ่วไป และเป็นสิ ่งสำาคัญที ่ช่วย
ในการกำาหนดภาพลักษณ์ของอาคาร การกำาหนดสีทา
อาคารภายนอกเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ ทั้งนี ้ การเลือกใช้สีของผนังภาย
นอกส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคาร 
 เมื ่อรังสีอาทิตย์ซ ึง่ประกอบด้วยรังสีตรง 
(Direct Radiation) และรงัสีกระจาย (Diffuse Radiation) 

ตกกระทบวัตถุทึบแสง รังสีบางส่วนจะถกูดูดกลืนใน
ขณะที่รังสีบางส่วนจะสะท้อนกลับออกไป รังสีที่ถูกดูด
กลืนจะทำาให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึน้ และจะถ่ายเทความ
ร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมในเวลาต่อมา โดยวัตถุสีขาว
อาจสะท้อนรังสีได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ใน
ขณะที่วัตถุสีดำาสะท้อนรังสีได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ 
(สมสิทธิ์ นิตยะ, 2541) สำาหรับประเทศไทย การเลือก
ทาสอีาคารภายนอกดว้ยสเีข้ม จะทำาให้ผนังดดูกลนืรงัสี
อาทิตย์ในปริมาณมาก ส่งผลให้อุณหภูมิผิวผนังภาย
นอกสูงขึน้ เพิม่ปริมาณความร้อนทีถ่่ายเทเข้ามาใน
อาคาร การเลือกใช้สีทาอาคารภายนอกด้วยสีอ่อนจะ
ทำาให้รังสีสะท้อนกลับออกไปได้มาก ช่วยลดปริมาณ
รังสีที่ถูกดูดกลืนและลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้า
มาในอาคาร 
 กระทรวงพลังงาน กำาหนดค่าสัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์ (แอลฟา) ของผนังทึบที่ทาสีขาว
และสีดำาเท่ากับ 0.3 และ 0.9 ตามลำาดับ เพื่อใช้ในการ
คำานวณค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (Equivalent 

Temperature Difference) ระหวา่งภายนอกและภายใน
อาคาร มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส เพือ่ใช้ประกอบใน

รูปที่ 17  ผลของรังสีอาทิตย์ วันที่ 21 มิถุนายน 8:00 นาฬิกา  

รูปที่ 20  ผลของรังสีอาทิตย์ วันที่ 21 ธันวาคม 16:00 นาฬิกา 

รูปที่ 18  ผลของรังสีอาทิตย์ วันที่ 21 มิถุนายน  16:00 นาฬิกา

รูปที่ 19  ผลของรังสีอาทิตย์ วันที่ 21 ธันวาคม 8:00 นาฬิกา

 เนือ่งจากข้อจำากัดจากปัจจัยต่าง ๆ ทำาให้
สถาปนิกไม่สามารถกำาหนดระยะยื่นชายคาที่ป้องกัน
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ท้ังน้ี ผลของรังสีอาทิตย์จากการจำาลองโดยคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม เวลา 8:00 และ 
16:00 รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 17 - รูปที่ 20 

ตามลำาดับ
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การคำานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร (Overall Thermal Transfer Value: 

OTTV) (พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, 
2552) 

 
3.4.2 การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 สำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 

สถาปนิกตัดสินใจกำาหนดสีทาอาคารภายนอก โดยตั้ง
อยู่บนพืน้ฐาน 3 ประการ ได้แก่ บ่งบอกถึงความเป็น
เอกภาพ (unity) ของอาคารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ความสามาถในการลดปริมาณความร้อนที่
ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม 
 อาคารเกือบทั้งหมดในมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความเป็นเอกภาพและเป็นที่จดจำา
ได้ง่าย ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากเทคนิคการกำาหนดสีภาย
นอกอาคาร ให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ติดตั้งหลังคาสีหมากสุก (สีส้ม) หรือมี
ผนังสแีดงเข้มทีส่ว่นหน่ึงสว่นใดของอาคาร รายละเอยีด
ตามที่แสดงในรูปที่ 21

กับอาคาร โดยเฉพาะผนังภายนอกด้านทิศตะวันตกซึ่ง
เป็นโซนปะทะ ต้องรับปริมาณความร้อนแทนพื้นที่ส่วน
อื่นของอาคาร รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 23

