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คํานํา
 ในการจัดประชุมวิชาการประจําป ีพ.ศ. 2562 (10th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2019) นี ้ทางคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้มคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งความต่อเนื่องในการสร้างพื้นท่ีทางวิชาการใหกั้บนกัศกึษา นกัวิชาการ นกัวิจัย 
ตลอดจนวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมผีลงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 
ได้มโีอกาสในการแลกเปล่ียนทัศนคติและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปนีีอ้ยู่ภายใต้งาน 
Thammasat Design Forum ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านวิชาการในงาน BERAC2019 ท้ังการนาํเสนอ 
ผลงานในหอ้ง (Seminar) และการจัดแสดงผลงานบริเวณโถงจัดแสดง (Exhibition) หรืองาน TDS-X แล้ว 
ยังมกีารจัดปาฐกถาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมคีวามสอดคล้องกับ  ธมีงาน “Towards Future Environments 
of Well-being and Inclusiveness” เพื่อมาร่วมกันสร้างอนาคตของสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความ 
เปน็อยู่ท่ีดีร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผูค้นในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ องค์ความรู้ 
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างจึงมีความสําคัญในการร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เกิด 
สภาพแวดล้อมท่ีแข็งแรงและดีต่อสุขภาพของชาวเมอืง ด้วยความร่วมมอืกันของทุกฝา่ยเพื่อใหเ้กิดเมอืง 
แหง่อนาคตท่ีมคีวามยั่งยืน
 อนึ่ง การนาํเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งนี ้ ได้มคีณาจารย์ สถาปนกิ และ 
นกัศกึษา ได้ใหค้วามสนใจในการเข้าร่วมนาํเสนอบทความ โดยมบีทความท่ีผา่นการประเมนิท้ังสิ้น 97 
บทความ ซึง่เปน็บทความท่ีมกีารบูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งท้ังทางด้าน (1) Architectural 
Design and Planning for Future Environments  (2) Social Science / Urban Planning and Design 
for Cities of Well-being (3) Smart Technologies for Sustainable Environments (4) Real Estate 
Development for Sustainable Developments and Well-being และ (5) Design Management in 
Future Developments ซึ่งล้วนแต่เปน็ศาสตรท่ี์มบีทบาทสาํคัญในการตอบโจทยข์องปญัหาท่ีเปน็ปจัจุบัน 
และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ท่ีนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของ 
ประเทศไทย ท้ังนี ้ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC2019 หวังเปน็อย่างยิ่งว่าการประชุม 
วิชาการ BERAC2019 นีจ้ะสามารถก้าวสู่เวทีระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้

 ท้ายนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC2019 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
วิชาการทุกท่าน ท่ีช่วยใหก้ารสนบัสนนุการประชุมวิชาการ BERAC2019 ในป ี2562 นีส้ําเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเปน็อย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมอืจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย
ผูช้่วยคณบดีฝา่ยบัณฑิตศกึษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากคณบดี
 การจัดประชุมวิชาการประจําปี 2562 (10th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2019) จัดขึ้นเป็นปีท่ี 10 นับเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี 
เก่ียวขอ้งกับงานทางด้านวิชาการและวิจัย ภายใต้ธมีงาน Towards Future Environments of Well-being 
and Inclusiveness เพื่อมารว่มกันสรา้งอนาคตของสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความเป็นอยูท่ี่ดีรว่มกัน 
ซึ่ง ครอบคลุมองค์ความรู้ใน 5 สาขา ประกอบไปด้วย (1) Architectural Design and Planning for 
Future Environments  (2) Social Science / Urban Planning and Design for Cities of Well-being 
(3) Smart Technologies for Sustainable Environments (4) Real Estate Development for 
Sustainable Developments and Well-being และ (5) Design Management in Future Developments 
ซึ่งในปีน้ีงานประชุมวิชาการ BERAC2019 ได้รับความรว่มมือระหว่างภาคเครือขา่ยวิชาการ อันได้แก่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สํานักวิชาสถาปัตยกรรม- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ได้จัดให้มีการปาฐกถาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะได้ 
รับเกียรติจาก ดร. ชัชชาติ สิทธพิันธ ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนักบริหารมืออาชีพ 
ปาฐกถาในหัวข้อ “How to Build a Healthy Bangkok” และคุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดง 
พิธกีร และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาในหัวข้อ “Easy Steps to Save 
Our Planet”
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 สาํหรบักิจกรรมทางวิชาการน้ัน ปีน้ีได้มีผู้นําเสนอบทความ 
วิชาการและวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา จํานวนท้ังสิ้น 97 บทความท่ี 
เก่ียวขอ้งในด้านเทคโนโลยอีาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตย- 
กรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตย- 
กรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพฒันาอสังหา- 
ริมทรพัย์  การผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง และด้านการจัดการ 
ออกแบบและนวัตกรรม ท่ีได้บรรจุเป็น Proceedings ซึ่งนับได้ว่าเป็น 
แหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการท่ีสําคัญอันจะนําไปสู่การต่อยอด 
ผลงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้ในการขับเคล่ือนสู่การพัฒนา 
ท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต

 สุดท้ายน้ี คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 
ประจําปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์หวังเป็นอยา่งยิง่ว่าการประชุมวิชาการในครั้งน้ีได้ทําหน้าท่ี 
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่วงการวิชาชีพ 
และวิชาการ รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ี 
เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียว- 
ข้องท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีสว่นรว่ม 
ในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการประจําปี 2562 ในครั้งน้ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ
10th BUILT ENVIRONMENT 
RESEARCH ASSOCIATES 
CONFERENCE, BERAC2019
25th JUNE, 2019 
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE

จากสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงของ 
โลกและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
ของผู้คนในสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
องค์ความรู้ในการออกแบบสภาพ 
แวดล้อมสรรค์สร้างจึงมีความสําคัญ
ในการร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้
เกิดสภาพแวดล้อมท่ีแข็งแรงและดี
ต่อสุขภาพของชาวเมือง ด้วยความ 
ร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่ อให้เกิด 
เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความยั่งยืน 

Towards Future
Environments of 
Well-being and 
Inclusiveness

(03) 10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019



กําหนดการจัดประชุมวิชาการ 
วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
        การสง่เสรมิให้คณาจารย ์ นักวิจัย นักวิชาการ 
และนักศึกษาได้รว่มแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย 
วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ ์ โดยการ 
สร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู ้ประสบการณ ์มุมมอง 
ความคิดเห็นต่างๆ  ต่อศาสตรห์ลากหลายแขนงท่ีเก่ียว- 
ขอ้งกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Bฺuilt environment) 
โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการ และวิชาชีพเข้า 
ด้วยกัน รวมท้ังเป็นการเผยแพรผ่ลงานทางด้านสถา-  
ปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถา- 
ปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังน้ัน คณะสถาปัตยกรรม- 
ศาสตรแ์ละการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจํา 
ปี 2562 ขึ้น ในวันอังคารท่ี 25 มิถนุายน 2562 เพื่อเป็น 
เวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
วงวิชาการและวิชาชพีและสามารถ นําผลงานจากการ 
ประชุมวิชาการไปเป็นแนวทาง สําหรับการพัฒนา 
ต่อยอดงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

1.

2.

3.

4.

5.

สร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ 
แนวความคิดเก่ียวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ ์สําหรับท้ัง 
ในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 

เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร ่
องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้ 
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมสว่นรวม

สง่เสริมและกระตุ้นให้นําเสนองานวิจัย และพัฒนา 
องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองใน 
สาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากขึ้น

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสถาบันการศึกษา 
เพ่ือขยายผลในการค้นคว้าวิจัยท่ีจะนําไปสู่การ 
พัฒนาองค์ความรู้สูภ่าคปฏิบัติ  

เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน 
วิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบรหิารเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วัตถปุระสงค์ของโครงการ
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ผู้รบัผิดชอบโครงการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอยีดโครงการ
     การนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย 
รวมท้ังการนําเสนอวิทยานิพนธข์องนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของการ 
ศึกษาท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยูร่ะหว่างดําเนินการ) ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ใน 
5 สาขา ดังน้ี
1. Architectural Design and Planning for Future Environments
2. Social Science / Urban Planning and Design for Cities of Well-being
3. Smart Technologies for Sustainable Environments
4. Real Estate Development for Sustainable Developments and Well-being
5. Design Management in Future Developments

รูปแบบการนําเสนอผลงาน 
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ
1. การนําเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation)
    เวลาในการนําเสนอเรื่องละ 20 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
2. การนําเสนอด้วยโปสเตอร ์(Poster presentation)
     โปสเตอร์ขนาด A1  (59.4*84.1 ซม.) (แนวต้ัง) ผู้นําเสนอต้องยืนประจําท่ีโปสเตอร์ 
     โดยสามารถนําเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 
  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีผู้นําเสนอได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Paper review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceedings ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์

กลุ่มเป้าหมาย
    คณาจารย ์นักวิจัย และนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท้ังในและนอกคณะสถาปัตยกรรม-  
ศาสตร์และการผังเมือง และผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังสิ้นประมาณ 150 คน

(05) 10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019



คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีโอกาสนําเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อท่ีประชุม 

การจัดประชุมจะเป็นท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านสถา- 
ปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว- 
ข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้าน สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีสามารถนําไปสู่การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทาง 
วิชาการในอนาคต

ผู้ท่ีเข้ารว่มประชุมจะได้รบัรู้ข้อมูลขา่วสาร และองค์ความรูใ้หม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาการทางด้าน 
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสังคม

ทําให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี 
รายงานการประชุม (Proceedings)

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั
1.

2.

3.

4.

