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บทคัดย่อ
 เครื่องจักรกลที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในจินตนาการของมนุษย์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และเป็นแรง
ผลกัดนัสำาคญัใหก้บัการศกึษาในศาสตรห์ลากหลายแขนง รวมถงึการคณนาเชงิอารมณ ์(Affective Computing) หรอืการ
ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของมนุษย์ ประกอบกับในปัจจุบัน แนวความคิดของคอมพิวเตอร์
ที่ฝังตัวในทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการระหว่างเครื่องจักรกล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
และสถาปัตยกรรม ปูทางไปสู่สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นต่อการตอบสนองการใช้ชีวิตของมนุษย์ งานวิจัยชิ้นนี้
มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถทางอารมณ์ รับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้งานสถาปัตยกรรม ผ่านการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาซอฟต์แวร์รู้จำาการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า 2) การพัฒนาส่วนแสดงผลด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองต่ออารมณ์ผ่านการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางกายภาพ ผลของการพัฒนาทำาให้
บรรยากาศของพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปด้วยอารมณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของสถาปัตยกรรมที่
มีความสามารถทางอารมณ์ นำาไปสู่การต่อยอดในการตอบสนองเพื่อส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกของผู้ใช้งาน

Abstract

 Emotional intelligence in machines has existed in the human imagination for decades. It has inspired 

many research fields, including affective computing: computing that relates to, arises from, or deliberately 

influences emotion or other affective phenomena. In conjunction with the concept of ubiquitous computing, 

which forces the integration of the machine, technology, computer, and architecture, they lead the way to new 

possibilities of architectural design that are adaptable to changing human lifestyles and needs. This research 

explores a new type of architecture that has emotional abilities, sensing and responding to human emotion, 

through prototype study and development. The study was divided into two parts: 1) facial expression recogni-

tion, an in-house software development; and 2) emotionally responsive ambient space, an electronic device 

development. The results illustrate how ambient space responds to humans through emotion, and demonstrate 

how emotional abilities can be integrated into architecture to positively stimulate users.
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บทคัดย่อ
 การวางผังอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาปนิก
กับชุมชน เป็นการสร้างพื้นที่ออกแบบ เพื่อให้ชุมชนสามารถตัดสินใจ หาแนวทางการออกแบบผังร่วมกับสถาปนิกได้ 
โดยผ่านเครื่องมือท้องถิ่นที่สถาปนิกนำามาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้
สถาปนิกใช้เป็นเครื่องมือในการทำางานร่วมกับชุมชน แต่ตัวชุมชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง
ได้ งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบวางผังอย่างมีส่วนร่วม การวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ 1) การศึกษาปัจจัยการออกแบบทางกายภาพในการวางผังชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ และ 
2) การพฒันาระบบทีช่ว่ยสนบัสนนุการตดัสนิใจวางผงัอยา่งมสีว่นรว่มกบัชมุชน โดยใชเ้ทคโนโลยรีปูแบบสว่นตอ่ประสาน
ผู้ใช้งานแบบสัมผัส (Tangible User Interface) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับข้อมูลทางดิจิตอลด้วย
การควบคุมวัตถุจริง ผ่านการประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่งระบบที่ได้จากการวิจัยนี้ จะช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในขั้นตอนการวางผังอย่างมีส่วนร่วม และการนำาเสนอข้อมูลพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยผลที่ได้
จากงานวิจัยนี้สามารถนำาไปพัฒนาต่อในด้านประสิทธิภาพของระบบ การนำาเสนอข้อมูลภาพกราฟิค เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน และเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิกในการนำาระบบไปช่วยพัฒนาชุมชนต่อไป

Abstract

 Community participatory planning is one of the key processes in co-learning between architects and 

local people to design and decide on solutions for community planning. Participatory planning is usually 

employed through local tools and methods that architects use to communicate with local people. Today’s 

advanced technology can help support architects’ work, yet is challenging for local people to manipulate. In 

this regard, the goal of this research was to study and develop a technology to assist community participatory 

planning. The research consists of two main parts: 1) to understand physical design and planning factors 

which relate to decision-making processes of community participatory planning as design guidelines for the 

developed system; and 2) to design a decision support system with a tangible user interface which will support 

community participatory planning by manipulating the digital data from real objects through image processing. 