รูปที่ 21  การกำาหนดสีภายนอกของอาคารในมหาวิทยาลัย

รูปที่ 22  การกำาหนดสีทาภายนอก ให้กลมกลืนกับอาคารอื่น
            ในมหาวิทยาลัย

รูปที่ 23  การกำาหนดสทีาภายนอกทีเ่ปน็โซนปะทะทางทิศตะวนั
 ตกด้วยสีอ่อน

 กล่าวโดยสรุปว่า ขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ทำาให้สถาปนิกต้องสังเคราะห์ข้อมูล
จำานวนมาก และในกรณีน้ีสถาปนิกต้องพิจารณาถ่วงดุลย์
ระหว่างภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ความกลมกลืน 
ความสวยงาม และการลดปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร 
การบูรณาการความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีอาคารเข้า
กับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จะทำาให้
สถาปัตยกรรมสอดคล้องกลมกลืนกับบริบท (context) 

และเป็นมิตรกับผู้ใช้อาคารมากขึ้น

3.5  การจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
3.5.1  การทบทวนวรรณกรรม
 การจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบมีส่วน
สำาคัญในการช่วยลดปริมาณความร้อนที ่ถ่ายเทเข้า

 ในการนี ้ สถาปนิกพิจารณาเทคนิคทั้งสอง
ควบคู่กัน ทั้งการติดตั้งหลังคาสีหมากสุก และกำาหนด
สีทาผนังอาคารภายนอกเป็นสีแดงเข้มเพือ่ให้เป็น
อันหนึง่อันเดียวกับอาคารอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ราย
ละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 22 ทั้งนี ้ มีผนังภายนอก
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกกำาหนดให้เป็นสีแดงเข้มเพื่อ
ใช้เป็นองค์ประกอบในการกำาหนดภาพลักษณ์ให้กับ
อาคาร สำาหรับผนังภายนอกส่วนที่เหลือ สถาปนิก
กำาหนดใช้สทีาอาคารสอีอ่น เช่น สขีาว ทีม่คีา่สัมประสิทธิ์
การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ต่ำา ช่วยลดปริมาณความร้อนให้
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อาคาร การปรับแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารที่
ถูกต้องจะช่วยส่งเสริมสภาพดินฟ้าอากาศ ณ ที่ตั้ง ให้
เอื้อประโยชน์ต่อการลดอุณหภูมิและความร้อนบริเวณ
โดยรอบอาคาร ดงัน้ัน สถาปนิกจึงใสใ่จกับการออกแบบ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเท่าเทียมตัวอาคาร 
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เมื่อพื้นที่ใด ๆ ได้รับ
รังสีอาทิตย์ จะมีรังสีส่วนหนึง่ถูกดูดกลืนและมีรังสีอีก
ส่วนหนึง่สะท้อนกลับออกมารังสีที ่ถูกดูดกลืนไว้จะ
ทำาให้พืน้ที่ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึน้และแผ่รังสีความ
ร้อนออกมาภายหลัง การลดปริมาณรังสีอาทิตย์บริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรอบอาคารข้ึนอยู่กับการมีอยู่ขององค์ประกอบ
ที่ให้ร่มเงากับพืน้ที่ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ตำาแหน่ง
ขนาดรูปร่างของอาคารและอาคารใกล้เคียง ตลอดจน
ตน้ไม้ใหญ่โดยรอบ ทัง้น้ี การลดปรมิาณรงัสอีาทติยข์อง
ต้นไม้แตกต่างจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เนือ่งจาก
ต้นไม้ดูดกลืนรังสีอาทิตย์บางส่วนไว้แต่ไม่ได้แผ่รังสี
ความร้อนออกมาภายหลัง (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2539)