5.
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บทความท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยเผยแพรม่าก่อน
ลงทะเบียนและสง่บทความ (บทคัดยอ่) เพื่อขอรับการพิจารณา (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย 
บทคัดยอ่ภาษาไทยไมเ่กิน 200 คํา และบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คํา และในกรณบีทความฉบับสมบูรณ์ 
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถสง่บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คํา เพียงอยา่งเดียวได้) พร้อมระบุคําสําคัญ 
เพื่อการค้นหา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยา่งละ 5 คํา 
คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลการพิจารณา
เปิดรับลงทะเบียนบทความฉบับสมบูรณ์ โดยจัดตามรูปแบบการ เขียนบทความท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ 
ชาํระเงินค่าลงทะเบยีนและพิจารณาบทความ โดยชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเม่ือได้รบัผลการตอบรบัการ 
พิจารณาบทคัดยอ่แล้วเท่าน้ัน หากท่านชําระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพิจารณาบทคัดยอ่และบท 
คัดยอ่ของท่านถูกปฏิเสธ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
หากไม่ชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ บทความน้ันจะไม่รับ การประเมิน 

การสง่บทความวิจัยเพื่อรบัการพจิารณา 

หมายเหตุ 
   ผลประเมินท้ังบทคัดยอ่และบทความฉบับสมบูรณ์ ขึ้นอยูกั่บผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการเท่าน้ัน

กําหนดการ
กําหนดการ  แผนการดําเนินงาน

15 มี.ค. 2562 ปิดรับบทคัดยอ่ 

1 เม.ย. 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดยอ่ 

22 เม.ย. 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ลงทะเบียนและชําระเงิน

23 เม.ย.-25 พ.ค. 2562 เปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้สนใจเข้ารว่มงาน

10 พ.ค. 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข

24 พ.ค. 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข

7 มิ.ย. 2562  แจ้งผลพิจารณาบทความและประกาศผลการนําเสนอบทความโดยวิธกีารบรรยาย 
  (Oral Presentation) หรือ โปสเตอร์ (Poster Presentation)

25 มิ.ย. 2562 กําหนดจัดงานประชุมวิชาการ 

การชําระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ
 ค่าลงทะเบยีน
 บทความภาษาไทย หรืออังกฤษ บทความละ  1,500 บาท
       เข้ารว่มงาน (ไม่นําเสนอผลงาน)  ท่านละ  750    บาท
 (ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมถุงผ้า ของท่ีระลึก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธกีารชําระเงิน
โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต 
บัญชีเลขท่ี  050-2-25725-6 
ชื่อบัญชี  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 
นําสง่รายละเอียดการโอนเงิน แฟกซ์ 02-986-8067 Email: BERAC2019@gmail.com

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
BERAC2019
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
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คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุมวิชาการ ประจําปี 2562
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ ประจําปี 2562

ผูช้่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห ์สุวรรณฤทธิ ์  ท่ีปรึกษา
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี จารีมติร  ท่ีปรึกษา
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย  ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร. จิฐพิร วงศวั์ชรไพบูลย์  รองประธานกรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. มานสั ศรีวณิช  กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร หา้วเจริญ  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน ์ริรัตนพงษ์  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตนศ์ริิ  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอนนัต์ นทกุล  กรรมการ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  กรรมการ
อาจารย์ ธรรม ์เด่นดวง   กรรมการ 
นางสาวทัศน ีทัศศรี   กรรมการ
นางสาวธนดิา จันทร์เรือง   กรรมการ
นางสาวมณทิชา รื่นสุข   กรรมการและเลขานกุาร
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คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการ

อาจารย์ ดร. จิฐพิร  วงศวั์ชรไพบูลย์  ประธานอนกุรรมการ
นางสาวปนดัดา รอดสัตรู   อนกุรรมการ
นางสาวศริิรัตน ์บู่บาง    อนกุรรมการ
นางสาวธนดิา จันทร์เรือง   อนกุรรมการ  
นางสาวมณทิชา รื่นสุข    อนกุรรมการและเลขานกุาร

ภาควิีชาการงานประชุมวิชาการ

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิศนูย์นนบุรี
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต
สํานกัวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ ์หรยางกูร  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นพิันธ ์วิเชียรนอ้ย  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอ่ียมตระกูล  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน ์ตันตสวัสด์ิ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร หา้วเจริญ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตนศ์ริิ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬวดี สันทัด  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน ์ริรัตนพงษ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี จารีมติร  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นจิ ตันติศริินทร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอนนัต์ นทกุล  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมูชิาย พันธุไ์พโรจน ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. มานสั ศรีวณิช  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วุธพงศ ์ลาภเจริญ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน ์คุ้มไพศาล  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปล่ัง หรรษาสุขสิน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานนัต์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ ์ศรีสุธาพรรณ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr. Isaac  Adam Jamieson   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. จิฐพิร วงศวั์ชรไพบูลย์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. นพรัตน ์พฤกษ์ทวีศกัด์ิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วรากร ลิขิตอนภุาค  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วสิศ ล้ิมประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อรรฆพันธ ์เธยีรถาวร  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ ์ด่านกิตติกุล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร
รองศาสตราจารย์.ดร. ชูพงษ์ ทองคําสมทุร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานทั วรุณกูล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิง่ธพิล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรจน ์เศรษฐบุตร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดํารงศกัด์ิ รินชุมภ ู คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปยิะพงษ์ จันทรใ์หมม่ลู คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาวลี จินดาพล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา ชุมมธัยา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศริิ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร
อาจารย์ ดร. ชนดิา กิจวรเมธา  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ดร. ชํานาญ ติรภาส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ ดร. ฐติยา สารฤทธิ ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. พัฒนา รัตนนาวาทอง 535 Engineering Consultant Co., LTD
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธมิา  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
อาจารย์ ดร. สุธ ีอนนัต์ สุขสมศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. สุมาลี สว่าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.ไอศรูย์ เรืองรัตนอัมพร สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร. กุลเชฏฐ ์เมอืงนาโพธิ ์  สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
ดร. ปริต ทศศลิาพร  นกัวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. ปณัฑิตา ตันวัฒนะ   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สฤษด์ิ ติยะวงศส์ุวรรณ  ศนูย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมอืง
ดร. สิทธชิัย นาคสุขสกุล  บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
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BERAC2019 
Program

เวลา    รายละเอยีด

10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5

10.15 – 10.20 น. กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย
  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
  และประธานคณะจัดงานประชุมวิชาการ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

10.20 – 10.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
                      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

10.30 – 11.00 น. ปาฐกถาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ในหัวข้อ “How to build a healthy Bangkok”
  ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ     

11.00 – 11.30 น. ปาฐกถาจากวิทยากร ในหัวข้อ “Easy steps to save our planet”
  คุณพิพัฒน์ อภิรกัษ์ธนากร  
                   
11.30 – 11.45 น.  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจแลกเปล่ียนความคิดเห็น

11.45 – 12.00 น. ถ่ายรูปและมอบของท่ีระลึกวิทยากร , 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลงานบทความวิชาการชว่งท่ี 1 
  (Oral Presentation session 1) 
  ณ ห้อง 401 501 502 และห้องออดิทอเรียม

15.00 – 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง และนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 
  (Poster Presentation) ณ ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

15.45 – 17.00 น. นําเสนอผลงานบทความวิชาการชว่งท่ี 2 
  (Oral Presentation session 2)
  ณ ห้อง 401 501 502 และห้องออดิทอเรียม

17.00 น.  จบงานประชุม

Keynote 
Speakers

ตารางรายละเอยีดกิจกรรม

ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ    

คุณพิพัฒน์ อภิรกัษ์ธนากร  

" How to Build 
  a Healthy Bangkok "

" Easy steps to 
  Save Our Planet "
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Our Sponsors

Our Partners

FACULTY OF ARCHITECTURE 
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สารบัญ 

 หน้า 

Architectural Design and Planning for Future Environments  

การศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมยา่นเมอืงเก่าในยา่นตาขาว 
สภุาวด ีจรงิจติร, สภุารตัน์ พลิางาม และ ภวตั รอดเขม็ 
 

3 

การฟ้ืนฟูพฒันาเมอืงใกลร้มิน ้าในแถบเอเชยี โดยการประยกุตใ์ชก้ารออกแบบอยา่งยัง่ยนื 
และฮวงจุย้ทางวทิยาศาสตร ์

Dr. Michael Y Mak, Mr. Yann Hui 
 

11 

แนวทางในการออกแบบและจดัการพืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อ 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน กรณีศกึษา: ชุมชนคลองแดน จงัหวดัสงขลา และจงัหวดันครศรธีรรมราช 

พมิพกานต ์ปัจจนัตววิฒัน์ และ ผศ.ดร. บุญอนนัต ์นทกุล 
 

18 

การศกึษาการประยกุตใ์ชไ้มย้างพารากบัสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมยั 
ปานวาด วรเสถยีร และ ผศ.ดร. ภมูชิาย พนัธุไ์พโรจน์ 

 

24 

แนวทางการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบและพฒันาแบบสถาปัตยกรรม 
ปรนิทร ์เหล่าตระกลู และ ผศ.ดร.ชาว ีบุษยรตัน์ 

 

35 

แนวทางการออกแบบอาคารทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร  
เพือ่ผูส้งูอายใุนพืน้ทีโ่ครงการฟ้ืนฟู เมอืงชุมชนดนิแดง, กรงุเทพมหานคร 

พนชัพร สนิธุอุทยั และ ศ.ดร. วมิลสทิธิ ์หรยางกรู 
 

41 

แนวทางการใชแ้สงธรรมชาตใิหเ้หมาะสมกบันาฬกิาชวีติ ส าหรบัอาคารส านกังาน 
จณิหว์รา อรณัยช์นายธุ และ รศ. อวริทุธ ์ศรสีธุาพรรณ 

 

52 

กระบวนการการเรยีนรู ้ของนกัศกึษาออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่การออกแบบนิทรรศการของ 
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาตามหลกัแนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน 
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Abstract 
  This research aims to study the changes in the architectural aspects in Yantakhao old town. 
The objective is to study the history and the characteristics of architectural elements of the Yantakhao 
old town by collecting data through interviews and site surveys in order to understand and assess their 
significances. Three historic buildings in Huasapankao community were selected as case studies in 
order to analyse the problems and factors that caused changes in the architectural aspects in Yantakhao 
old town. This analysis is to propose guidelines for the conservation of historic buildings in this district. 
According to the study, the architectural characteristic was derived from Chinese shop-house. It is two-
storey with a half-timbered building. It has a distinctive courtyard called Chim-jae or a skywell which 
contains a well for retaining rainwater. This space has a significance to social and architectural values. 
However, the historic buildings in this area are currently derelict and have been changed due to 
economic change, the annual flooding of this area and restoration without conservation guidance. As a 
result, the research shows guidelines for the conservation of historic buildings in Yantakhao old town 
in order to maintain its architectural characteristic and will be the further rehabilitation of Yantakhao 
district. 

Keywords: Chinese shop-house, Old Town, Yantakhao, Conservation of Historic Buildings, The 
Changes in the Architectural Aspects 

 
1. บทน า 

ยา่นตาขาว เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัตรงัทีม่ ี
ความส าคญัในฐานะทีเ่คยเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามเจรญิ 
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในอดีต โดยย่านตาขาวเป็น
บรเิวณทีช่าวจนีอพยพเขา้มาเพื่อท าการคา้ขายผ่าน
แม่น ้ าปะเหลียน ซึ่งเป็นแม่น ้ าสายหลักที่ไหลผ่าน
อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั (คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตตรงั, 
2559) ท าใหเ้กดิการพฒันาเมอืงและสถาปัตยกรรม
ทีม่รีูปแบบและเอกลกัษณ์เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและ
การใช้สอยของอาคาร  บอกเล่ าความเ ป็นมา
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงยา่นตาขาวไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เศรษฐกจิในเมอืงย่าน
ตาขาวซบเซาลง และตอ้งเผชญิกบัสภาวะอุทกภยัใน