This developed system can support graphic information which will allow architects and local people to design 

communities with mutual understanding. Architects can also use this system for other community planning 

projects in the future. 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เร่ืองระบบช่วยตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมชน
เพื่อการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนินการออกแบบ งานสถาปัตย-
กรรมที่ตอบสนองความต้องการจากบุคคลหลายฝ่ายและมีความเหมาะสมต่อบริบทต่าง ๆ เป็นการออกแบบที่ซับซ้อน
เพราะมีข้อจำากัดจากความต้องการของแต่ละบุคคลให้คำานึงถึง ในช่วงกระบวนการออกแบบการประสานงานจากบุคคล
ที่รับผิดชอบหลายฝ่ายส่งผลต่อระยะเวลาในการดำาเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวงานเนื่องจากการอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายท่ีมีแนวคิดและการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น โดยการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจที่มีความสามารถในการเก็บ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือนำามาประมวลผลตัดสินใจในการออกแบบ โดยเน้นท่ีการสร้างพ้ืนท่ีการทำางานร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมเสมือน 3 มิติ ซึ่งจะนำาเสนอมุมมองต่างๆ ได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรับรู้พื้นที่ 
เกิดการมองภาพรวม เชื่อมโยงการทำางานด้วยระบบประมวลผลซึ่งสามารถนำาเสนอกายภาพของงานออกแบบและ
ราคาวัสดุในงานออกแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของโครงการ ซ่ึงผู้เก่ียวข้องในการดำาเนินการ
ออกแบบสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบร่วมกันได้ 

Abstract 

 This paper is part of a research project on architectural decision support systems in participatory 

community space management. To achieve an architectural design that is contextually suitable and satisfies 

user requirements, which is the concern of many parties taking part in the whole process, has proven to be a 

difficult task. A long design process caused by complex coordination among involved parties and the revision 

process necessary to perfect the work result in project delays. A good design process has to consist of data 

analysis and data synthesis. Emphasis on a 3D virtual work space for architectural decision support systems 

helps provide a clear understanding of the whole design process. A 3D virtual work space encourages better 

space perception and provides a macro view that supports all parties taking part in the design process to work 

together and exchange commentary in the field of physical design and cost variation. 
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บทคัดย่อ
 เมืองที่มีอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมืองที่สวยงาม
ย่อมเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเดินทางไปท่องเที่ยว และยังสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเมือง ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
เมอืงจงึจำาเปน็ตอ้งมกีารศกึษาในหลายๆ ดา้นไปดว้ยกนัโดยเฉพาะทางดา้นสถาปตัยกรรม เพือ่ใหม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม
กับเมืองนั้น ๆ ซึ่งการพัฒนาเมืองส่วนใหญ่มักไม่มีการควบคุมรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้ขาด
อัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่พึงประสงค์ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กับประวัติ
ความเป็นมา และพื้นที่ของเมือง โดยให้สถาปนิกและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่เหมาะสมกับเมืองและนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองให้มีอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และพัฒนากฎหมาย
ควบคุมอาคารให้มีความชัดเจน และพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง โดยใช้ถนนธนาลัยภายในเมือง
เชียงรายเป็นกรณีศึกษา
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับเมืองเชียงรายควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงประวัติ-
ศาสตร์ของเมือง และนำาข้อมูลที่ให้สถาปนิกจำานวน 20 คน ได้นำาเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับอาคาร
บนถนนธนาลัยจำานวน 4 ประเภท คือ อาคารทางราชการ อาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์ และอาคารพักอาศัย พร้อมทั้ง
ให้สถาปนิกได้ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อให้การพัฒนาถนนธนาลัยมีความสมบูรณ์มากที่สุด และได้
นำาภาพร่างของสถาปนิกท้ังหมดสรุปเป็นรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 400 คน ท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน
ในเขตเมืองเชียงรายเลือก โดยเรียงลำาดับตามความชื่นชอบแต่ละแบบ แยกตามประเภทอาคาร ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนตอ้งการใหส้ถาปตัยกรรมทีย่งัคงรปูแบบสถาปตัยกรรมแบบพืน้ถิน่  เปน็ภาพตวัแทนในการนำาไปเปน็แนวทาง
ในการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้เกิดขึ้นกับอาคารประเภทต่าง ๆ จากนั้นนำารูปแบบที่ได้ไปจัดทำาเป็นแนวทางการ
ออกแบบและควบคุมอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น ประชาชน
ต้องการกิจกรรมแบบถนนคนเดินโดยมีการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของเมืองเชียงราย ซึ่งมีมากมายหลาย
ประเภท และเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเมืองเชียงรายในอนาคต

Abstract

 A city which has a distinct architectural identity, as well as an exquisite environment and landscape, 

is considered to be a living city and a tourist destination and also brings a sustainable income to that city. 

Therefore, it is important to study a city’s architecture alongside its other aspects. Formerly, city development 

was not clearly focused on architecture and as a result this study aims to investigate the relationship between 

architectural style and a local area, and the people’s participation in choosing an architecture style that is 

appropriate to the identity of the city. The study also focuses on improving the law to be more obvious and 
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developing a city as a cultural tourism destination, using Thanalai Road in Chiang Rai Municipality as the 

case study. 

 The data of this study is the architecture related to Chiang Rai city and its history. Twenty architects 

in Chiang Rai proposed appropriate architecture styles with four kinds of buildings along Thanalai Road: 

government buildings, shop houses, commercial buildings and residential buildings. The architects also designed 

the compositions to improve the road. Then, the sketch was chosen from 400 samples by residents in Chiang 

Rai city. The results of the study show that most people chose the local style, and this style will be used as 

the guideline for building contemporary architecture. Regarding tourist activities, the people chose pedestrian 

streets full of local Chiang Rai products. This will also bring a sustainable income to Chiang Rai city in the 

near future.
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บทคัดย่อ
 ความสำาคัญของพื้นที่สาธารณะในฐานะเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ เป็นสิ่งสำาคัญ
ท่ีทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน นำาไปสู่การพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนหลายโครงการพัฒนาร่วมกัน แต่ปัจจุบัน
พบว่าโครงการที่อยู่อาศัยได้คำานึงถึงความสำาคัญของพื้นที่สำาหรับการอยู่อาศัยมากกว่าความสำาคัญของพื้นที่สาธารณะ 
ทำาให้การใช้พื้นที่ส่วนกลางของคนในชุมชนนั้นยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนนั้นได้ แนวทางใน
การที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้สื่อการสอนผ่านรูปแบบของการจำาลอง
เหตุการณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจน้ัน ถือเป็นวิธีการหน่ึงในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนหลาย ๆ  กลุ่ม มีความ
เขา้ใจถึงความสำาคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะ สามารถใช้ส่ือการเรียนรู้ในลักษณะของเกมจำาลองส่ือการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางแนวความคิดในการรักษาพื้นที่สาธารณะ ใน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 8–12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีโอกาสในการใช้พื้นที่
สาธารณะ ในแงข่องการรวมกลุม่เพือ่ทำากจิกรรมภายในกลุม่ ลกัษณะของแบบจำาลองจะเปน็การจำาลองบทบาททีเ่กดิขึน้
ในสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงความต้องการ ลักษณะของการใช้พื้นที่สาธารณะของคนกลุ่มต่าง ๆ รวมถึง
แนวทางที่คนกลุ่มต่าง ๆ สามารถให้ความช่วยเหลือในการรักษาพื้นที่ส่วนกลางได้

Abstract

 The significance of public space in supporting social activities can be counted as a main factor in 

encouraging sustainable community development. Many community developments or housing projects are 

mostly concerned with housing space rather than public space. Consequently, it leads to an inefficient use 

of public space. Gaming and simulation can be used as a tool to enable local people to understand the 

importance of public space in a community. Participants in this study are children between the ages of 10 – 15 

years, who can easily understand the situation in their community. These participants are the ones who use 

the community space. This simulation intends to simulate roles in this community, and is a helpful tool to teach 

participants about the context of community space and its characteristics of usage. This then enables them 

to understand how to manage, maintain and improve public space in their community.
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