 การมีตน้ไม้ใหญ่จะช่วยลดปรมิาณรงัสอีาทติย์
และช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
อาคารในช่วงเวลากลางวันได้ นอกจากนี้ กระบวนการ
สังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ต้องนำาน้ำาใต้ดินมาใช้และถูก
แปลงสภาพเปน็ไอน้ำาผา่นออกทางปากใบ กระบวนการ
ดังกล่าวที่ทำาให้น้ำา 1 ลิตรถูกแปลงสภาพเป็นไอน้ำา ต้อง
ใช้พลังงานความร้อนประมาณ 2,200 บีทียู พลังงานใน
ปริมาณดังกล่าวจะถูกดึงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเย็นลง ดังนัน้ หาก
ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่นำาน้ำาใต้ดินขึน้มาผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์แสงแล้วแปลงสภาพเป็นไอน้ ำา ในอัตรา
ประมาณ 65 ลิตรต่อวัน (เฉพาะช่วงเวลากลางวัน 12 

ชัว่โมง) จึงอาจกล่าวได้ว่า ต้นไม้ใหญ่ต้นนัน้มีความ
สามารถในการทำาให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเย็นลง 
เทยีบเทา่กับเครือ่งปรบัอากาศขนาด 1 ตนั หรอื 12,000 

บีทียูต่อชั่วโมง (สุนทร บุญญาธิการ, 2542)

 นอกจากนี ้ การปรับแต่งสภาพแวดล้อมโดย
รอบโดยการใช้พืชคลุมดิน มีส่วนช่วยทำาให้สภาพแวด
ล้อมโดยรอบอาคารเย็นลงเช่นกัน เนือ่งจากเมื่อพืช
คลุมดินสังเคราะห์แสงโดยนำาน้ำาใต้ดินมาผ่านกระบวน
การและแปลงสภาพเป็นไอน้ำาเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ 
การปลูกพืชคลุมดินยังทำาหน้าที ่เป็นเสมือนฉนวน
ป้องกันความร้อนให้กับผิวดินอีกด้วย สำาหรับผิวดินมีสี
เข้มและผิวดินแห้งแข็งที่ไม่มีพืชปกคลุมจะดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ไว้สูง การสูญเสียความร้อนด้วยการระเหยของ

น้ำาทำาได้น้อย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารมี
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น การเลือก
ใช้วัสดุปูพืน้โดยรอบอาคารที่มีผิวสีอ่อนและให้น้ำาซึม
ผ่านได้จะมีส่วนช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบอาคารให้ต่ำา
กว่าอุณหภูมิอากาศทั่วไปได้

3.5.2  การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 สำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 
สถาปนิกพิจารณาการออกแบบจัดแต่งสภาพแวดล้อม
โดยรอบคำานึงถึง 2 ประเด็นหลักได้แก่ การลดปริมาณ
ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าอาคาร และการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมและการใช้พืน้ที่กลางแจ้งที่ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้ของอาคาร 
 สำาหรับการลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้า
อาคารนัน้ สถาปนิกมุ่งเน้นไปที่การเพิม่พืน้ที่สีเขียวให้
กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ 
ต้นไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เพื่อลดปริมาณรังสีอาทิตย์ที่
ตกกระทบพืน้ที่โดยรอบอาคารให้ต่ำาที่สุด นอกจากนี ้
พ้ืนทีส่เีขียวดงักลา่วยงัช่วยลดความรนุแรงของอณุหภูมิ
อากาศโดยรอบอาคารด้วยการระเหยของน้ำาจากกระบวน
การสังเคราะห์แสงของพืช สำาหรับทางทิศใต้ของอาคาร 
ที่ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบที่ให้ร่มเงากับพืน้ที่
ภายนอกอาคารเกือบตลอดเวลา สถาปนิกยังจัดให้มี
ต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น พร้อม
ซุ้มขายอาหารและน่ังรบัประทานกลางแจ้ง ช่วยสง่เสรมิ
ให้เกิดกิจกรรมและการใช้พืน้ที ่โดยรอบอาคารที ่ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ 
 ทั้งนี ้ ยังมีปัจจัยภายนอกอีกมากมายที่เหนือ
อำานาจการควบคมุของสถาปนิกผูอ้อกแบบ ยกตวัอยา่ง
เช่น การขาดการบำารุงรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือให้ตน้ไมดั้งกลา่วเติบโตอยา่งรวดเรว็และสรา้งรม่เงา
ให้กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทำาให้อาจตอ้งใช้เวลานาน 
เพ่ือให้ตน้ไมด้งักลา่วจะเตบิโตพอทีจ่ะให้รม่เงากับสภาพ
แวดลอ้มโดยรอบไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ รายละเอยีด
ตามที่แสดงในรูปที่ 24
 สำาหรับการใช้ต้นไม้พุม่เพือ่จ ัดแต่งสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ เป็นความคิดฉับพลันของสถาปนิก
ระหวา่งการก่อสรา้ง เพ่ือแก้ปญัหาเรือ่งระดบัทีแ่ตกตา่ง
กันระหว่างตัวอาคารกับระดับดินเดิมซึง่ไม่ได้มีการถม 
โดยระดับอาคารและระดับดินเดิมแตกต่างกันประมาณ 
1.5 เมตร ซึง่เป็นอันตรายอย่างยิ่งหากผู้ป่วยหรือเด็ก
พลัดตกลงไป ในเบื้องต้น ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
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เฉลิมพระเกียรติเสนอให้ติดตั้งราวกันตกสเตนเลส แต่
สถาปนิกผู้ออกแบบมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับภาพ
ลักษณ์ของอาคาร จึงเสนอให้ใช้ต้นไม้พุม่ที่มีความสูง
ประมาณ 2.5 เมตร ใส่กระถางวางเรียงแน่นชิดติดกัน
ทดแทนราวกันตก รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 25 

