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ทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

การจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์
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แนวทางการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของที่พักอาศัยสำาหรับนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตนครสวรรค์
Guidelines for Participatory Design of Accommodation and Community 
Planning for Regional University Students: A Case Study of the Mahidol 
University Nakorn-Sawan Campus 

กสิณ ประสิทธิโชค และ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ 
Kasin Prasittichok and Wijitbusaba Marome, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 การพัฒนาด้านที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณชุมชนเดิมที่มหาวิทยาลัยจะไปตั้งอยู่นั้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน งานวิจัยนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สามารถรองรับเป็นที่พักอาศัยของนักศึกษา 2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่พักอาศัย และผังชุมชน
ผ่านการสำารวจภาคสนามและการวางแผนกิจกรรมให้นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายลองพักอาศัยภายในชุมชน เพือ่ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกัน และถอดประสบการณ์การทดลองอยู่ของนักศึกษาสู่การออกแบบ
ที่เหมาะสม การศึกษาเบือ้งต้นพบว่า ชุมชนส่วนหนึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้นักศึกษามาพัก และมี
ศักยภาพในการช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีสภาวะความเป็นผู้นำาผ่านการเรียนรู้จากวัฒนธรรม และปรับตัวให้เข้ากับวิถี
ชีวติแบบชุมชน แตอ่ปุสรรคในการพัฒนาที่ควรคำานึงถึงคอื ความพรอ้มดา้นทนุเริ่มตน้โครงการ ดา้นระบบสาธารณปูโภค
และความปลอดภัยในชุมชน

Abstract

            It is important to improve the physical environment of existing residences and their surroundings 

within the community where a new university campus is to be located. Participatory design is crucial to 

ensuring a sustainable improvement in quality of life among local residents. This case study examines the 

surroundings of the Mahidol University Nakorn-Sawan Campus. The research had two central aims: 

1) to gauge the level of readiness of the community to provide accommodation to incoming university 

students; and 2) to develop design guidelines for accommodation and community planning. The data was 

gathered through field work, employing a methodology of site surveys and participatory action planning. The 

latter was conducted through a series of community meetings and role-playing scenarios with local people on 

accommodating students. The data was used to evaluate the level of readiness of local people and reflections 

from students’ experiences. The data demonstrates that some households are ready to accommodate 

students: This would also help them develop leadership skills through learning the local culture and by 

adapting themselves to the local way of life. However, it is important to consider some of the limitations in 

terms of start-up budget, available utilities and safety concerns. 

แนวทางการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของที่พักอาศัยสำาหรับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
กสิณ ประสิทธิโชค และ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ 
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คำาสำาคัญ (Keywords)
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แนวทางการออกแบบโรงมหรสพร่วมสมัยกรุงเทพฯ
Design Guidelines for a Bangkok Performing Arts Centre

ขวัญ พิทักษ์รักษ์สันติ และ ดร. พีรดร แก้วลาย
Quan Phitakraxanti and Peeradon Kaewlai, DDes

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 การแสดงมหรสพต่าง ๆ ทั้งละคร การเต้นและดนตรี ล้วนแสดงออกถึงรากฐานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ที่มีมาช้านาน ในกลุ่มประเทศชั้นนำาของโลกต่างให้ความสำาคัญกับการแสดงมหรสพตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึง
ระดับชาติ จะเห็นได้จากปริมาณของโรงมหรสพจำานวนมากที่กระจายตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ แต่ประเทศไทยยัง
คงขาดแคลนศูนย์รวมการแสดงมหรสพที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในกระแสสากลปัจจุบันซึ่ง
อาคารโรงมหรสพได้กลายเป็นสถานที่สำาคัญของแต่ละเมืองที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ รวมถึงรากฐานวัฒนธรรมประเทศ
ด้วย ดังนัน้การวิจัยนีจ้ึงมุ่งศึกษาถึงความจำาเป็นและความต้องการสถานที่แสดงมหรสพในประเทศไทย โดยวิเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษานโยบายภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมกับการศึกษาทิศทางการ
ออกแบบโรงมหรสพสากลในปจัจุบัน โดยมุ่งศึกษาวเิคราะหก์รณศึีกษาจากวรรณกรรม นติยสาร และบทความทางวชิาการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโรงมหรสพร่วมสมัยกรุงเทพฯ ได้

Abstract

 Performing arts, such as plays, dancing, and music, express a country’s cultural roots. Most of the 

world’s leading nations are supporting their performing arts. The number of Performing Arts Centers has been 

rising in big cities, where they have become places to express their national culture and identity. However, 

Thailand, especially Bangkok, still lacks an effective centre. Therefore, this thesis focused on studying the 

needs of a Performing Arts Center in Thailand. The methodology was to review books, government policy 

and relevant organizational plans. By analyzing articles from books, magazines, and academic papers, 

this article examined recent trends and developments among international Performing Arts Centers in 

order to create guidelines for designing a centre in Bangkok. 