ทุกปี ท าให้ผู้คนย้ายไปประกอบอาชีพยังเมืองอื่ น 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครนิทร์ วทิยาเขตตรงั, 2559)  อาคารบางส่วนจงึ
ถูกทิ้งร้าง มีสภาพทร ุดโทรม  พืน้ที ใ่ช ส้อยถ ูก
เปลีย่นแปลงเพื ่อตอบสนองต่อการด ารงชีวิตใน
ปั จ จุ บั น  ท า ใ ห้ รู ป แ บ บ แ ล ะ อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ
สถาปัตยกรรมบางส่วนทรุดโทรมและถูกเปลีย่นแปลง
ไป ส่งผลให้คุณค่าและความแท้ของสถาปัตยกรรม
ลดลง แมว้่าเทศบาลอ าเภอย่านตาขาวไดม้กีารจดัตัง้
โครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ แต่ยังขาด
แนวความคิด ในด้ านการพัฒนาและอ นุ รักษ์
สถาปัตยกรรมบรเิวณย่านเมอืงเก่าในพืน้ทีย่า่นตาขาว   
   จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวน ามาสูก่ารศกึษา
รปูแบบสถาปัตยกรรมยา่นเมอืงเก่าในพืน้ทีย่า่นตาขาว 
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โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ 
ความ เ ป็นมา  รูปแบบและองค์ปร ะกอบทาง
สถาปัตยกรรมย่านเมอืงเก่าของชุมชนย่านตาขาว
ในพื้นที่ศ ึกษา 2) ศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการวเิคราะห์
รปูแบบและองคป์ระกอบ  ทางสถาปัตยกรรม ทฤษฎวี่า
ด้วยการอนุรกัษ์ วเิคราะห์ คุณค่าและความแท้ของ
ม ร ด ก ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม ที่ น า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ กั บ
สถาปัตยกรรมยา่นเมอืงเก่าได ้3) ประเมนิคุณค่าและ
ความแทข้องสถาปัตยกรรมย่านเมอืงเก่าของชุมชน
ยา่นตาขาว 4) วเิคราะหส์ภาพปัญหาและปัจจยัทีท่ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมย่านเมอืง
เก่าในย่านตาขาว โดยท าการส ารวจเบือ้งตน้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมย่านเมอืงเก่าในย่านตาขาว และเลอืก
กรณีศกึษาอาคาร 3 หลงั ได้แก่ ร้านขนมเป๊ียะ ซุ่น
เส็ง บ้านนายมาโนช ณรงคฤทธิ ์และบ้านโกวิทย์ 
ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณถนนตรงั-ปะเหลยีนเก่า ซึง่ในอดตีเคย
เป็นถนนเสน้ทางการค้าที่ส าคญัของย่านตาขาว 5) 
เ ส น อ แ น ะ แ น วท า ง ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมย่านเมอืงเก่าในย่านตาขาว เพือ่ใหค้น
ใ น พื้ น ที่ ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ถึ ง รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมย่านเมอืงเก่าในย่านตาขาว และเป็น
ขอ้มูลพืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม
และชุมชนในเมอืงยา่นตาขาวต่อไป 
 
2. หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การพิจารณาคณุค่าและความแท้ 
2.1.1 การพจิารณาคุณคา่  
  การพจิารณาคุณค่า เป็นประเดน็หลกัในการ
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรม ซึง่จากการพจิารณาคุณค่าของ
มรดกวฒันธรรมโดย เซอร์ เบอร์นาร์ด เอม็ ฟิลเดน 
(Feildon, Bernard M., 2003) นักวิชาการและนัก
ปฏบิตักิารดา้นการอนุรกัษ์ ไดแ้บ่งคุณค่าออกเป็น 3 
หมวดหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) คุณคา่ทางดา้นจติใจ (Emotional 
Value) เป็นคุณคา่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอารมณ์และความรูส้กึ

ของคน สถานที่และชุมชนนั ้นๆ 2) คุณค่าด้าน
วัฒนธรรม (Cultural Value) เป็นคุณค่าที่เกี่ยวกับ
ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม โบราณคดี ความงาม
และสญัลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ 3) คุณค่าดา้นประโยชน์
ใช้สอย (Use Value) เป็นคุณค่าที่มคีวามเกี่ยวข้อง
กบัสงัคมและเศรษฐกจิ ท าใหช้วีติความเป็นอยู่ของ
บุคคลและสงัคมนัน้ๆ ดขีึน้ ทัง้น้ี ในแต่ละคุณค่าจะมี
ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั หากคุณค่าใดถูกท าลาย
ไปจะสง่ผลกระทบต่อคุณคา่อื่นๆดว้ยเชน่กนั 
 
2.1.2การพจิารณาความแท ้
  จากเอกสารของนารา (The Nara Document 
on Authenticity) (ICOMOS, 1994) กล่าวว่า ความ
แทเ้ป็นของส าคญั แสดงถงึคุณค่าของโบราณสถาน 
ดงันัน้ ความแทจ้งึเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการน ามา
พจิารณาเพือ่ตอบสนองต่อการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม
อย่างเหมาะสม ซึ่งการพจิารณาความแทจ้ากพธิสีาร
ฮอยอันส าหรบัการปฏิบตัิการอนุรกัษ์ที่ดีในเอเชีย 
(Hoi-An Protocals for Best Conservation Practice 
in  Asia) (ICOMOS, 2005) ไดแ้บ่งความแทอ้อกเป็น  
4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความแทด้า้นสถานทีแ่ละการตัง้
ถิน่ฐาน (Location and Settings) 2) ความแทด้า้น
รูปทรงและการออกแบบ (Form and Design) 3) 
ความแท้ด้านการใช้งานและประโยชน์ใช้สอย (Use 
and Functions) 4 )  ค ว ามแท้ด้ า นคุณภาพ เชิ ง
นามธรรม (Immaterial Quality)  
 
2.2 ทฤษฎีในการอนุรกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม  
  ในการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม จ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ศึกษาระดับของการอนุรักษ์ เพื่อรักษาคุณค่าและ
ความแทอ้าคารใหม้ากทีสุ่ด และก าหนดขอบเขตของ
การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมนัน้ๆ ซึ่งจากการศึกษา
ระดบัการอนุรกัษ์ในการปรบัปรุงฟ้ืนฟูเมอืงและการ
อนุรักษ์เมือง โดย ผศ. ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
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(2556) ไดส้รุปวธิกีารอนุรกัษ์ออกเป็น 7 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) การป้องกัน (Protection) 2) การสงวนรักษา 
(Preservation) 3) การบูรณะ (Restoration) 4) การ
ฟ้ืนฟู (Rehabilitation) 5) การสรา้งขึน้ ใหม ่หรอื
ปฏ สิ งั ข รณ ์ (Reconstruction) 6 )  การย้ายที่ตั ้ง 
(Relocation) 7) การสือ่ความหมาย (Interpretation) 
  
2 .3  รูปแบบสถาปัตยกรรมตึกแถวแบบจีน 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมบรเิวณย่านเมอืงเก่า
ในยา่นตาขาวสว่นใหญ่เป็นตกึแถว ซึง่สว่นใหญ่ไดร้บั
อทิธพิลมาจากตึกแถวแบบจนี เน่ืองจากย่านตาขาว
เป็นบริเวณที่ชาวจีนเข้ามาตัง้รกรากท ามาค้าขาย 
ชาวจนีจงึไดส้รา้งอาคารตามวถิชีวีติทีเ่คยอยู่ โดยใน
การศกึษาการเปลีย่นแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรม
ย่านเมืองเก่าในย่านตาขาว ผู้วิจ ัย เลือกศึกษา
สถาปัตยกรรมตกึแถวแบบจนีบรเิวณทบัเทีย่ง 
จงัหวดัตรงั เน่ืองจากเป็นตึกแถวที่มอีิทธพิลและมี
รูปแบบที่ใกล้เคียงกับตึกแถวในเมืองย่านตาขาว     
  ในยุคแรกของการตัง้ถิน่ฐานของชาวจนีในเมอืง 
ทบัเทีย่ง เป็นการตัง้ถิน่ฐานเพื่อการคา้แบบชัว่คราว 
รูปแบบสถาปัตยกรรมจงึเป็นตกึแถวไมช้ัน้เดยีวหรอื
สองชัน้สร้างด้วยไมท้ัง้หลงั นิยมมุงหลงัคาด้วยจาก
หรอืหญา้คา ซึง่เป็นวสัดุทีห่าไดง้า่ยในพืน้ทีแ่ละราคา
ถูก ต่อมาในยุคหลงัจงึพฒันาเป็นตกึแถวสองชัน้แบบ
ครึ่งปูนครึ่งไม้ กล่าวคือ ชัน้ล่างเป็นผนังคอนกรีต
เสรมิเหลก็หล่อเป็นชัน้ๆ ด้วยไมแ้บบ มกีารตกแต่ง
ปูนปั้นบรเิวณหวัเสาและเจาะช่องแสงเป็นรูปใบพดั 
สว่นชัน้บนตผีนังไมต้เีกลด็ทางนอน สว่นหลงัคานิยม
ใชก้ระเบือ้งว่าว (มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติศูนย์
การศึกษานอกที่ตัง้ตรังและคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2557) ส่วน
พื้นที่ภายใน ชัน้ล่างด้านหน้าใช้เป็นพื้นที่ค้าขาย 
พืน้ทีถ่ดัไป เรยีกว่า ฉิ่มแจ ้ประกอบดว้ยบ่อน ้า และ
ลานเอนกประสงค์ มชี่องแสงดา้นบนหลงัคาเพื่อเกบ็

น ้าฝนนและใหอ้ากาศถ่ายเทได้สะดวก ด้านหลงัเป็น
พื้นที่ส่วนบรกิารและเก็บของ ส่วนชัน้สองเป็นพื้นที่
เพือ่การพกัอาศยั  

 

รปูท่ี 1 ภาพตกึแถวรปูแบบจนีในเมอืงทบัเทีย่ง 

รปูท่ี 2 ภาพแสดงตวัอย่างบรเิวณฉิ่มแจ ้ทีม่กีาร
เจาะช่องแสง แต่ในปัจจุบนัได้มีการมุงหลงัคา
โปร่งแสงคลุมแลว้ 
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รูปท่ี 3 แผนที่แสดงต าแหน่งอาคารกรณีศึกษา 
1) บ้านนายมาโนช ณรงคฤทธิ ์2) บ้านโกวทิย์  
3) รา้นขนมเป๊ียะ ซุ่นเสง็ 

4.ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

4.1รูปแบบและพัฒนาการสถาปัตยกรรมย่าน
เมืองเก่าของชุมชนย่านตาขาว 

   ในอดตีจงัหวดัตรงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ 
และเป็นเสน้ทางเดนิบกเชื่อมระหวา่งพืน้ทีท่างทะเลฝันง่
ตะวนัตกและตะวนัออก ท าใหช้าวจนีส่วนหน่ึงที่เขา้
มาท าการค้าขายได้ตัง้ถิ่นฐานอยู่บรเิวณเมอืงกนัตงั
และทบัเทีย่ง ก่อใหเ้กดิการน าเอาวฒันธรรมของชาว
จนีเขา้มาเผยแพร่ตามบริเวณที่อยู่อาศยั โดยสร้าง
รูปแบบสถาปัตยกรรมตึกแถวที่มีการผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนและยุโรป อัน
เน่ืองมาจากการค้าระหว่างเมอืงปีนัง ซึ่งในขณะนัน้
ปี นั ง ยั ง เ ป็ น เ มื อ ง ขึ้ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ  
  จากความเจรญิรุ่งเรอืงตามศูนย์กลางเมอืง
การคา้ทีส่ าคญันัน้ สง่ผลใหม้กีารแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
ระหว่างเมอืงท่าอื่นๆ ผ่านทางการคา้ระหว่างกนั ซึ่ง
เมืองย่านตาขาวเป็นอีกหน่ึงเมืองที่มีการติดต่อ