 สำาหรับการใช้พืชคลุมดินเพือ่จัดแต่งสภาพ
แวดล้อมโดยรอบนัน้ สำาหรับในกรณีนี ้ สถาปนิกต้อง
พิจารณาถ่วงดลุยร์ะหวา่งทฤษฎกีารออกแบบทางสถา-
ปัตยกรรม (การใช้สอย) และทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยี
อาคาร (การลดปรมิาณความรอ้น) ตามทีไ่ด้กลา่วในราย
ละเอยีดไปแลว้วา่ การคายความช้ืนของพืชคลมุดนิมผีล
ให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเย็นลง และการดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ของผิวดินแห้งแข็งมีผลให้อุณหภูมิโดยรอบ
อาคารสูงกว่าอุณหภูมิทั่วไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
หากต้องการลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าอาคาร 
และลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศโดยรอบอาคาร 
สถาปนิกควรพิจารณาปลูกพืชคลุมดินและหลีกเลี่ยง
วัสดุปูพืน้ที่มีลักษณะแห้งแข็ง ทั้งนี ้ หากพิจารณาด้าน
ลักษณะการใช้สอยพืน้ที่กลางแจ้งประกอบด้วยพบว่า 
การพิจารณาปลูกพืชคลุมดินเต็มพืน้ที่อาคารอาจเป็น
อุปสรรคต่อการใช้สอยพืน้ที่ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นอุปสรรคต่อการเดินสุภาพสตรีที่ใส่รองเท้าส้นสูง 
เป็นอปุสรรคต่อการต้ังโต๊ะรบัประทานอาหารให้ไดร้ะดบั 
และอาจเปน็ภาระทีม่ากข้ึนในการบำารงุรกัษาให้พ้ืนทีด่งั
กล่าวให้เขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลา เพราะหากพืชคลุมดิน
ไม่งอกงามจนเปิดเผยผิวดินแห้งแข็งด้านล่างแล้ว อาจ
เปน็ปจัจัยทีท่ำาให้พื้นทีบ่รเิวณดงักลา่วมอีณุหภูมสิงูกวา่
อุณหภูมิทั่วไปได้ เมื่อสถาปนิกได้พิจารณาถึงลักษณะ
การใช้สอยและการบำารุงรักษา ตลอดจนการลดปริมาณ
ความร้อนให้กบัอาคารควบคู่กันแล้ว จึงเสนอแนวทาง
การจัดแต่งสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคารด้วยการตดิตัง้
วัสดุปูพื้นคอนกรีตสลับกับการปลูกพืชคลุมดิน ในอัตรา
ส่วนประมาณ 2:1 รายละเอียดตามท่ีแสดงในรูปท่ี 26