คำาสำาคัญ (Keywords) 
การออกแบบ (Design) 
แนวทาง (Guidelines) 
มหรสพ (Performing Arts) 
อาคาร (Centre) 
กรุงเทพฯ (Bangkok)

แนวทางการออกแบบโรงมหรสพร่วมสมัยกรุงเทพฯ
ขวัญ พิทักษ์รักษ์สันติ และ ดร. พีรดร แก้วลาย
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แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์
และการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์: กรณีศึกษาแบรนด์โมเดิร์นฟอร์ม
Architectural Design Guidelines for Brand Experiences and Brand 
Perception: A Case Study of Modernform

ชานนท์ อัมพรศิริสิน และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Chanon Ampornsirisin and Vimolsiddhi Horayangkura, Ph.D. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

บทคัดย่อ
 ประสบการณ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์เริ ่มถูกนำามาใช้กับงานสถาปัตยกรรมในการสร้างเรื ่องราวและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ที่มากกว่าตัวสินค้า แต่ละองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมจึงต้องสื่อสารอัตลักษณ์ของ
แบรนด์และสร้างประสบการณ์ที่ดีได้ งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งศึกษาคุณลักษณะปัจจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ ที่ตั้ง
ตวัอาคาร การวางผงัพ้ืนที่ใช้สอย การใช้สแีละวสัดทุี่สรา้งประสบการณ ์และการรบัรู้เก่ียวกับแบรนดจ์ากทฤษฎแีละกรณี
ศึกษาแล้วนำาไปใช้ทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาวิเคราะห์ อาคารโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ช็อปปิ้งแกลอรี่ เพือ่
วิเคราะห์และค้นหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ จากปัจจัยเหล่าน้ีพบว่า การใช้สีและวัสดุท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของแบรนด์ในการออกแบบภายนอกและภายในอาคารช่วยส่งเสริมการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ ในขณะที่การ
วางผังอาคารและพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีสนับสนุนพฤติกรรมเก่ียวกับสินค้าของลูกค้า ทำาให้สินค้าดูน่าสนใจและสร้างประสบการณ์
ในการใช้สอยภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์ เช่นความพึงพอใจการกลับมา
ใช้บริการอีกและการแนะนำาบอกต่อไปยังผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการสร้างแบรนด์

Abstract  

 Brand experiences and brand identity have recently been integrated into architectural design to 

create brand perception by telling a story and creating brand experiences which differ from the experiences of 

the customer. Architectural components have to demonstrate brand identity and create good experiences 

through design. This research investigates the various architectural aspects of location, building, planning, 

program, colors and materials from case studies of successful flagship stores. Then those aspects were 

used as a template to evaluate the Modernform Furniture Shopping Gallery. Customers were asked to fill in 

questionnaires about the store. This research reveals that colors and materials, which are related to brand 

identity, such as logo and product characteristics, support the customer’s brand perception. The space 

planning and layout should encourage the customer to try out the product. This makes the product more 

attractive and then enhances their brand experiences when the customer is shopping in the store. As a result, 

positive attitudes about the brand dispose users to return to the store.   

คำาสำาคัญ (Keywords)  

ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Experiences), อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity), 

การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Perception), จุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch-point)
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แนวทางการออกแบบปรับปรุงสถานีรถไฟกรุงเทพฯ "หัวลำาโพง"
A Renovation Proposal for Hualampong Grand Central Railway Station, 
Bangkok

ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ และ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์
Tanasarn Sutabunditpong and Dr. Tonkao Panin

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Faculty of Architecture and Planning, Silpakorn University

บทคัดย่อ
 รถไฟเป็นระบบขนส่งที่มีอายุเก่าแก่ และตอบสนองการใช้งานของกลุ่มคนทั้งในเมืองและชนบท ในปัจจุบันมี
การขยายตัวของการขนส่งระบบรางในเมืองทำาให้เกิดความรวดเร็วในการสัญจร ซึ่งในการเชื่อมต่อระบบรางนั้น สถานี
หนึ่งคือ  สถานีรถไฟกรุงเทพฯ “หัวลำาโพง” เป็นสถานีหลักในการขนส่งระบบรางของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันถูกเชื่อม
ต่อกับระบบรางใต้ดินของรถไฟฟ้า และมีแนวโน้มการขยายตัวออกไปยังปริมณฑลในอนาคต แต่ลักษณะสภาพสถานี
หัวลำาโพงในปัจจุบันมีความทรุดโทรมลงไปตามอายุ การศึกษาครัง้นี้จงึมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
ปรบัปรงุสถานีรถไฟหัวลำาโพง โดยศึกษาลกัษณะทางกายภาพในปจัจบัุน การใชง้านพ้ืนที่สถาน ีการสญัจรภายในสถานี 
การสัญจรภายนอกสถานี และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานี การเข้าถึง รวมทั้ง
ศักยภาพและอปุสรรคในการออกแบบปรบัปรงุพัฒนาในลำาดบัตอ่ไป ผลการวจัิยพบวา่ แนวทางในการออกแบบนั้น แบง่
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ การพัฒนาจากพื้นที่ภายในสถานี เป็นการจัดการระบบการสัญจร และกำาหนดตำาแหน่งของกลุ่ม
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ อีกลักษณะหน่ึงเป็นการออกแบบโดยคำานึงถึงความสัมพันธ์ของสถานีกับพ้ืนท่ีสถานีโดยรอบ 
โดยพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น ๆ  บริเวณสถานี และกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การพัฒนายังต้องควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์อาคารเก่า และการใช้งานที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา
 
Abstract

 As one of the oldest means of mass transportation, railways have helped connect various parts of 

otherwise disconnected areas in many countries. Today, other means of mass transit have provided a link 

between urban areas. Yet trains still play a vital role in Thailand. Hua Lamphong is the most important major 

train station, functioning as the main transportation hub for Bangkok and Thailand’s rail system. It helps link 

Bangkok and most provinces in Thailand. This paper is a study of Hua Lamphong, both in terms of its history, 

its transformation and its potential for future adaptation and development. The paper focuses on the 

possibility of transformation and renovation to meet future demand. It investigates various issues including 

Hua Lamphong’s physical characteristics, circulation systems, spatial organization, types and purposes 

of passengers and other users as well as the issue of human perception. The study addresses both Hua 

Lamphong’s interior organization as well as its exterior usages, and takes into account both its internal 

functions and its relationship to the external context.  