คา้ขายระหว่างเมอืงทบัเทีย่ง จงึไดร้บัอทิธพิลในการ
ก่ อ ส ร้ า ง รู ป แ บ บ ตึ ก แ ถ ว นั ้ น ๆ  ขึ้ น ม า  
  ลกัษณะสถาปัตยกรรมตกึแถวแบบจนี
โดยทัว่ไปในย่านตาขาว ส่วนใหญ่มลีกัษณะอาคาร
ครึง่ปนูครึง่ไม ้2 ชัน้ พืน้ทีช่ ัน้ล่าง แบ่งเป็นพืน้ที่หลกั 
3 ส่วน ด้านหน้าใช้เพื่อค้าขาย ส่วนตรงกลางมลีาน
เอนกประสงค ์หรอื ฉิ่มแจ ้ทีม่บี่อน ้าเพือ่รองรบัน ้าฝนน
และเกบ็น ้าไวอุ้ปโภคบรโิภค รวมถึงเป็นพื้นที่ทีเ่ปิด
ใหแ้สงสอ่งเขา้มาภายในอาคาร และใหอ้ากาศถ่ายเท
ได้สะดวกมากขึ้น อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตึกแถวที่
ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี บรเิวณดา้นหลงัใชเ้ป็นพืน้ที่
เก็บของ ส่วนพื้นที่บริเวณชัน้สองใช้เป็นส่วนที่พกั
อ าศัย แ ล ะ เ ก็บ ขอ ง  อ ย่ า ง ไ ร ก็ต าม  รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งปนูปัน้ของเมอืงยา่นตา
ขาวนัน้ มรีายละเอยีดน้อยกว่าตึกแถวที่อยู่ในเมอืง
กนัตงัและเมอืงทบัเทีย่ง แต่ถอืเป็นหลกัฐานที่แสดง
ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิและการตัง้ถิน่ฐานของ
ชาวจีน ในบริ เ วณย่ านตาขาวได้ เ ป็ นอย่ า งดี 
  อย่างไรกต็าม เมอืงย่านตาขาวประสบภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า โดยเฉพาะในปีพ.ศ.2549-2559 เน่ือง 
จากราคายางและผลผลติทางเกษตรกรรมราคาลดลง 
ท าใหคุ้ณภาพชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนย่านตาขาว
ลดลง (ชาวด ีง่วนสน, 2559) ลูกหลานภายในชุมชน 
หรอืบางครอบครวัยา้ยไปประกอบกจิการยงัเมอืงอื่นๆ 
นอกจากน้ี เมอืงยา่นตาขาวยงัอยูใ่นพืน้ทีร่าบลุ่ม เป็น
บรเิวณทีป่ระสบกบัปัญหาอุทกภยัในทุกปี สง่ผลกระทบ
ต่อการขาดการดแูลรกัษาอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นอยู ่ท า
ให้อาคารบ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม ถูกทิ้งร้าง 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่วนถู ก
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เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลังคากระเบื้องว่าวถูก
เปลีย่นเป็นหลงัคาลอนคู ่พืน้ขดัมนัถูกเปลีย่นเป็นพืน้
กระเบือ้ง บ่อน ้าบรเิวณฉิ่มแจถู้กปิด และปิดช่องแสง
ด้ ว ยหลัง ค า  ท า ใ ห้คุณค่ า แ ล ะ คว ามแท้ ข อ ง
สถาปัตยกรรมนัน้ลดลง 

 

รปูท่ี 4 ตวัอยา่งรปูแบบตกึแถวในยา่นตาขาว 

รปูท่ี 5 ตวัอยา่งรปูแบบผงัพืน้ชัน้ลา่ง บรเิวณ
ตรงกลางคอืบรเิวณฉิ่มแจท้ีม่บีอ่น ้าอยูต่รงกลาง   
(รา้นขนมเป๊ียะ ซุ่นเสง็) 

รปูท่ี 6 ตวัอยา่งรปูแบบผงัพืน้ชัน้บน บรเิวณตรง
กลางมกีารเจาะชอ่งแสงจากหลงัคา 
(รา้นขนมเป๊ียะ ซุ่นเสง็) 

 

รปูท่ี 7 ตวัอยา่งรปูตดัอาคาร  
(รา้นขนมเป๊ียะ ซุ่นเสง็) 

4.2 คุณค่าและความแท้ของสถาปัตยกรรมย่าน
เมืองเก่าในย่านตาขาว 

  สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าในย่านตาขาว
แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางด้านประวตัศิาสตร์การตัง้
ถิน่ฐานของชุมชนชาวจนีในเขตเมอืงเก่าย่านตาขาว 
เน่ืองจากย่านตาขาวเป็นบรเิวณทีม่ชีาวจนีเขา้มาคา้ 
ขายและสรา้งตกึแถวสองชัน้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากตกึ 
แถวแบบจนี ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคุณค่าทางด้าน
สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นตกึแถวสองชัน้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมา
จากตึกแถวแบบจีนและใช้วสัดุไม้ท้องถิ่นของเมอืง
ย่านตาขาว เช่น ไม้ยาง ไม้หลุมพอ และมีการ
ออกแบบพืน้ที่ใช้สอยภายในอาคารใหเ้ขา้กบัการใช้
สอยและความเชื่อของชาวจีน ได้แก่ ลานอเนก 
ประสงค์ หรอืฉิ่มแจ ้ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น  ซึ่งคุณค่า
ด้าน น้ีสะท้อนถึงความแท้ด้านการใช้งานและ
ประโยชน์ใชส้อยเชน่กนั 

 

รปูท่ี 8 บรเิวณฉิม่แจ ้บา้นนายมาโนช ณรงค์
ฤทธิ ์(ก่อนการปรบัปรุง) 



การศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมยา่นเมอืงเก่าในยา่นตาขาว 
สุภาวด ีจรงิจติร, สภุารตัน์ พลิางาม และ ภวตั รอดเขม็ 
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4 . 3 ปั ญ ห า แ ล ะ ปั จ จั ย ที ่ ท า ใ ห้ รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าในย่านตาขาว
เปลีย่นแปลง 

4.4.1สภาพเศรษฐกจิในเมอืงยา่นตาขาวทรุดโทรม 

  ชุมชนชาวย่านตาขาวมีอาชีพหลักคือการ
คา้ขายและการปลกูยางพารา แต่ปัจจุบนัเสน้ทางการ
ค้าขายถูกเปลี่ยนแปลงไป และไม่ได้มีการค้าขาย
ผ่านแม่น ้าปะเหลยีนดงัในอดตี นอกจากนัน้ 10 ปีที่
ผ่านมา ราคายางพาราลดลงเรื่อย ท าใหช้าวย่านตา
ขาวบางส่วนอพยพไปประกอบอาชพีที่เมอืงอื่น ท า
ใหอ้าคารถูกทิง้รา้ง ทรุดโทรม ไมไ่ดร้บัการดแูลรกัษา 

4.4.2ความตอ้งการเปลีย่นแปลงการใชส้อย 

  ชัน้ล่ างของอาคารตึกแถวส่วนใหญ่ถูก
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยเพื่อพกัอาศยัแทนการค้า มี
การต่อเตมิหอ้งเพื่อเพิม่พื้นทีก่ารใช้สอย นอกจากน้ี
บรเิวณช่องแสงตรงฉิ่มแจข้องบางอาคารถูกปิดดว้ย
หลงัคา ท าใหป้ระสทิธภิาพในการระบายอากาศของ
อาคารลดลง และท าใหเ้สยีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
และความแทด้า้นการใชง้านและประโยชน์ใชส้อยดว้ย 

4.4.3การเผชญิกบัอุทกภยัในทุกๆปี 

  เมอืงย่านตาขาวเป็นพืน้ที่ลุ่ม เมื่อเวลามฝีนน
ตกหนัก หรอืฤดนู ้าหลาก ก่อใหเ้กดิปัญหาอุทกภยัใน
ทุกๆครัง้ อาคารที่เดิมเป็นอาคารไม้ทัง้หลังถูก
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นอาคารก่อดว้ยคอนกรตีบลอ็กฉาบ
ปนูบรเิวณชัน้ล่าง เพือ่ป้องกนัการผุกร่อนของไมจ้าก
น ้าท่วม นอกจากนัน้บางอาคารยงัไดป้รบัระดบัความ
สงูของพืน้ชัน้สองเพิม่ขึน้ไป เพือ่ใหส้ามารถด ารงชวีติ
อยูไ่ดบ้รเิวณชัน้ทีส่องในกรณีทีช่ ัน้หน่ึงน ้าทว่ม  

 

 

4.4.4 การซ่อมแซมอาคารโดยขาดการอนุรกัษ์อาคาร
ทีเ่หมาะสม 

  เนื่องจากในปัจจุบนัมกีารขาดแคลนฝีนมอืช่าง 
เช่น ช่างไม ้และช่างปูน การขาดแคลนวสัดุดัง้เดมิใน
การซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ช ารุดเสยีหาย รวมไปถึงราคา
ของวัสดุทดแทนใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น ท าให้เจ้าของ
อาคารไม่มงีบประมาณทีเ่พยีงพอในการซ่อมแซม ท า
ให้เกิดการซ่อมแซมอาคารที่สูญเสียคุณค่าไป จาก
กรณีศึกษา  พบว่ า  บ้านนายมาโนช ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นบรเิวณชัน้ล่าง โดยมกีารปูกระเบื้อง
ทบัพื้นขดัมนั ทาสีอาคารใหม่ เปลี่ยนประตูไม้เป็น
ประตูเหล็กบานยดื มุงหลงัคาบรเิวณฉิ่มแจ้ซึ่งท าให้
คุณคา่และความแทข้องอาคารลดลง  

 
รปูท่ี 9 บรเิวณฉ่ิมแจ ้บา้นนายมาโนช ณรงคฤ์ทธิ ์
(หลงัการปรบัปรุง) 

5. บทสรปุ 

  จากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม ส ารวจสภาพอาคาร 
พบว่า การจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารค่อนขา้ง
ไม่เป็นสดัเป็นส่วน โดยเฉพาะส่วนของ ฉิ่มแจ ้ทีถู่ก
ปรับเปลี่ยนการใช้งาน ท าให้เสียคุณค่าทางด้าน
ประวตัศิาสตรแ์ละสถาปัตยกรรม และส่วนใหญ่พืน้ที่
บรเิวณชัน้สองจะถูกปล่อยทิง้รา้ง จงึท าใหอ้าคารทรุด
โทรมมาก จากการวเิคราะหก์รณีศกึษา สามารถ
สรุปสภาพปัญหาและปัจจยัที่ท าให้สถาปัตยกรรม
ย่านเมอืงเก่าในพืน้ที่ย่านตาขาวเปลี่ยนไป และสรุป
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ประเดน็ส าคญัในการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมย่านเมอืง
เก่าในพืน้ทีย่า่นตาขาวไดเ้ป็นประเดน็ดงัต่อไปน้ี  

5.1การรกัษาคณุค่าและความแท้ของอาคาร  

  การให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางในการ
อนุรกัษ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ใน
การซ่อมแซมควรใชว้สัดุเดมิในการบรูณะอาคาร เพือ่
รกัษาคุณคา่และความแทข้องอาคารไวใ้หม้ากทีส่ดุ  

5.2 การก าหนดขอบเขตพ้ืนทีแ่ละอาคารอนุรกัษ์ 

  เพื่อควบคุมการต่อเติมและการเปลี่ยนแปลง
รปูแบบอาคารในแบบทีไ่มเ่หมาะสมในการก าหนดพืน้ที่
ควรมรีะดบัการอนุรกัษ์อย่างน้อย 3 ระดบั ได้แก่ การ
สงวนรักษา (Preservation) การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) 
และการปรบัปรุงการใชส้อย (Adaptive-use) 

5.3 การพฒันาพ้ืนทีใ่ห้มีศกัยภาพมากขึ้น 

  โดยควรมีการบูรณการศาสตร์ระหว่างการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพื้นที่และการจัดการ
ทางดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่พฒันาพืน้ทีใ่หม้ศีกัยภาพ
ในการพฒันาเชงิทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมมากขึน้ 
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Abstract 

As Asian Cities mature in growth, reaching maximum plot densities, civic spaces become scarce, due to 
prime real-estate taking priority within the urban plan.   