รูปที่ 24  ปญัหาการขาดการบำารงุรกัษาต้นไม้ใหญ่อยา่งตอ่เน่ือง

รูปที่ 25  เทคนิคการใช้ต้นไม้พุ่มทดแทนราวกันตก

เทคนิคการใช้ตน้ไมพุ่้มเพ่ือทดแทนราวกันตก นอกจาก
จะมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยในการลดปริมาณความร้อนให้กับอาคาร 
เนือ่งจากการดูดซับรังสีอาทิตย์และการคายความชื้น
ของต้นไม้ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วข้างต้นอีก
ด้วย ในการนี้ ผู้ออกแบบได้กำาหนดให้ปลูกต้นโมก ซึ่ง
เปน็ตน้ไมท้ีท่นทาน บำารงุรกัษาง่าย เพ่ือลดภาระในการ
ดแูลรกัษาตน้ไม ้ลดอตัราการตายของตน้ไมซ้ึง่นอกจาก
ไมส่วยงามเปน็ภาพลักษณท์ีไ่มด่กัีบโรงพยาบาลแลว้ ยงั
อาจทำาให้เกิดช่องว่างที่อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้อาคาร
ได้ 

รูปที่ 26  เทคนิคการติดตั้งวัสดุปูพื้นคอนกรีตสลับพืชคลุมดิน
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 ทั้งนี้ข้อจำากัดด้านงบประมาณก่อสร้างของ
โครงการ ทำาให้เทคนิคการจัดแต่งสภาพแวดล้อม
โดยการติดตั้งวัสดุปูพืน้คอนกรีตสลับกับการปลูกพืช
คลมุดนิถูกตดัทอนออกไประหวา่งกระบวนการประกวด
ราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยทางโรงพยาบาลธรรม-
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะดำาเนินการจัดหาวัสดุปูพืน้
คอนกรีตที่เหลือใช้จากการรื้อถอนจากทางเท้าภายใน
มหาวิทยาลัยมาติดตั้งเต็มพืน้ที่ภายหลัง รายละเอียด
ตามที่แสดงในรูปที่ 27 ทั้งนี ้ สถาปนิกได้พิจารณา
ประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบและพบว่ามีข้อดีหลาย
ประการจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ช่วยรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยการใช้วสัดหุมนุเวยีน (Recycle) 

การดูแลรักษาทำาได้ง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดิน
สภุาพสตรทีีใ่สร่องเทา้สน้สงู และไมไ่ดเ้พ่ิมปรมิาณความ
ร้อนโดยรอบอาคารมากจนเกินไป เนือ่งจากพืน้ที่ดัง
กล่าวอยู่ในร่มเงาของอาคารโดยรอบเกือบตลอดเวลา 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลให้สถาปนิก
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงการจัดแต่งสภาพแวดล้อม
โดยรอบอาคารที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรตินำาเสนอ

3.6  การจำากัดพื้นที่สำาหรับการปรับอากาศ
3.6.1  การทบทวนวรรณกรรม
 นอกเหนือจากการออกแบบทางกายภาพที่
คำานึงถึงการลดอุณหภูมิและความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร
ตามที่ได้กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมานั้น การ
จำากัดพืน้ที่ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพือ่การลด
การใช้พลังงานในอาคารถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ของสถาปนิก เนือ่งจากการจำากัดพืน้ที่ที่มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดการ
ใช้พลังงานในอาคารว่าน้อยหรือมากเพียงใด การผลัก
ดันให้เกิดการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างสถาปัตย-
กรรมที่มีการทดแทนพืน้ที ่ใช้สอยที่ติดตั ้งเครื ่องปรับ
อากาศด้วยพืน้ที่ใช้สอยที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ในขณะที่พืน้ที ่ใช้สอยดังกล่าวยังสามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้อาคารได้อย่างเหมาะสม จะช่วย
ลดการใช้พลังงานในอาคารลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
 ทัง้น้ี ผลสำารวจการใช้พลงังานของอาคารสรรพ
สนิคา้ ประเภท ช้อปปิ้งพลาซ่าหรอืพ้ืนทีใ่ห้เช่า โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยืนยันว่า 
การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศคิดเป็นสัดส่วนสูง
ที่สุดของการใช้พลังงานในอาคาร หรือประมาณ 58 
เปอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2552)