คำาสำาคัญ (Keywords)  

สถานีรถไฟหัวลำาโพง (Hua Lamphong), ระบบขนส่งมวลชนระบบราง (Railway),  

การปรับปรุงอาคารเก่า (Conservation Old Building)

แนวทางการออกแบบปรับปรุงสถานีรถไฟกรุงเทพฯ “หัวลำาโพง”
ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ และ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติสำาหรับอาคารพาณิชย์
ประเภทตึกแถว
Increasing the Daylight Performance of Typical Shop Houses

ปุณยวีร์ เต็มธนานันท์ และ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล
Punyavee Temtananan and Pimonmart Wankanapon, Ph.D.
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บทคัดย่อ
 อาคารประเภทตึกแถวเป็นรูปแบบอาคารพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในประเทศไทย แต่รูปแบบทาง
กายภาพของอาคารตึกแถวที่มีจำานวนหลายชัน้ หน้าแคบและลึก รวมถึงมีผนังติดต่อกับภายนอกเพียงด้านหน้าและ
ด้านหลังนัน้ ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและคุณภาพการใช้แสงธรรมชาติที่ดีของ
ผู้ใช้งานอาคาร ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การนำาเสนอทางเลือกในการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ทดสอบประเมินศักยภาพของวิธีการนำาแสงธรรมชาติจากทางด้านข้างอาคารประกอบกับวิธีการนำาแสงธรรมชาติจาก
ทางด้านบนอาคาร ด้วยการจำาลองผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DIALux ตัวแปรในการศึกษา คือขนาดและลักษณะ
แผงกันแดดรวมถึงหิ้งสะท้อนแสงภายนอกและภายใน ประกอบกับลักษณะรูปแบบการวางบันได 4 แบบ ได้แก่ บันได
ตามแนวยาวอาคาร บันไดรูปตัว L บันไดรูปตัว U ตามแนวยาวอาคาร และบันไดรูปตัว U ตามแนวขวางอาคาร 
ผนวกกับการใช้หลังคามอนิเตอร์ โดยผลการวิจัยพบว่า การเลือกใช้รูปแบบการนำาแสงธรรมชาติด้านข้างอาคาร ใน
ลักษณะออกแบบให้ช่องเปิดอาคารให้มีขนาดเท่ากับ 40% ของพื้นที่ผนัง ประกอบกับการใช้แผงกันแดดแนวตั้ง 0.80 

เมตร แผงกันแดดแนวนอน 2 ชัน้และหิง้สะท้อนแสงภายใน ผนวกกับการใช้ช่องแสงด้านบนอาคารแบบหลังคา
มอนิเตอร์และการจัดวางบันไดอาคารตามแนวยาวอาคาร คือรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำาแสงธรรมชาติเข้า
มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร โดยมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานทั่วไปภายในอาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว 
และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้ถึง 82.14% เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารตึกแถวกรณีพื้นฐาน โดยผลที่ได้
จากการวิจัยสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารตึกแถว เพ่ือการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Abstract

 The shop house is a popular commercial building type in Thailand. However, its physical design 

may not promote the use of daylighting, nor a good visual and living quality for its residents. Shop house 

buildings are generally narrow and deep, with multiple stories. Their walls are shared with the adjacent 

units and the building connects to the exterior only at the front and the back. This significantly affects the 

daylight utilization efficiency and appropriate illuminance level. The objective of this study is to provide 

guidelines to increase the use of daylight in shop house buildings using a combination of side and overhead 

lighting strategies. This study uses a computer simulation program (DIALux) to study the use of shading with 

exterior shading, interior light shelves and four stair layouts: a straight flight, an L-shape, a U-shape across the 

building, and a U-shape along the building and roof monitor to increase daylighting performance. The study 

found that designing the shop house opening to 40% with the use of 0.8 m. vertical external shading, 2-level 
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horizontal shading and an interior light shelves, in combination with the roof monitor and a straight flight 

stair, provides the highest daylight performance with 82.14% lighting energy saving, when compared to the 

generic case. 