This paper investigates two selected examples of favourable (Sustainable Design & Feng Shui) urban 
developments near the water’s edge in Hong Kong and Singapore, explaining the key design features within 
the context of Sustainable Design and comparing these to Feng Shui principles that are deeply embedded within 
the Asian community. The Marina Bay Development (Singapore) and West Kowloon Cultural District (Hong 
Kong) are to be investigated. Analysis of the urban design features is imperative within the context of Sustainable 
Design principles. 

The paper concludes, that certain Sustainable Design features are a valid means for the re-vitalization of 
urban developments near the water’s edge and that there is a link between Sustainable Design and Scientific 
Feng Shui principles. 
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1 INTRODUCTION 

With the continued densification of Asian Cities, 
maximum urban densities (a direct result of rapid 
prime commercial & residential development) having 
been reached, Cities reach maturity in terms of 
population growth and expansion in terms of building 
developments. A negative consequence of rapid 
growth (mid-20th to early 21st Century) is unbalanced 
urban development. 

Governments and Urban Planners have responded by 
implementing large-scale urban masterplan 
developments (Sustainability & Sustainable Design as 
key drivers) located within the heart of the City. 

This Paper will focus on two urban developments 
located near the water’s edge as case studies: The 
Marina Bay District (MBD) in Singapore and the West 
Kowloon Cultural District (WKCD) in Hong Kong.  

Firstly the two urban development project 
backgrounds will be summarized. Secondly five main 
Sustainable Design principles are defined and 
analysed, followed by the definition of five 
fundamental Scientific Feng Shui principles. Thirdly 
Sustainable urban design features of the selected 
urban developments are identified and then analysed 
holistically within the realms of Sustainable Design & 
Scientific Feng Shui Principles. 

This Paper seeks to achieve two aims: 

 To identify and select key Sustainable Design 
features within the MBD and WKCD as a means 
for benchmarking future urban masterplan 
developments within Asian Cities. 

 To compare selected key Sustainable Design 
features with proven Feng Shui principles and 
practices scientifically and to show findings. 

Based on the analysis and findings, we will conclude 
that the specified Sustainable Design features (MBD 
& WKCD) can be directly linked to Feng Shui 
principles scientifically. With such strong basis 
(Sustainable Design & Feng Shui science) and 
reasoning for these design features, it is hoped that 
these types of design features are implemented in 
future urban developments within Asian Cities. 

2. PROJECTS BACKGROUND 

2.1 MARINA BAY DISTRICT  

The Marina Bay District (MBD) is located in the 
Marina Bay, Singapore (Figure 1). The MBD, a 360 
hectares development, comprises of: Marina Bay 
Sands (Hotel & Casino), Gardens by the Bay, The 
Float, Esplanade Theatres, Singapore Flyer and 
Waterfront Promenade. 

 
Figure 1. Aerial view of Marina Bay Sands 

development, photograph. Item 1: MBS (Hotel & 
Casino), Item 2: Gardens by the Bay, Item 3: 

Esplanade Theatres & Item 4: The Float & SG Flyer. 
Source: Marina Bay Sands, 2016. 
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2.2 WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT 

The West Kowloon Cultural District (WKCD) is located 
in the Yau-Tsim-Mong district, Kowloon, Hong Kong 
(Figure 2). The WKCD, a 40 hectares development, 
comprises of: M+ Museum & Pavilion, Lyric Theatre 
Complex, Medium Theatre, Xiqu Theatre, The Palace 
Museum, Centre for Contemporary Performance, 
Freespace and various Arts & Culture related 
buildings Waterfront Promenade and Green Corridor.  

 
Figure 2. West Kowloon Cultural District, photograph 
of 3D model. Item 1: The Palace Museum, Item 2: 
Freespace, Item 3: M+ Museum & Pavilion, Item 4: 
Lyric Theatre Complex & Item 5: Xiqu Theatre. 
Source: Fosters + Partners, 2010. 

 

3. SUSTAINABLE DESIGN & FENG SHUI 

3.1 INTRODUCTION 

Sustainable design, or green building, is one of most 
important concepts for new development. Sustainable 
design is the philosophy of designing the built 

environment to comply with principles of economic, 
social and ecological sustainability (McLennan, 2004). 
This implies that sustainable design integrates with 
natural and man-made environment and emphasizes 
a holistic approach to eliminate negative 
environmental impact and make all the systems work 
harmoniously together. This integrative design 
process is similar to the Chinese holistic view and the 
Feng Shui approach to the built environment 
(Humphreys, 1976).  

3.2 SUSTAINABLE CONCEPTS 

Dong and Zuehl (2009) recognized that there is a set 
of five fundamental concepts for sustainable 
developments:  

Cat. A1) Constructivism  

Cat. A2) Circular design 

Cat. A3) Energy efficiency 

Cat. A4) Balance between natural and the built 
environments 

Cat. A5) Thinking Global and Buying Local 

 

3.3 FENG SHUI AND ECOLOGICAL 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

The concept of sustainable design in the Western 
world only dates back three decades ago in dealing 
with the harmonious relationship between humans 
and nature. However, Feng Shui, the ancient Chinese 
knowledge that aims at creating a harmony between 
heaven, earth and humans has influenced most 
traditional built environmental design in China for 
thousands of years. Nowadays, as many researchers 
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seek to establish a deeper understanding of the 
relationships between human and the natural 
environments, they begin to recognize Feng Shui as 
a broad ecologically and architecturally connected 
paradigm (Lynch, 1960; Anderson, 1973).  

3.4 FENG SHUI CONCEPTS 

The principles and practices of Feng Shui are aimed 
at creating a harmonized built environment (Lee, 
1986; He, 1990; Cheng & Kong, 1993; Mak & Ng, 
2008). There are five fundamental concepts of Feng 
Shui in terms of environmental design (Mak & So, 
2015): 

Cat. B1) Unity between Heaven and Human 

Cat. B2) The Five Elements Cycles 

Cat. B3) Yin and Yang Harmony 

Cat. B4) The Form School Model 

Cat. B5) Balance between Interior and Exterior Spaces 

 

4. MARINA BAY DISTRICT & WEST KOWLOON 
CULTURAL DISTRICT SUSTAINABLE DESIGN 
FEATURES 

The key sustainable design features of the Marina 
Bay District (MBD) and West Kowloon Cultural District 
(WKCD) are outlined as follows: 

 SD 1) Green Building Certification. MBD: Green 
building certification: LEED (USGBC). WKCD: 
Green building certification: BEAM PLUS 
(HKGBC).  

 SD 2) Central location near the water’s edge and 
orientated towards the Central Business District 
(CBD). MBD is located in the central area of 

Singapore adjacent to the CBD and is set to become 
a new downtown of Singapore. WKCD is located in 
the central area of Kowloon, connected to Yau-Tsim-
Mong districts, one of the most densely populated 
and vibrant of Hong Kong. 

 SD 3) Sustainable Transport (ST). MBD is 
currently served by 3 MRT lines and 7 rail 
stations. Also, a comprehensive pedestrian 
network to provide sheltered sidewalks, covered 
walkways, underground and overpass walkway to 
ensure all-weather protection and seamless 
connectivity between buildings and MRT stations. 
WKCD is served by 2 MTR stations and one High-
speed-rail station linked to mainland China. 
Pedestrian network is linked up to all theatres and 
museums, open civic space and the MTR 
stations. 

 SD 4) Sustainable Energy & Resources: 
Sustainable Water Management (SWM). A 
barrage is installed in MBD that turns Marina Bay 
into a confined freshwater reservoir that provides 
an additional source of drinking water for 
Singapore, as well as a stable water level for 
variety of water activities and a flood prevention 
system for the Chinatown area.  

 SD 5) Integration of mixed-use functions and 
facilities within one hub. MBD is a mixed-use 
development including commercial, residential, 
hotel and entertainment. WKCD is an arts and 
cultural hub including major art galleries, 
museums and performance venues. 

 SD 6) Waterfront Promenade (WP). MBD has a 
3.5 km Promenade around Marina Bay, including 
a new eco-friendly visitor centre and the Helix 
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linking Bayfront to Marina Centre. WKCD will 
provide a water front promenade that will link up 
to Yau-Ma-Tei district to the North and to the 
Tsim-Sha-Tsui district to the South. 

 SD 7) Public Open Spaces (POS).The MBD’s 
Promontory Site provides a large open space for 
public activities such as outdoor theatre 
performances and carnivals. WKCD provides 
Freespace for outdoor theatre performances and 
a large lawn area. 

 SD 8) Natural Parks & Amenities (NPA). MBD 
provides 3 gardens, totalling 101 hectares, that 
are interconnected via pedestrian bridges. WKCD 
provides a large-scale parkland that is integrated 
with the art galleries, museums and performance 
venues. 

The differences between MBD and WKCD 
Sustainable Design features are: 

 Differences in building programming: The 
MBD comprises of mixed-uses (Hotel, Casino, 
Entertainment, Arts & Culture) and the WKCD is 
primarily Arts & Culture related inclusive of 
performance venues. 

 MBD deploys a Dedicated Common Services 
Tunnel (DCST). It houses water pipes, electrical 
& telecommunication cables and other utility 
services underground; that not only improves 
reliability of services but also allows for ease of 
maintenance, new installations and emergency 
backup services, and also the capacity for further 
expansion to meet change of utility requirements 
in future. 

 

5. COMPARISON OF MBD & WKCD 
SUSTAINABLE DESIGN FEATURES & FENG SHUI 

Table 1. Comparison of MBD and WKCD Sustainable 
Design Features & Feng Shui concepts, in which a direct 
link can be identified. 

Sustainable Design 
Concepts 

MBD & 
WKCD 

Feng Shui 
Concepts 

Balance & Harmony 
Cat. A1) 

Constructivism 
SD 2 Cat. B1) 

Unity between 
Heaven & 
Humans 

Cat. A4) 
Balance between 

Natural & the Built 
Environment 

SD 6, 7 
& 8 

Cat. B3) 
Yin & Yang 
Harmony 

Cycles Pattern 
Cat. A2) 

Circular Design 
SD 1 Cat. B2) 

Five Elements 
Cycles 

 

Table 2. Comparison of MBD and WKCD Sustainable 
Design Features & Feng Shui concepts, in which a direct 
link cannot be identified. 