3.6.2  การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  สำาหรับโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 
สถาปนิกได้พยายามพลักดันให้จำากัดพื้นที่ที่มีการ
ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และสง่เสรมิพ้ืนทีใ่ช้สอยทีไ่มไ่ด้
ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศทดแทน โดยเฉพาะทีร่า้นอาหาร
ชัน้สองของอาคาร โดยมีสัดส่วนของพืน้ที่รับประทาน
อาหารทีป่รบัอากาศตอ่พ้ืนทีร่บัประทานอาหารทีไ่มป่รบั
อากาศเทา่กับ 147 ตอ่ 141 ตารางเมตร (ไมร่วมห้องครวั
และพ้ืนทีโ่ถงบันได) รายละเอยีดตามทีแ่สดงในรปูที ่28
 นอกจากความพยายามในการจัดสรรให้มพ้ืีนที่
รับประทานอาหารที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศใน
ปริมาณที่เท่า ๆ  กันแล้ว สถาปนิกยังกำาหนดให้พื้นที่รับ
ประทานอาหารที่มีบรรยากาศดีที่สุดของโครงการเป็น
พื้นที่รับประทานอาหารที่ไม่ปรับอากาศอีกด้วย โดยจัด
ให้พืน้ที่ดังกล่าวสามารถมองเห็นกิจกรรมและซึมซับ
บรรยากาศที่ร่มรื่นของพืน้ที่ใช้สอยกลางแจ้งที่อยู่ด้าน
ลา่งได ้ทัง้น้ี เพ่ือสง่เสรมิให้เกิดการใช้พื้นทีด่งักลา่วอยา่ง
ตอ่เน่ืองแมใ้นวนัทีส่ภาพอากาศมคีวามรนุแรง สถาปนิก

รูปที่ 27  การเปลี่ยนแปลงการจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
 อาคาร

 กลา่วโดยสรปุวา่ การปฏิบตัวิชิาชีพสถาปตัย-
กรรมมีปัจจัยภายนอกมากมายที่อยู่เหนืออำานาจและ
หน้าที่ของสถาปนิกผูอ้อกแบบ การตดัสนิใจยอมรบั หรอื
ไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นกับงานออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม 
ทำาให้สถาปนิกต้องใช้ต้องใช้ทักษะและความรู ้ความ
สามารถหลากหลายด้าน เพือ่พิจารณาประเด็นต่าง ๆ
เหล่านั้นอย่างมีเหตุผล
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จึงกำาหนดให้ลักษณะทางกายภาพของอาคารมีชายคา
ยืน่ยาว กันแดดกันฝน ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้
ในหัวข้อที่ผ่านมา
 สำาหรับร้านค้าชัน้หนึง่รวมทั ้งสิ ้น 4 ร้าน
ประกอบด้วยร้านขายหนังสือ ร้านเสริมสวย ร้านค้า
ทัว่ไป และรา้นขายของสะดวกซ้ือทีเ่ปดิบรกิารตลอด 24 
ชัว่โมงนัน้ สถาปนิกกำาหนดให้เป็นพืน้ที่ปรับอากาศ
ทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลด้านภาพลักษณ์ของโครงการ
ที่ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกที่สามารถรองรับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการระดับกลางถึงบนได้ ทั้งนี้ ร้านค้าที่ “ดูดี” ใน
การรับรู้ของสังคมเป็นร้านค้าที่มีการติดตั้งระบบปรับ
อากาศ และสำาหรับร้านขายของสะดวกซื้อที่เปิดบริการ
ตลอด 24 ชัว่โมงที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันนั้น ข้อบังคับในการติดตั้งระบบปรับ
อากาศในพืน้ที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น 
ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม สถาปนิกไม่เพียง
แตจ่ะตอ้งผลักดนัแนวความคดิการออกแบบทีใ่ช้ความรู้
พ้ืนฐานทางดา้นเทคโนโลยอีาคารเพ่ือมุง่เน้นการลดการ
ใช้พลังงานให้กับอาคารเท่านัน้ หากแต่ยังต้องเข้าใจ
วัฒนธรรมการบริโภค จิตวิทยาและการรับรู้ทางสังคม 
เพือ่ให้สถาปัตยกรรมสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ตัวอย่างของการที่สถาปนิกต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถที่นอกเหนือไปจากความรู้พืน้
ฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม เพือ่ผลักดัน
ให้แนวความคิดการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับ มีราย
ละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 ในช่วงระหวา่งการก่อสรา้งมผีูป้ระกอบกิจการ
เข้ามาตดิตอ่ขอเช่าพ้ืนทีร่า้นอาหารเปน็จำานวนมาก โดย