คำาสำาคัญ (Keywords) 

อาคารตึกแถว (Shophouses) 

ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติ (Daylighting Performance)

การนำาแสงธรรมชาติทางด้านข้างอาคาร (Sidelighting) 
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดพักอาศัยมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของประชากรและการขยายตัวของเมือง ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ลักษณะ
ทางกายภาพของอาคารสูงพักอาศัยมีพื้นที่ผิวของผนังค่อนข้างมากและได้รับรังสีดวงอาทิตย์โดยตรงตลอดวัน ส่งผลให้
ใช้พลังงานมากในการปรับอากาศและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ผนังอาคารสูงพักอาศัยที่มีการปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานโดยอาศัยการออกแบบด้วย
วิธีการเน้นป้องกันความร้อนบริเวณผนังอาคารและการนำาแสงธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยศึกษาและ
เปรียบเทียบรูปแบบผนังอาคารในกรณีศึกษาต่าง ๆ ด้วยวิธีการสร้างแบบจำาลอง ทำาการประเมินผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ECOTECT โดยขนาดห้องกรณีอาคารทั่วไปที่ใช้ศึกษา คือ 6 x 8 เมตร สูง 3 เมตร ทั้งนี ้ ตัวแปรที่
ใช้ในการออกแบบ ได้แก่ รูปแบบผนังและช่องเปิด สัดส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อผนัง รูปแบบการบังแดด และทิศทางผนัง 
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบผนังอาคารกรณีออกแบบควรมีสัดส่วนพืน้ที่ช่องเปิดร้อยละ 30 ขึน้ไป และควรออกแบบ
ให้มรีะยะยื่นผนังหรอืการใช้อปุกรณบั์งแดดในแนวนอน เช่น ห้ิงสะทอ้นแสงรว่มดว้ย เพ่ือลดปรมิาณรงัสตีรงที่ตกกระทบ
บนช่องเปิด รวมทั้งทำาหน้าที่ช่วยสะท้อนแสงธรรมชาติให้เข้าสู่ภายในอาคารได้ลึกมากขึน้ โดยเฉพาะผนังอาคาร
ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกมีความเหมาะสมกับการใช้รูปแบบผนังบังแดดและหิง้สะท้อนแสงมากที่สุด ผลที่ได้จาก
การวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผนังอาคารสูงพักอาศัยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
นอกจากนัน้ยังสามารถนำาไปใช้อ้างอิงประกอบการออกแบบรูปแบบผนังอาคารสูงพักอาศัยที่มีประสิทธิภาพด้าน
ประหยัดพลังงานได้

Abstract

 Currently, demand for real estate projects is increasing, especially for residential buildings or 

condominiums in the urban areas of Bangkok. Due to their distinct physical characteristics, with a high building 

envelope area, most condominiums are affected by heat from solar radiation directly through walls. Especially 

in hot, humid weather, much more energy is required to air-condition the building. The goal of this research 

was to develop a facade for air-conditioned high rise residential buildings to enhance energy savings through 

the design of the envelope and shading with daylighting considerations. This work compares case studies that 

were designed, modeled and evaluated using ECOTECT. The results of the study show that the typical room 

size of six by eight meters and three meters in height should be designed to provide more than 30% WWR 

together with the use of external shading, such as light shelves, to reduce solar radiation on openings during 
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the day and reflect more natural light deep into the building. The study also found that the south and west 

walls are the most suitable for shading and light shelves. The results from the study can be applied to the 

design and development of facades for high-rise residential buildings, both directly and indirectly. Moreover, 

these findings are useful as a future reference for effective energy saving wall design in high rise residential 

buildings.

คำาสำาคัญ (Keywords)

อาคารสูงพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียม (High-rise Residential Building or Condominium) 

การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation) 

การจำาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation) 
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บทคัดย่อ
 บ้านไม้เก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง ได้รับการปรับปรุงให้มีการ
ปรับอากาศภายในห้องพักเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ชุมชนเชียงคาน  ร้อยละ 40 ของอาคาร
ไม้ในชุมชนถูกปรับปรุงเป็นเกสต์เฮาส์และโฮมสเตย์ที่มีการปรับอากาศภายในห้องพัก ซึ่งในอดีตถูกใช้งานในสภาวะ
การระบายอากาศตามธรรมชาติ เพือ่ให้อาคารไม้ที่มีการปรับอากาศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้
จงึมุง่ศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์กรอบอาคารและลักษณะพื้นที่ใช้สอยของอาคารไม้ พร้อมวิเคราะห์ผลร่วมกับ
หลักการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถนำาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบอาคารไม้เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้กรอบของการอนุรักษ์อาคาร 

Abstract                                                                                                                                               

 A large number of traditional timber houses in cultural tourism regions have been renovated and 

transformed into air-conditioned spaces for serving tourists. This is especially the case in Chiang Khan, where 

40 percent of the traditional timber houses have been converted into air-conditioned guesthouses and home 

stays, instead of using natural ventilation systems as before. For the effective energy performance of 

air-conditioned systems in timber houses, this research investigates aspects of architectural elements and 

spatial design which impact on building envelope and energy conservation. The findings can be used as 

guidelines for energy saving designs in timber houses, within the framework of building conservation. 