Sustainable Design 
Concepts 

Feng Shui 
Concepts 

Sources & Consumption 
of Natural Resources 

Physical Form & Spatial 
Arrangement 

Cat. A3) Energy 
Efficiency  

SD 4 

Cat. B4) Form School 
Model 
SD 2 

Cat. A5) Thinking Global 
& Buying Local 

SD 5 

Cat. B5) Balance between 
Interior & Exterior Space 

SD 6, 7, 8 

When comparing sustainable design principles to 
scientific Feng Shui concepts, there are similarities and 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

16 

differences. Most of the similarities (Balance & Harmony 
and Cycles Pattern) can be explained by sustainable 
design features present within the MBD & WKCD 
developments (SD 1, 2, 6, 7 & 8).  While the sustainable 
concepts of MBD & WKCD emphasize on sources and 
consumptions of natural resources (SD 4 & 5), the 
scientific Feng Shui concepts focus on the physical forms 
and spatial arrangements (SD 2, 6, 7 & 8). 

These differences can be interpreted from different 
perspectives: sustainable design concepts (SD 4 & 5) 
calculate based on tangible measurements, while 
scientific Feng Shui (SD 2, 6, 7 & 8) extract 
relationships based on intangible spatial arrangement 
of urban spaces. 

 

6 CONCLUSION 

This paper has identified and examined eight key 
sustainable design features (SD 1 – 8) of the MBD 
and WKCD. Sustainable Design features set a new 
benchmark for future mixed-use urban developments 
situated within Asia Cities.  

This investigation has validated that scientific Feng 
Shui concepts as a means for usage as an urban 
design tool as well as a methodology for the analysis 
of the favourability of a particular master-plan 
development. It is the hope that, as Cities within Asia 
continue to develop and evolve, Sustainable Design 
principles combined with scientific Feng Shui 
concepts can be deployed to further advance the 
realm of urban design and the built environment. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีศกึษาและวเิคราะหก์ารรบัรูพ้ืน้ทีส่ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมในชุมชนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และมี
ศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยเลอืกชุมชนคลองแดนเป็นกรณีศกึษา และเสนอแนะแนวทางใน
การออกแบบและจดัการพืน้ทีเ่พื่อส่งเสรมิการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมทีเ่อื้อต่อการท่องเทีย่วโดยชุมชน
ภายในชุมชนดงักล่าว โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพผา่นการวาดแผนทีจ่นิตภาพทีส่ะทอ้นการรบัรู้
สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มจ านวน 15 คน ได้แก่ กลุ่มคนในและกลุ่มคนนอกชุมชน 
ประกอบกบัการถ่ายภาพและการสมัภาษณ์เพือ่หาลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม
นัน้ ๆ ต่อมาน าผลการวเิคราะห์ในรูปแบบแผนที่ทางวฒันธรรมกลบัไปเปิดสนทนากลุ่มระหว่างประชากร
ตวัอย่างทีเ่ขยีนแผนทีข่า้งตน้ ผลการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างสามารถรบัรูพ้ืน้ทีใ่นชุมชนทีส่ะทอ้นสิง่แวดลอ้ม
ทางวฒันธรรม ทีผ่า่นการมสีว่นรว่มกนัในชุมชน โดยคุณลกัษณะกายภาพในพืน้ทีศ่กึษาสามารถน ามาใชใ้นการ
วเิคราะหท์างกายภาพเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการและออกแบบพืน้ทีท่ีส่่งเสรมิการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทาง
วฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในชุมชนคลองแดน  
ค ำส ำคญั: กำรรบัรู,้ สิง่แวดลอ้มทำงวฒันธรรม, กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน, ออกแบบและจดักำรพืน้ที ่
 

Abstract 

This research studies and analyses the human perception towards cultural environment 
surrounding community areas, reflecting the identity of local cultures that shows potential in encouraging 
tourism. The Khlong-daen community will be used as a case study. The research purposes a spatial 
design and management guidelines promoting human perception towards cultural environment for 
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community-based tourism. This research employs qualitative methods through mental mapping from 
strategically selected 2 groups of participants (i) insiders and (ii) outsiders, 15 people, coupled with 
photography and interviews in order to identify specific physical characteristics of the study areas. 
Subsequently, analysis results in the forms of collective cultural mapping was assessed by a focus 
group discussion. The research found that the participants can recognize and perceive cultural 
environment through participative events and activities in the community. The identified physical 
elements of these study areas can also be used to purpose a spatial design and management guidelines 
promoting human perception towards cultural environment for community based tourism in Khlong-daen 
community. 

Keywords: Human Perception, Cultural Environment, Community Based Tourism, Spatial Design And 
Management Area 

 
1 ท่ีมาและความส าคญั 

ใน ปัจจุ บันประ เทศไทยมีกระแสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทัว่ถึงมากขึ้น จงึเกิด
แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism: CBT) ขึน้ โดยค านึงถงึความยัง่ยนื
ของสงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด
ทศิทางและจดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อใหเ้กดิ
กระบวนการเรยีนรูแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว  

ภาคใต ้นับเป็นภูมภิาคทีม่คีวามดงึดดูใจทีโ่ดด
เด่นคอื เป็นภาคทีม่เีอกลกัษณ์และความหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มน ้ าทะเลสาบ
สงขลา ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
สงขลา จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัพทัลุง ซึง่
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ
ผสมผสานอย่างลงตวั จงึท าใหเ้กดิความหลากหลาย
ในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐจึงได้ให้
ความส าคัญต่อการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มี

ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วมากขึน้ โดยเฉพาะแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่น้นวถิชีวีติวฒันธรรม 

ชุมชนคลองแดน ซึง่ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา มอีาณาเขตต่อเน่ืองกบัอ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมคีลองเลก็ ๆเป็นเขต
แดนตามธรรมชาตริะหว่าง 2 จงัหวดั และยงัเป็นที่
บรรจบของล าคลองอีก 2 คลอง จงึได้รบัการขนาน
นามว่าเป็นพื้นที่แห่ง “3 คลอง 2 เมือง” และเป็น
แหล่งศกึษาแหล่งประวตัศิาสตร์ชุมชนของภาคใต้ที่
ส าคญั ภายใตก้ารท่องเทีย่วโดยชุมชนเชงิวฒันธรรม
พืน้ถิน่ทีไ่ดส้มัผสั เรยีนรู ้หรอืมปีระสบการณ์โดยตรง
กบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ทัง้น้ีผู้วจิยัจงึมองเป็น
ลักษณะของชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Cultural Environment) ที่มศีกัยภาพและความโดด
เด่นในการใชต้น้ทุนทีห่ลากหลาย มาเป็นสว่นหนึ่งใน
การพฒันาชุมชนเชงิการทอ่งเทีย่ว ทีก่่อใหเ้กดิรายได้
ขึน้ภายในชุมชน 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนคลองแดน พบว่า
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กล่าวถึงเพียงการปรบัปรุงและพฒันาลกัษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ชุมชน แต่ยังไม่ได้กล่าวถึง
แนวทางในการจดัการพื้นที่ภายในชุมชนที่ชดัเจน 
ทัง้น้ีผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาและ
วเิคราะหก์ารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้
ภายในชุมชนคลองแดนทีส่ามารถท าใหเ้กดิการรบัรู้
และยอมรับร่วมกันอันจะน าไปสู่แนวทางในการ
ออกแบบและจัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้
สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน 

2 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาและวเิคราะห์การรบัรู้สิง่แวดล้อม
ทางวฒันธรรมทีน่ าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบและ
จัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้สิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

3 สมมติฐาน 

การรับรู้สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรมของคนใน
ชุมชนแตกต่างกบัคนนอกชุมชน แต่สามารถปรบัให้
การรบัรู้ที่แตกต่างกนัดงักล่าวใหส้อดคล้องและเอื้อ
ต่อการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชน โดยผ่านการ
รบัรู้ชุดสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมผ่านการท าแผนที่
รว่มกนั 

4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึนักพฒันาและ
นักวจิยัที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปศึกษาเพื่อ
พฒันาชุมชนคลองแดนต่อไปในอนาคต และชุมชน
อื่ น  ๆ  ที่ มี ลัก ษณะ เ ป็ นพื้ น ที่ ท า ง วัฒนธ ร รม
ภายในประเทศไทย  

2. ชุมชนคลองแดนสามารถน าข้อมูลด้านการ
ออกแบบและการจดัการพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบัความรู้
และความเข้าใจของพื้นที่น าไปปรับใช้กับแนว
ทางการพฒันาชุมชนดา้นการทอ่งเทีย่ว 

3. ผูท้ีส่นใจสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งการศกึษาซึง่
จะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการพฒันาชุมชน
ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่ป็นรปูธรรม 

5 ขอบเขตงานวิจยั 

1. ดา้นกายภาพของพื้นที ่ผูว้จิยัเลอืกขอบเขต
การศึกษาคือ ชุมชนคลองแดน ซึ่งส่วนหน่ึงของ
ชุมชนอยู่ในเขตต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา และอีกส่วนหน่ึงอยู่ในเขตต าบลราม
แกว้ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

2. ด้านเน้ือหา งานวิจัยน้ีศึกษาการรับรู้ของ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งศกึษาการรบัรู้ของ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ทัง้  2 ประเภท คือ 
สิ่ ง แ วดล้อมที่ เ ป็ น รูปธ ร รม  ( Tangible Cultural 
Environment) และสิ่งแวดล้อมที่ เ ป็นนามธรรม 
( Intangible Cultural Environment) และ เ รื่ อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อาศัยการมีส่วนร่วมกันของ
ชุมชน 

3. ด้านประชากร งานวิจัยน้ีศึกษาจากกลุ่ม
ประชากรที่มีประสบการณ์ในชุมชนคลองแดน 
สามารถแบ่งได้เป็น  2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคนใน
ชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชนทีเ่ป็นทางการ ผูน้ าชุมชนที่
ไม่เป็นทางการ และสมาชิกชุมชน 2) กลุ่มคนนอก
ชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มหน่วยงานจากภาครฐัในพืน้ทีห่รอื
ราชการทอ้งถิน่ กลุ่มนักพฒันาหรอืนักวจิยั และกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่ว 
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6 วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 แนวคิดทฤษฎีการรบัรู้ การจ าสภาพแวดล้อม
และระบบมโนทศัน์  

การรับรู้สภาพแวดล้อมของมนุษย์ เป็น
แนวความคิดเชิงนามธรรมที่ส ัมพันธ์กับมนุษย์ 
พฤตกิรรมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การรบัรู้
น้ีเป็นตวัก าหนดทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างกนัและเกดิ
ความเปลีย่นแปลงไปโดยกระบวนการทางพฤตกิรรม
ทีเ่กดิขึน้ (วมิลสทิธิ ์หรยางกรู, 2549) 

การจ าสภาพแวดล้อมและระบบมโนทศัน์
เป็นอีกทฤษฎีที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎี
การรบัรูแ้ละการจดจ า ซึง่กระบวนการของการจดจ า 
โดยการเกิดจนิตภาพ (Imagery) ที่เกิดทางถ้อยค า
และการมองเห็น  รวมถึงการจัดระ เบียบเ ป็น
โครงสรา้งทีจ่ะช่วยท าใหง้า่ยต่อการจ า โดยจนิตภาพ 
หมายถงึ ภาพทีเ่กดิจากความนึกคดิ ทีค่ดิวา่ควรเป็น
เชน่นัน้  (ราชบณัฑติยสถาน, 2525) 