รูปที่ 28  การจัดสรรพืน้ที ่ รับประทานอาหารที ่ปรับอากาศ
 และไม่ปรับอากาศตามความเห็นของสถาปนิก

ผูป้ระกอบการทัง้หมดเป็นผูป้ระกอบการของรา้นอาหาร
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่น 
รา้นเอสแอนดพี์ รา้นแบลก็แคนยอน รา้นฮะจิบงั รา้นยำา
แซ่บ เปน็ตน้ ทัง้น้ี ผูป้ระกอบกิจการแตล่ะรายมขีอ้จำากดั
และรายละเอียดความต้องการพืน้ที่รับประทานอาหาร
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการบางราย
ยอมรับพืน้ที่รับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรับอากาศ แต่
ต้องการเช่าพืน้ที่ชัน้สองทั้งหมด ซึง่ขัดกับจุดประสงค์
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติทีต่อ้งการ
ให้มีร้านอาหารสองร้านเพือ่เป็นทางเลือกสำาหรับผู้ใช้
บริการ ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายต้องการให้มี
พืน้ที่รับประทานอาหารที่ปรับอากาศเพิม่ขึน้ และไม่
ยอมรับในพืน้ที ่ รับประทานอาหารที ่ไม่ปรับอากาศ 
สำาหรับผู้ประกอบการที่ไม่ยอมรับในพืน้ที่รับประทาน
อาหารที่ไม่ปรับอากาศนัน้ สถาปนิกได้พยายามชี้แจง
เหตุผลและแนวความคิดในการออกแบบผ่านประธาน
กรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ซึง่เป็นบุคลากรและผู้
บริหารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
มีส่วนในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 ทั้งนี ้ จากอุปสรรคเรื่องการสื่อสารเพือ่ชี้แจง
เหตุผลและแนวความคิดในการออกแบบให้ผู้ประกอบ
การยอมรับ ประกอบกับวัฒนธรรมการบริโภคและการ
รับรู้ทางสังคมที่ยอมรับร้านอาหารที่มีการติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ ทำาให้ผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติตัดสินใจยกเลิกพืน้ที ่ รับประทาน
อาหารที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และจัดให้พืน้ที่
รับประทานอาหารท้ังหมดเป็นพ้ืนท่ีปรับอากาศ ราย
ละเอียด ตามที่แสดงในรูปที่ 29

รูปที่ 29  การจัดให้พืน้ที ่ รับประทานอาหารทั ้งหมดติดตั ้ง
 เครื่องปรับอากาศ
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รูปที่ 30  ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรพืน้ที่รับประทานอาหาร
   ตามความเห็นของสถาปนิก

รูปที่ 31  ผังบริเวณสรุปเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ 

รูปที่ 32  รูปตัดสรุปเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ 

 ทั้งนี ้ สถาปนิกเห็นว่าการดำาเนินการดังกล่าว
นอกจากจะเพ่ิมการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคารแลว้ ยงั
ขัดขวางทางสญัจรของผูม้าใช้บรกิารโดยรถเข็น และเปน็
อุปสรรคต่อการเชือ่มอาคารโครงการต่อกับทางเดินมี
หลงัคาคลมุช้ันทีส่องอกีดว้ย ในการน้ี สถาปนิกจึงเสนอ
ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรพืน้ที่รับประทานอาหารที่
บูรณาการความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหาร
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับการ
จำากัดพืน้ที ่ ท่ีติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศเพือ่ลดการใช้
พลังงานในอาคาร รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 30 
โดยเพิม่อัตราส่วนของพืน้ที่รับประทานอาหารที่ปรับ
อากาศต่อพืน้ที ่ รับประทานอาหารที ่ไม่ปรับอากาศ
เท่ากับ 179 ต่อ 109 ตารางเมตร

ในหลักสูตรสถาปัตยกรรม หากแต่สถาปนิกผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเอง เพือ่ใช้เป็น
เป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในโอกาสต่อไป  