คำาสำาคัญ (Keywords)

อาคารไม้ (Timber House) 

อนุรักษ์อาคาร (Conservation Building)

อนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) 

กรอบอาคาร (Building Envelope)
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บทคัดย่อ 
 การก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายจุากอตัราการเพ่ิมจำานวนของผู้สงูอายใุนปจัจุบัน มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวติ การสง่เสรมิการทำากิจกรรมในกลุ่มผู้สงูอายนุั้นมสีว่นชว่ยพัฒนาคณุภาพชวีติที่ดไีด ้ปจัจบัุนงานดา้นสถาปตัยกรรม
มีการคำานึงถึงผู้ใช้กลุ่มนีม้ากขึน้ ในแนวทางเพือ่อำานวยความสะดวกด้านการใช้สอยหรือเพือ่ความปลอดภัยเป็นสำาคัญ 
แต่การพัฒนาเพือ่กิจกรรมเฉพาะด้านนัน้ยังคงมีจำานวนน้อย ดังนัน้การศึกษาการพัฒนารูปแบบงานสถาปัตยกรรมให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อการดำาเนินกิจกรรมในวิถีชีวิตจริงของผู้สูงอายุจึงมีความสำาคัญ การศึกษาดังกล่าวผ่านการ
สำารวจลักษณะพฤติกรรมการดำาเนินกิจกรรมด้านสังคมและนันทนาการ จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 100 คนที่อาศัยใน
พืน้ที่เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกับทฤษฎีลักษณะพืน้ที่ทางสถาปัตยกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ โดย
การประเมินความต้องการรูปแบบลักษณะพ้ืนท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสม ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการจัดทำาโครงการที่มีบริการส่งเสริมด้านสังคมและนันทนาการสำาหรับผู้สูงอายุต่อไป

Abstract

 As society ages, the quality of life requirements of its increasingly elderly population change. These 

days, architecture is increasingly concerned with this user group, offering convenient functions and responsive 

spaces for them. However, there are only a few projects focused on improving specific activity spaces for 

elderly people. Therefore, a study on how architecture can be improved to support the lifestyles of elderly 

residents is needed. Data were collected from 100 elderly people living in Thungkru, Bangkok regarding 

behavior related to their social and recreational activities in various architectural spaces. The goal was to 

evaluate their requirements and optimal space characteristics. The research results have significant 

implications for designing architecture that supports social and recreational activities for elderly people. 

คำาสำาคัญ (Keywords) 
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การศึกษาลักษณะบ้านเลี้ยงช้าง เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
บ้านเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์
A Study of the Characteristics of an Elephant House for the Design and 
Development of a Prototype of an Elephant House in Surin Province

ศิริชัย ต้นทอง และ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
Sirichai Thontong and Khiensak Seangklieng, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

บทคัดย่อ        
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อ พิธีกรรมและวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ของ
ชาวกูยในการปลูกสร้างบ้านเลี้ยงช้าง ตลอดจนศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม สัดส่วน วัสดุโครงสร้าง องค์ประกอบส่วน
ต่าง ๆ ของบ้านเลี้ยงช้าง รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างบ้านเลี้ยงช้าง โดยกำาหนดพื้นที่ศึกษา คือ ตำาบลกระโพ 
อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรณีศึกษาจำานวน 44 หลัง โดยการสำารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพ
ของบ้านเลี้ยงช้าง รวมทั้งการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านและผู้เชีย่วชาญเรื่อง ความเชือ่ และภูมิปัญญาในการสร้างบ้าน
เลี้ยงช้าง  
 ผลการศึกษาพบว่า บ้านชาวกูยดั้งเดิมที่เลี้ยงช้างจะมีลักษณะทรงใต้ถุนสูงและยกส่วนด้านหน้าให้สูงกว่า
ส่วนอ่ืน เพ่ือท่ีช้างจะลอดหรือยืนอยู่ได้ โดยปรับดินใต้ถุนเรือนในส่วนน้ันให้มีลักษณะเป็นหมอนสำาหรับช้างหนุนกลางคืน  
ชาวกูยจะใช้ประโยชน์จากใต้ถุนเรือนโดยแบ่งเนื้อที่เป็น 3-4 ส่วน ส่วนด้านหน้าจะเป็นที่นอนของช้างโดยยกพื้นสูงกว่า
ส่วนอื่น ด้านหลังเป็นส่วนของคอกวัวควาย ส่วนที่ 3 วางหูกทอผ้าที่พาดเส้นยืนยาวไปผูกกับคอกวัวควาย ส่วนที่ 4 
เป็นร้านวางกระด้งไหมและวัสดุเครื่องใช้ โดยใช้ไม้ทั้งหมดเป็นส่วนโครงสร้าง หลังคาใช้สังกะสี นอกจากนี้บ้านทุกหลัง
ที่เลี้ยงช้างจะสร้างศาลปะกำาไว้ด้านหน้าของบ้านโดยหันหน้าศาลไปทางทิศเหนือเสมอ โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะนำา
ไปสู่การออกแบบและพัฒนาต้นแบบบ้านเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

Abstract      

 The purpose of this research was to study the physical aspects, beliefs, rites and culture of the Gui, 

in terms of their elephant house buildings. Furthermore, it aimed to explore the elements, proportions, 

materials and structures of their architecture and the contributing role of local wisdom. The chosen area includes 

forty-four houses located in the Krapo Subdistrict, Tha Tum District in Surin Province. A field survey was 

conducted to collect the physical data of the elephants’ house as well as interviews with the house owners 

and experts on the beliefs and wisdom of the elephants’ house. 

 The results show that the basement of a traditional Gui house used for elephant feeding is elevated, 

while the front part is also raised to be higher than the other parts to let the elephant pass through or stand. 