6.2 แนวคิดเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม 

สิ่ ง แ วดล้อมทางวัฒนธรรม  (Cultural 
Environment) หมายถึง ขอบเขตพื้นที่หรือบริเวณ
ทางภูมศิาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์
และพฒันาการทางสงัคม โดยชุมชนเป็นผูบ้อกเล่าถงึ
เรื่องราวของมนุษย์กบัธรรมชาตผิ่านช่วงเวลาทัง้ใน
อดตีและปัจจุบนั ซึง่เป็นการใหค้วามส าคญักบัคุณค่า
โดยรวมในการสะท้อนวิถีชีวิตของคน (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
, 2548) 

โครงสร้างและองค์ประกอบของกลุ่ม
ส า ร ะ ส า คัญขอ งสิ่ ง แ วดล้ อ มทา ง วัฒนธ ร รม 
ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 

สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมที่มนุษย์
สรา้งขึน้ และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ดา้น
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทาง
นามธรรม 

6.3 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการพฒันาชุมชน
อยา่งเป็นองคร์วม และการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เน้น
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพฒันา ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน รวมทัง้มกีารพฒันาศกัยภาพของ
คนในชุมชนใหม้คีวามรูค้วามสามารถและบทบาทที่
ส าคัญในการจัดการโดยการน าเอาทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นต้นทุนหรือ
ปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันมุ่งเน้นให้เกิดความยัง่ยืนสู่คนรุ่น
ลูกหลาน และเกดิประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรบัของธรรมชาตเิป็นส าคญั 
(สถาบนัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน, 2540) 

7 ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีศึกษาหาแนวทางการออกแบบและ
จัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้สิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรมทีเ่อื้อต่อการท่องเทีย่วโดยชุมชน โดยเกบ็
ขอ้มลูดา้นการรบัรูแ้ละจดจ าของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
จ านวน 15 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในคลองแดน โดยใช้
การสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowballing Sampling) 
ซึง่มขี ัน้ตอนในการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัก าหนดใหก้ลุ่มตวัอย่างวาดแผนทีจ่นิต
ภาพชุมชนของตนพร้อมระบุต าแหน่ง และล าดับ
ความส าคญัของพืน้ที่ซึ่งสะทอ้นการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้ม
ทางวฒันธรรมภายในชุมชน 
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2. ให้กลุ่มตัวอย่างถ่ายภาพสถานที่ซึ่ งกลุ่ม
ตวัอย่างวาดลงไปในแผนทีจ่นิตภาพเพื่อเกบ็รปูภาพ 
องคป์ระกอบของสถานทีซ่ึง่เป็นทีน่่าจดจ า 

3. ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในแผนที่จินตภาพและ
ภาพถ่าย เพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพทีถู่กรบัรูแ้ละจดจ า 

4. วเิคราะห์พื้นที่ที่สะท้อนการรบัรู้สิง่แวดล้อม
ทางวฒันธรรม โดยออกมาเป็นรูปแบบแผนที่ทาง
วฒันธรรม (Cultural Mapping) และน าไปพุดคุยโดย
การจัดสนทนากลุ่ ม  (Focus Group Discussion) 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปและความคดิเหน็ทีผ่า่นการเหน็ชอบ
ร่วมกันของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด และเสนอแนว
ทางการออกแบบและจดัการพืน้ทีต่่อไป 

8 ผลการวิจยั 

8.1 สรปุผลพื้นท่ีสะท้อนการรบัรู้ส่ิงแวดล้อมทาง
วฒันธรรม ณ ชุมชนคลองแดน 

จากการเก็บข้อมูลโดยท าการแบบสมัภาษณ์
โดยใช้แผนที่จนิตภาพ (Mental Mapping) ของกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 15 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถ
จดจ าและอธบิายคุณลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่
ซึ่งสะท้อนถงึสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมในชุมชนได้ 
ซึ่งการวาดแผนที่ของกลุ่มตัวอย่างจะแตกต่ำงกัน
ออกไปตำมแต่ละบทบำท และประสบกำรณ์อยู่อำศยั 
และท ำกจิกรรมในชุมชนของกลุม่คนแต่ละกลุม่ 

8.1.1 สรุปการวาดแผนที่จินตภาพ และการ
ล าดบัความส าคญัของพืน้ที ่

ในกำรอธิบำยถึงการรับรู้สิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรมของกลุ่มตัวอย่างแต่ละบุคคล ผู้วิจ ัยจึง
บอกถึง อายุ ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ใน
พืน้ที่ก่อน เพราะสิง่เหล่าน้ีมผีลต่อความสามารถใน

การจดจ าพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาเป็นการให้ล าดับ
ความส าคญัของพืน้ที ่เพือ่ดคูวามสอดคลอ้งควบคูก่บั
การวาดแผนทีจ่นิตภาพ และรปูถ่าย หรอืรปูภาพจาก
การเลอืกของกลุ่มตวัอย่างทีแ่สดงถงึรายละเอยีดการ
รบัรูท้ีส่ะทอ้นถงึการใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีม่ากขึน้  

8.1.2 สรุปแผนที่สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมที่
เกดิจากการรบัรูข้องกลุ่มคนทัง้ 2 กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชุมชนคลองแดน 

จากการรวบรวมข้อมูลแผนที่จินตภาพที่
สะท้อนถึงการรับรู้สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนคลองแดนของกลุ่มประชากรตัวอย่างทัง้ 15 
คน ผูว้จิยัสามารถสรุปออกมาเป็นแผนทีส่ิง่แวดลอ้ม
ทางวฒันธรรมของชุมชนคลองแดน 2 แผนที่ ได้แก่ 
แผนทีส่ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมของชุมชนคลองแดน
บรเิวณโดยรอบ และแผนทีส่ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม
ภายในชุมชนคลองแดน เพื่อน ากลับไปพุดคุยกับ
กลุม่ประชากรตวัอยา่งอกีครัง้ 

8.2 สรปุข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของแผน
ท่ีส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม ณ ชุมชนคลองแดน 

จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มผูท้ีม่สี่วนไดส้่วน
เสยีกบัการท่องเทีย่วภายในชุมชนคลองแดน พบว่า
สามารถก าหนดชุ ดการรับรู้ สิ่ ง แวดล้อมทาง
วฒันธรรม โดยสามารถหาฉนัทามตจิากกลุ่มตวัอยา่ง
ผ่ านกา ร สนทนากลุ่ ม  โ ดยชุ ดกา ร รับ รู้ พื้ น ที่
สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมดงักล่าว สามารถน าไป
ปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและจดัการพืน้ที่
เพื่อส่งเสรมิการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมทีเ่อื้อ
ต่อการทอ่งเทีย่วต่อไปได ้

 



แนวทางในการออกแบบและจดัการพืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม 
ทีเ่อือ้ต่อการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน กรณศีกึษา ชุมชนคลองแดน จงัหวดัสงขลาและจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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รปูท่ี 1 แผนทีส่ิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมชุมชนคลอง
แดนและบริ เ วณโดยรอบ  (ซ้ าย )  และแผนที่
สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมภายในชุมชนคลองแดน 
(ขวา) 

9 สรปุผลงานวิจยั 

จากการวเิคราะห์แผนที่และการสนทนากลุ่ม
ของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่พืน้ทีใ่นชุมชนมศีกัยภาพใน
การจัดการพัฒนาเพื่อสะท้อนสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคลองแดนผ่านชุดการรับรู้
สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม ซึง่ประกอบดว้ย 2 ระดบั 
1. ชุดสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรมของชุมชนคลอง
แดนและพืน้ที่โดยรอบ ประกอบดว้ย วดัคลองแดน 
ตลาดรมิน ้าคลองแดน ศูนยร์าชการต่างๆ ทีน่า และ
ภูพนัธ์ฟาร์ม (ดงัรูปที่ 1, ซ้าย)  2. ชุดสิง่แวดล้อม
ทางวฒันธรรมภายในตวัชุมชน ซึ่งประกอบดว้ย วดั
คลองแดน ตลาดรมิน ้าคลองแดน สถานีต ารวจภูธร
คลองแดน และวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้ (ดงัรปูที ่1, 
ขวา) 

10 ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ควรน าเสนอจุด
ขายของชุมชนเพิม่เตมิ ในทน้ีีคอืการน าเสนอแหล่ง
สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมใหม่ๆ โดยน าเสนอเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนคลองแดนเพื่อสร้างการ
รบัรูแ้ละแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชน 

2. ด้านการออกแบบและจัดการพื้นที่ ควร
ออกแบบและจดัการพืน้ทีโ่ดยค านึงถงึเอกลกัษณ์ของ
องค์ประกอบทางกายภาพของพืน้ทีโ่ดยเฉพาะพืน้ที่
ทีถู่กกล่าวถงึอยา่งมนียัส าคญัควรค านึงถงึเอกลกัษณ์
ของพืน้ทีท่างดา้นการวางผงัและองคป์ระกอบบรเิวณ
อาคาร องคป์ระกอบอาคาร และวสัดุของอาคาร 

รายการอ้างอิง 

ราชบณัทติยสถาน. (2525). จนิตภำพ. สบืคน้เมือ่ 21 
ธนัวาคม 2561, จาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence
/จนิตภาพ.htm 

วิมลสิทธิ ์หรยางกูร. (2549). พฤติกรรมมนุษย์กับ
สภำพแวดล้อม มูลฐำนทำงพฤตกิรรมเพือ่กำร
ออกแบบและวำงแผน. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัการท่องเที่ยวโดยชุมชน. (2540). รู้จกักำร
ท่องเทีย่วโดยชุมชน. สืบค้นเมื่อ 21 ธนัวาคม 
2561, จาก  
https://cbtyouth.wordpress.com/cbt-
youth/cbt/ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม. (2548). ระบบเพื่อการอนุรักษ์
สิ่ ง แ วดล้อมทางวัฒนธรรม .  ก รุ ง เทพ ฯ : 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม.  

https://cbtyouth.wordpress.com/cbt-
https://cbtyouth.wordpress.com/cbt-


10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

24 

การศึกษาการประยกุตใ์ช้ไม้ยางพารากบัสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั  

(Studying the Uses of Rubber Wood in Contemporary Thai Architecture) 

ปานวาด วรเสถยีร1, ผศ. ดร.ภูมชิาย พนัธุไ์พโรจน์2 
Panwad Worasathian1 and Asst. Prof. Poomchai Punpairoj, Ph.D.2 

1 คณะสถาปัตยกรรมและการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์E-mail: pw.panwad@gmail.com 
2 คณะสถาปัตยกรรมและการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์E-mail: 

poomchaipp@yahoo.com 
 
บทคดัย่อ 

การสนับสนุนการใชไ้มย้างพาราจากป่าปลกูหรอืป่าเศรษฐกจิในพืน้ทีข่องเอกชน เพือ่ทดแทนไมจ้าก
ป่าธรรมชาต ิเป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ชาวสวนยาง และสบืทอดภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของงานช่างไมไ้ทย แต่ใน
การใชไ้มย้างพารากบังานสถาปัตยกรรม ยงัมขีอ้จ ากดัและปัญหา ไดแ้ก่ ขนาดไมท้่อนแปรรปูทีไ่ดม้ขีนาดเลก็ 
ความแขง็แรงทนทาน และความชื้น ในงานวจิยัน้ีได้ท าการศกึษาแนวทางการประยุกต์ใช้ไมย้างพารา เพื่อ
พฒันาเป็นงานสถาปัตยกรรมตัง้อยู่ภายนอก โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ และยงัคงอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั ทีม่คีวามเหมาะสมในเชงิบรบิท และ
การใชง้านในปัจจุบนั โดยพบวา่ลกัษณะการจกัสาน สามารถน ามาใช้เป็นระบบโครงสรา้งทีเ่ขา้กบัรปูแบบและ
รูปทรงสมยัใหม่ของสถาปัตยกรรม เช่น โครงสร้างระบบกริดเชลล์ (Grid-Shell Structure) หรือไดอะกริด 
(Diagrid Structure)  

 
ค ำส ำคญั: ไมย้ำงพำรำ, สถำปัตยกรรมไทยรว่มสมยั, อตัลกัษณ์ไทย, กำรจกัสำน 
 
 

Abstract 
Rubberwood, a light- colored medium- density tropical hardwood, is obtained from the Pará 

rubber tree (Hevea brasiliensis) , usually from trees grown in rubber plantations or private orchards, 
rather than a result of deforestation. Its sale increases revenue for rubber farmers. Thai woodworking 
techniques respond well to working with rubberwood.  Limitations of rubberwood as an architectural 
material include the relatively small dimensions of processed timber, durability, and moisture tolerance. 
Using rubberwood as an external architectural material was studied.  Modern technology was 
incorporated while retaining Thai identity. One potential design in contemporary Thai architecture, when 
appropriate to context and style, would be a woven pattern comparable to a grid- shell structure or 
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diagrid structure.  With the structural system, these elements might be incorporated in modern 
architectural design. 
 