4. บทสรุป

 ปัจจุบันโครงการโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่บูรณาการงานวิจัยและมาตรฐาน
ต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อรปูแบบทางสถาปัตยกรรมหรอืลกัษณะ
ทางกายภาพของอาคาร เพือ่ป้องกันความร้อนและลด
การใช้พลังงานในอาคาร ตามที่ได้กล่าวในรายละเอียด
ไปแลว้ ดังน้ี  1) การวางอาคารและรปูรา่งอาคาร 2) การ
จัดกลุม่พ้ืนทีใ่ช้สอยและลักษณะอาคาร 3) การยืน่ชายคา
ป้องกันรังสีอาทิตย์ 4) การเลือกใช้สีทาอาคารภายนอก 
5) การจัดแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนียั้งมี
แนวความคดิในการออกแบบทางสถาปตัยกรรมทีค่ำานึง
ถึงการลดการใชพ้ลังงานในอาคารโดย 6) การจำากัด
พืน้ที ่ ติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ โดยส่งเสริมพืน้ที ่ ท่ี
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศทดแทน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 31 
และรูปที่ 32

 กลา่วโดยสรปุวา่ ในระหวา่งการปฏิบตัวิชิาชีพ
สถาปตัยกรรม สถาปนิกอาจพบเจอปจัจัยภายนอกทีอ่ยู่
เหนืออำานาจควบคุมของสถาปนิก ทำาให้สถาปนิกต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถที่นอกเหนือไปจากความรู้พืน้
ฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น 
การสรา้งภาพลกัษณข์องโครงการ วฒันธรรมการบรโิภค
และการรับรู้ทางสังคม ความได้เปรียบเสียเปรียบทาง
ธุรกิจ วิธีการเจราจาต่อรอง ตลอดจนจังหวะระยะเวลา
ในการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการแก ้ไข
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึน้กับงานสถาปัตยกรรม 
เพือ่ให้สถาปัตยกรรมตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครอบคลุม เรื่องเหล่านีเ้ป็นเรื่องจำาเป็นในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่ทว่าที่ไม่มีการเรียนการสอน
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 ขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ทำาให้สถาปนิกต้องใช้ต้องใช้ทักษะและความรู ้ความ
สามารถหลากหลายด้านนอกเหนือไปจากความรู้พืน้
ฐานในการออกแบบ เพ่ือบูรณาการประเดน็ตา่ง ๆ  เหลา่
นัน้อย่างมีเหตุผล และนำาเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที ่สุด
สำาหรับโครงการ เนือ่งจากสถาปนิกเป็นวิชาชีพเดียว
ที่มีความรู้และความเข้าใจกระบวนการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารอย่างครบวงจร (รัชด ชมภูนิช, 2549) 
บทบาทของสถาปนิกอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่อยู่เหนืออำานาจและหน้าที่ของสถาปนิก การ
สั่งสมทักษะและประสบการณ์เหล่านีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้
ฐานให้สถาปนิกใช้ในการตัดสินใจในโอกาสต่อไป
 ในการนี ้ ผู ้เข ียนไม่ขอกล่าวถึงการติดต่อ
ประสานงานในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบกับผู้ควบคุม
งาน ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจน
วศิวกรระบบทีเ่ก่ียวข้องตลอดช่วงระยะเวลาการกอ่สรา้ง 
ซึง่เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้งานสถาปัตยกรรมเสร็จสิ้นออก
มาเป็นรูปธรรมตามแนวความคิดการออกแบบ ทั้งนี้ 

ประสบการณ์ดังกล่าวผู้เขียนจะหาโอกาสถ่ายทอดใน
โอกาสต่อไป   

กิตติกรรมประกาศ

 ผูเ้ขียนขอขอบคณุผูม้ส่ีวนรว่มทีท่ำาให้โครงการ
ก่อสร้างโรงอาหารสุขศาสตร์ 3 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังน้ี 
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองที่เปิด
โอกาสให้ผู้เขียนได้รับผิดชอบงานออกแบบดังกล่าว 
2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าของ
โครงการที่ให้เกียรติในงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3) 
วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบคุณนิเวศ ล้ำาเลิศลักษณชัย 
คุณเอกชัย ประสงค์ และคุณสุภสิริ กุลวิฑิต ที่ทำาให้
อาคารมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 4) บริษัท คอนซัลติ้ง 
แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำากัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่
ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5) 
บริษัท อมรพิมล จำากัด ผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้างจนเสร็จสิ้น
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