Moreover, the ground of the basement is adapted into an elephant’s pillow at night. The Gui people use the 

basement area by dividing it into three or four zones. The front part is for the elephants to sleep, which is 

higher than the other areas. The rear section is built as a cattle pen, while the third section is provided for 
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putting a loom with long ropes to tie with the cattle pen. The fourth section is used for keeping silk threshing 

baskets and various equipment. The whole structure is constructed of wood and the roof is covered with 

galvanized iron. Additionally, all houses for feeding the elephants must have Pakam Spirit Houses in front 

of their homes facing north.

 
คำาสำาคัญ (Keywords)

บ้านเลี้ยงช้าง (Elephants’ House) 

ศาลปะกำา (The Pakam) 

ชาวกูย (Kui)

ภูมิปัญญาพื้นถิ่น (Local Intelligence) 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
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แนวทางการออกแบบหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้งานของคนไทย
Guidelines for an Extra Small Housing Unit Designed around Thai Living 
Behavior

ศศิภา โรจน์วีระสิงห์1 และ จันทนี เพชรานนท์2 
Sasipa Rojvirasingh1 and Jantanee Bejrananda2 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษที่เหมาะสมกับ พฤติกรรมการใช้งาน
ของคนไทยนี ้ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทยวัยทำางาน อายุ 23-29 ปี และอาศัยอยู่คนเดียว 
ซึง่มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพือ่ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ความต้องการ และพฤติกรรมการ
ใช้สอยจาก 5 กิจกรรมหลักภายในบ้าน ได้แก่ การประกอบอาหาร การรับประทานอาหาร การนอน การทำางาน และการ
ใช้ห้องน้ำา เพ่ือไดม้าซึ่งบทสรปุพฤตกิรรมการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ขนาดเลก็พิเศษของคนไทย และนำาไปพัฒนาเปน็แนวทาง
การออกแบบหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนไทยที่จะสามารถเป็นแบบ
ตัวอย่างของการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ  ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็นการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
และแบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจัย
พบว่า นอกเหนือจาก 5 กิจกรรมหลักภายในบ้านแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43 ต้องการพื้นที่นั่งเล่นภายในบ้าน 
และปัจจัยที่สำาคัญในการเลือกลงทุนหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษคือ ราคา ทำาเล วัสดุ ความรวดเร็วในการก่อสร้าง 
และแสงธรรมชาติ ตามลำาดับ นอกจากนีใ้นการออกแบบภายในหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กบางส่วนต้องใช้เฟอร์นิเจอร์
แบบพับเก็บได้ และยึดติดกับผนัง เพือ่เป็นการประหยัดพืน้ที่ใช้สอย และทำาให้แต่ละส่วนของหน่วยพักอาศัยนีใ้ช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด

Abstract

 This survey research is about creating guidelines for an extra small housing unit designed around 

Thai people’s behavior, consisting of samples of 23-29 year-old workers who live alone. The purpose was to 

study the evolution of small living units, the physical space of extra small housing units, and the needs and 

behavior of residents in five main areas of a Thai house: the kitchen, dining, bed, workplace and bath. This 

led to the conclusion of guidelines for an extra small housing unit designed around Thai living behavior which 

could also be adapted to other kinds of architecture. The research instrument was a research paper and 

document and a five-point rating scale questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage and 

standard deviation. The results of the study indicated that besides the five main areas of Thai houses, 43% of 
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respondents needed a small living area. Important factors in an extra small housing unit are: price, location, 

materials, speed of construction and natural light, respectively. Also, some areas of an extra small housing 

unit need flexible built-in furniture to conserve and maximize the useable space. 

คำาสำาคัญ (Keywords)

บ้านขนาดเล็ก (Small House) 

หน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษ (Extra Small Unit) 

ระบบโมดูล่าร์ (Modular) 

เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง (Built-in Furniture)

แนวทางการออกแบบหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กพิเศษที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของคนไทย
ศศิภา โรจน์วีระสิงห์ และ จันทนี เพชรานนท์
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บทคัดย่อ
 จำานวนประชากรในกรุงเทพมหานครที่เพิม่ขึน้ในปัจจุบัน ทำาให้ในเขตเมืองมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงขึน้
และเกิดการขยายตวัของโครงการคอนโดมเินียมมากข้ึน แตเ่น่ืองจากราคาที่ดนิที่สงู สง่ผลให้มกีารออกแบบพ้ืนที่สเีขียว
ท่ีขาดการคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการคอนโดมิเนียม จึงนำามาสู่งานวิจัยเร่ือง “การออกแบบพ้ืนท่ี
สีเขียวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเขตเมือง: พื้นที่ศึกษา โครงการคอนโดมิเนียม The MET 

สาทร” เปน็การศึกษาเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางอสงัหารมิทรพัยใ์ห้กับโครงการ ภายใตส้มมตฐิานที่วา่ ลกัษณะพ้ืนที่สเีขียวมผีล
ตอ่พฤตกิรรมภายนอกและภายในซ่ึงสง่ผลตอ่คณุภาพชีวติของผู้อยู่อาศัยโครงการคอนโดมเินียมเขตเมอืง วตัถุประสงค์
ของการศึกษาเพือ่วิเคราะห์สภาพการณ์การออกแบบพืน้ที่สีเขียวในโครงการคอนโดมิเนียมเขตเมืองสำารวจคุณภาพ
ชีวิตเพือ่ศกึษาความต้องการของผูอ้ยูอ่าศัยต่อพืน้ที่สีเขยีวและศึกษาพฤติกรรมของผู้อยูอ่าศัยในพืน้ทีส่ีเขยีว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบพืน้ที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิต เพือ่ทำาการประเมินการออกแบบพืน้ที่สีเขียว
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้อยู่อาศัยและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศยั
ในคอนโดมิเนียมเขตเมือง

Abstract

 Bangkok’s increasing population has led to the growth of its urban region and also the expansion of 

condominium projects. The result is that less green areas generally appear in condominium projects due to 

land costs and inappropriate design for the social well-being of condominium users. Therefore this study 

examines how to enhance property values through an exploration of the effects of green amenity design on 

the well-being of urban condominium users. The objectives of the study are to analyze green amenity designs 

in urban condominium projects; to observe the quality of life and users’ behavior in green amenity areas; to 

analyze relations between green amenity design and quality of life through design evaluation undertaken by 

special ists and condominium users; and lastly, to propose suggestions on green amenity 

design in urban condominium complexes that increase users’ social well-being. 

คำาสำาคัญ (Keywords)

พื้นที่สีเขียว (Green Amenity), คอนโดมิเนียม (Condominium), คุณภาพชีวิต (Well-being)
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ศูนย์รังสิต เพื่อคนทั้งมวล
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สริญช์ลักษมิ์ พัฒนสิน และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

บทคัดย่อ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายที่ตอบรับกับพระราชบัญญัติและกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิคนพิการ
และการเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไป จากการสำารวจพบว่า ผังแม่บทไม่ได้รับการออกแบบหรือปรับปรุงให้ตอบรับกับ
ความต้องการของผู้พิการ ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดจินตภาพที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้ทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดินและระบบการสัญจรภายในพืน้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดจนศึกษาความเหมาะสม
ของผังในการก่อให้เกิดจินตภาพความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพือ่หาแนวทาง
การออกแบบและปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของคนทั้งมวลและ
ก่อเกิดจินตภาพที่ประทับใจ การเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ ในเบื้องต้นได้เก็บรวบรวมจาก 1) การสังเกตภาคสนาม และ
การศึกษาจากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ 2) พูดคุยเพือ่ทราบปัญหาเบือ้งต้นจากนักศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในดา้นการวางผงั 3) การศึกษาเปรยีบเทยีบผงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยร์งัสติ กบัผงัจากกรณศึีกษามหาวทิยาลยั
ที่มีโครงการนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไป และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พิการเพื่อทราบปัญหาเบือ้งต้นของผัง 4) จัดทำาแบบสอบถามเพือ่สำารวจการใช้งาน
และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในด้านความต้องการที่นำาไปสู่การออกแบบและปรับปรุงผัง ท้ายสุด 5) ทำาการสรุป
แนวทางการออกแบบและปรับปรุงผังแม่บท 
 ผลการศึกษาพบวา่ผงัแมบ่ทมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยร์งัสติ มปีญัหาในเรื่องการจัดกลุ่มอาคาร พ้ืนที่โลง่
ภายนอกอาคาร ระบบการสัญจร และพื้นที่จอดรถ ตลอดจนความเด่นชัดของสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท้ังน้ีจากการศึกษาทำาให้ทราบถึงแนวทางในการปรับผังแม่บททางกายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ท่ีมีความสอดคล้องกับการใช้งานจริงของคนท้ังมวลและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

Abstract

 Thammasat University has a policy to follow the legislation regarding the rights of students with 

disabilities in education together with students without disabilities. However, in the initial survey, it was found 

that the campus was not planned on the whole for the disabled. Moreover, the setting does not clearly reflect 

the university’s public image. This has a direct impact on all its users. The objectives of this research are to 

study the land use and circulation system of the campus, as well as the university’s perceived image. This 

research provides a design solution which would improve the campus’ functions and its mental representation. 

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อคนทั้งมวล
สริญช์ลักษมิ์ พัฒนสิน และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
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The data were collected from: 1) field studies and a review of previous research; 2) discussions with the 

students and relevant persons regarding the design of the campus; 3) comparisons between the plan of the 

Thammasat University Rangsit Campus and those of the case study universities planned for disabled persons; 

4) questionnaires to gauge the opinions of the target group on the design and improvement of the campus 

plan; and 5) defining guidelines to improve the Master Plan of the Thammasat University, Rangsit Campus. 

 This study reveals that there are problems regarding the location of the buildings, the open spaces 

outside the buildings, the circulation system, the parking areas and the effective representation of 

Thammasat University’s identify. It proposes universal design guidelines for the physical planning of the 

university, with regard to the functions and public image of Thammasat University.  

คำาสำาคัญ (Keywords)
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วัด: พุทธสถานเชิงทดลอง
WAT: The Experimental Design of Monasteries 

กฤษฎา อานโพธิ์ทอง และ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์
Kritsada Arnpothong and Dr. Tonkao Panin

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Architecture and Planning, Silpakorn University

บทคัดย่อ
 บทความนี้มุ่งศึกษาเพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบ  “วัด”  หรือพุทธสถานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
โดยการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทางประวัติศาสตร์ และการสร้างแบบจำาลองทางสถาปัตยกรรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพือ่ค้นหากระบวนการที่จะคลี่คลายการออกแบบลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม หรือ
ระบบแนวแกน โดยศึกษาทดลองเชิงแนวความคิดและเชิงทดลองการออกแบบในการศึกษา เพือ่นำาไปสู่คำาตอบว่า
ลักษณะทางกายภาพ หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  เป็นหลักที่สำาคัญต่อการสื่อสารกับมนุษย์ในความเป็น
อาคารพุทธสถาน หรือเป็นเพียงความเคยชินที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกระบวนการและรูปแบบที่ตายตัว ทั้งนี้เพือ่เป็น
การสนับสนุนแนวคิดท่ีว่าในบริบทปัจจุบัน ควรมีทางเลือกในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพุทธสถานในภาษาสากล
ได้มากขึ้น 

Abstract

 This thesis is a study of Buddhist temples in terms of their historical background and physical trans-

formation. It aims to find various possibilities for the design of Buddhist temples that take into account both 

their traditions and contemporary demands. Thus, issues of stylistic appearance, axis and ornament, as well 

as the changing functions and relationship between the temples and contemporary Thai society, are the focus 

of this study. Through both conceptual and design experimentation, this research explores how the notion of 

style is significant to the design of Buddhist temples. Using computer programs, architectural drawings 

and physical models, this study searches for design alternatives, as well as the balance between the 

communicative and symbolic dimensions of traditional Buddhist temples and the changing functional, 

stylistic as well as technological factors in contemporary society.  

คำาสำาคัญ (Keywords)

วัดเชิงทดลอง (Experimental Design of WAT)  
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การออกแบบวัด (New Type of Temple)

วัด: พุทธสถานเชิงทดลอง
กฤษฎา อานโพธิ์ทอง และ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์
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แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
สาขาย่อยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
Interior Architectural Design Guidelines for Retail Branches of Bangkok 
Bank Public Limited Company (PLC) 

อนุสรณ์ กุลสอน
Anusorn Kulson

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเกีย่วกบัแนวทางการออกแบบเพือ่ส่งเสริมการให้บริการสาขาย่อยธนาคารกรุงเทพ
จำากัด (มหาชน) ให้มีภาพลักษณ์ และการบริการที่โดดเด่น และสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานขององค์กร 
โดยมีขัน้ตอนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สุดท้ายข้อมูลที่ได้จะถูกสรุปผล และนำาเสนอแนวทางการออกแบบ
พืน้ที่ภายในเพือ่ส่งเสริมการให้บริการได้อย่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความแตกต่างกว่าคู่แข่งทางธุรกจิ สะท้อน
ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพสู่ผู้ใช้บริการ สร้างความประทับใจ และบรรยากาศที่ดี เพิ่มความสัมพันธ์ลูกค้ากับ
การให้บริการ

Abstract

 This research proposes interior architectural design guidelines for retail branches of Bangkok Bank 

Public Limited Company (PLC). Based on an examination of the interior design and layout of Bangkok Bank 

retail branches, this study proposes guidelines to enhance the bank’s image and promote its outstanding 

services. This research consists of both qualitative and quantitative research methods. The results suggest 

a unique architectural design that reflects Bangkok Bank’s public image, friendly atmosphere, organizational 

efficiency and customer trust.

คำาสำาคัญ (Keywords)

เอกลักษณ์สาขาย่อย (Retail Identity) 

ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) 

เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
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สถานภาพและการประยุกต์ใช้อ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้ในการออกแบบ
นิทรรศการ
Existing Conditions and the Application of Augmented Reality in 
Exhibition Design 

รวีวิชช์ ฤทธิเลิศ และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ 
Raweewish Rittilert and Kallaya Kovidvisith 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ
 อ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality) หรือ “เออาร์” เป็นเทคโนโลยีที่ผสานชุดข้อมูลในโลกเสมือน 
(virtual) เข้ากับพิกัดเชิงพื้นที่ของโลกแห่งความเป็นจริง (reality) อ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้ได้ถูกนำามาใช้ในการออกแบบ
นิทรรศการ เพื่อขยายศักยภาพการรับรู้ชุดข้อมูลในโลกเสมือนผ่านประสาทสัมผัสอื่น ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และวัตถุเสมือนเพือ่บรรลุเป้าหมายของการจัดนิทรรศการนั้น ๆ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้กับวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ โดยการสุ่มสำารวจข้อมูล การจัดแสดงจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการนำาอ็อกเม็นท์เท็ดเรียลลิตี้ มาใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ  โดยจำาแนก
ตามลักษณะอุปกรณ์แสดงภาพ 3 ลักษณะ คือ 1. หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ (Head-mounted Display) 2. อุปกรณ์ถือ
ด้วยมือ (Handheld) และ 3. อุปกรณ์ติดตั้งคงที่ (Spatial Augmented Reality) รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เพิม่ประสิทธิภาพการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีอ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้ เพือ่สร้างแนวทางการประยุกต์ใช้อ็อกเมนท์เท็ด
เรียลลิตี้ในการออกแบบนิทรรศการต่อไป

Abstract

 Augmented Reality is the integration between 3-D virtual objects and 3-D real environments in real 

time. It has been used widely in exhibition contexts to endorse the interaction between user and virtual 

information. This paper studies the relationship between augmented reality display devices and the exhibition 

objectives. It describes the application trends and the trade-offs among augmented display devices: 

headworn, handheld and spatial. Further analysis of the opportunities and applications for augmented 

reality in exhibitions is also presented.
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