Keywords: Rubber Wood, Contemporary Thai Architecture, Thai identity, Woven Pattern 

 

1. บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 

ประ เทศไทยมีการ ใช้ ไม้ เ น้ื อแข็ง จาก ป่า
ธรรมชาติเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยปราศจากการ
ปลูกทดแทน ส่งผลให้ป่าไม้ลดลงอย่างมากในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมในหลายด้าน การใช้ไม้อย่าง
ยัง่ยนืควรเป็นไมท้ีไ่ดจ้ากป่าปลกูหรอืป่าเศรษฐกจิทีม่ ี
การปลูกทดแทนภายในพืน้ทีเ่อกชนโดยไม่บุกรุกป่า
ธรรมชาต ิส าหรบัประเทศไทยไมเ้ศรษฐกจิทีม่อีตัรา
การผลติอนัดบัหน่ึง คอื ไมย้างพารา แต่ปัจจุบนัการ
ใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราอยู่ในวงแคบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ และไม้แบบส าหรบัการก่อสร้าง ท าให้
เกิดปัญหาไม้ยางพารามีมูลค่าต ่ า หากสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยหาแนว
ทางการเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้ก่ไมย้างพารา เพื่อใช้
กบังานโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
ได้ จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยางพารา 
นอกจากนัน้การออกแบบสถาปัตยกรรมไม้จะต้อง
ค านึงถงึความเหมาะสมในเชงิบรบิท ปัจจุบนัรปูแบบ
สถาปัตยกรรมไมข้องไทยขาดการดดัแปลงต่อยอด
เพื่อปรบัให้เข้ากับยุคสมยั จึงต้องมีการศึกษาอัต-
ลักษณ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีต 
ควบคูไ่ปกบัการเสรมิความแขง็แรงใหก้บัไมย้างพารา
ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่

การศึกษาวิจัยครัง้ น้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการใช้ไม้ยางพาราจากป่าปลูกหรือป่า
เศรษฐกิจบนพื้นที่เอกชน มาพฒันาเป็นโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เหมาะสม ควบคู่ไปกบัการศกึษาหาอตัลกัษณ์ไทย ที่
มีความเหมาะสมทัง้ด้านความคงทนแข็งแรง และ
สอดคลอ้งกบับรบิทสงัคมปัจจุบนั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

       1) เพื่อศึกษาคุณสมบตัิของไม้ยางพารา และ
แนวทางการออกแบบเพื่อน าเสนอรูปแบบการเสรมิ
ความแข็งแรง ส าหรับใช้เ ป็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

       2) เพือ่ศกึษาลกัษณะรปูแบบอตัลกัษณ์ไทย ซึง่
เป็นภูมปัิญญาทีส่บืทอดมาจากช่างไทยในอดตี เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมยั จากไมย้างพารา 

       3) น าผลการวจิยัมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั จากไมย้างพาราไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน ทัง้การสร้างรูปทรง 
และยงัคงอตัลกัษณ์ไทย 
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1.3 กรอบการวิจยั 

1.3.1 รปูแบบสถาปัตยกรรมไม้ในปัจจบุนัทีมี่การ
ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ 

       1) แนวคดิสากลเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีี่ใช้ในการ
แปรรูปไม้โตเร็ว  หรือไม้เ น้ืออ่อน  เพื่อ ใช้ เ ป็น
โครงสรา้งสถาปัตยกรรม 

       2) รปูแบบและลกัษณะโครงสรา้งสถาปัตยกรรม 
ซึง่มผีลมาจากการพฒันาเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

1.3.2 รปูแบบภมิูปัญญาทีมี่คณุค่าในเชิงอตั-
ลกัษณ์ไทย 

      1) รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีที่
ยงัคงมกีารใชง้านในปัจจุบนั 

      2) รูปแบบภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมจักสาน 
ไดแ้ก่ รูปทรง และลกัษณะของโครงสรา้งของเครื่อง
จกัสาน 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

       1) สามารถพฒันาประสิทธิภาพไม้ยางพารา
เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ส าหรบัเป็นทางเลอืกในการน าไปใช้
งาน และช่วยเพิม่มูลค่าให้กับไม้ยางพารา ซึ่งเป็น
วสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผลวจิยัสามารถน าไปสู่
ก า ร ออกแบบสถา ปัตยกร รมแบบส า เ ร็ จ รู ป 
(Prefabricated) ซึ่งมาจากโรงงานเพื่อความแม่นย า
ในการประกอบชิ้นส่วน รวมถึงช่วยลดระยะเวลาใน
การก่อสรา้ง 

       2) สามารถน าเทคนิคการออกแบบ ที่เกดิจาก
ภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้กับ
สถาปัตยกรรมรปูแบบใหมไ่ด ้

2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ยางพาราเป็น
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

       ไมย้างพาราเป็นไมท้ีม่คีุณสมบตัทิางกายภาพ
ใกลเ้คยีงกบัไมส้กั ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของเน้ือไม ้
มนี ้าหนักเบา นอกจากนัน้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
ใช้งานได้ทุกส่วน แต่เน่ืองจากเป็นไม้ที่มีสารไฮโล-
เซลลูโลสและความชื้นสูง การน ามาใช้ประโยชน์
จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ได้แก่ การอดัน ้ายา
รกัษาเนื้อไม ้และอบดว้ยความรอ้น เพือ่ป้องกนัแมลง 
เชื้อรา และเพิ่มอายุการใช้งาน (มานพ สุดสงวน, 
2540) โดยทัว่ไปไม้มคีุณสมบตัิเป็นฉนวนต้านทาน
เพลิงไหม้ และจะเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซยีส แต่ในไมข้นาดใหญ่บรเิวณผวิจะเกรยีมเป็น
ถ่าน ส่วนดา้นในจะไม่เกดิความเสยีหาย สามารถคง
รปูอยูไ่ด ้(จรญัพฒัน์ ภวูนนัท,์ 2542) 

2.2 แนวคิดสากลและการใช้ไม้ในการก่อสร้าง 

       ปัจจุบนัเทคโนโลยสีมยัใหมส่ามารถใชไ้มโ้ตเรว็
หรือไม้เ น้ืออ่อนมาพัฒนาใช้เป็นโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม โดยไมท้ีน่ ามาใชใ้นอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการน าไม้มาประกอบ โดยใช้
กาวประสานเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ และยดึด้วย
อุปกรณ์ยึดไม้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
โ ค ร งสร้ า ง ไม้ป ร ะกับ  (Glue Laminate Timber: 
Glulam) แผ่นไมอ้ดับางประกบั (Laminated Venner 
Lumber:  LVL)  แ ละ ไม้ค รอสลามิ เ นต  (Cross-
Laminated Timber: CLT) ซึง่คุณสมบตัแิละขอ้ดขีอง
ไมแ้ปรรูปประกอบ ได้แก่ 1) สามารถเลอืกประเภท 
และเลีย่งต าหนิเน้ือไมไ้ด ้2) ควบคุมปรมิาณความชืน้
ในเนื้อไมไ้ด ้3) ออกแบบขนาดและรปูร่างไดไ้มจ่ ากดั 
4) คงทนแขง็แรงมากขึน้ 5) ทนทานต่อเพลงิไหมจ้าก
หน้าตดัขนาดใหญ่ (จรญัพฒัน์ ภวูนนัท,์ 2542) 
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       การพฒันาประสทิธภิาพไมแ้ปรรปูประกอบ ท า
ให้ปัจจุบนัสามารถพบเหน็สถาปัตยกรรมไม้ ตัง้แต่
อาคารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงอาคารสูง ใน
รปูแบบโครงสรา้งทีห่ลากหลาย เชน่ เสาคาน (Beam 
and Column) ผนังรบัน ้าหนัก (Bearing Wall) โครง
ถกั (Truss) รวมถงึโครงสรา้งกรดิเชลล์ (Grid-Shell 
Structure) 

2.3 แนวทางการสร้างสรรคอ์ตัลกัษณ์ไทยในงาน
สถาปัตยกรรม 

       รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ไทย
ประยุกต ์และไทยเชงิสุนทรีย ์ไม่สอดคลอ้งกบับรบิท
และสภาพสังคมปัจจุบัน การสร้างสรรค์รูปแบบ
สถาปัตยกรรมทีม่อีตัลกัษณ์ไทย จะตอ้งน าปัจจยัเดมิ 
(รากเหงา้ทางวฒันธรรม ความคดิ ทศันคต ิค่านิยม 
ประเพณี) และปัจจยัใหม่ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลตามกระแส
การเปลีย่นแปลงของโลก(เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
และเทคโนโลยีสมยัใหม่) มาพจิารณาร่วมกนั (วมิล
สทิธิ ์หรยางกรู, 2555) 

2.4 รปูแบบโครงสร้างเครือ่งจกัสาน 

       เครื่องจักสานเป็นสิ่งที่มีความสมัพนัธ์กับวิถี
ชวีติ และมกีารสบืทอดต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบนั เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จ ับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Cultural Heritage) ไมว่า่จะเป็นรปูทรง ลวดลาย และ
โครงสร้า ง  โดย เครื่ อ งจักสานอยู่ ใ นประ เภท 
“โครงสรา้งเปลอืกบาง” (Shell Structure) มผีนังโคง้ 
(Curve Structure) เป็นตวัตรงึรูปทรง ซึง่อาจเป็นรูป
ทรงกระบอก หรอืรปูพาลาโบลาร ์(Parabola) (วบิลูย ์
ลี้สุวรรณ , 2553) โดยพื้นผิวท าหน้าที่เป็นส่วนที่
ห่อหุ้มและยังเป็นโครงสร้างในตัวเอง ส่วนใหญ่
รูปทรงของงานจกัสานเกิดจากการดดั แต่บางชนิด
จ าเป็นจะต้องอาศยั “โครง” ในการคงรูปทรง (อดศิร 
ศรีเสาวนันท์ , 2555) สามารถแบ่งประ เภทของ

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1) โครงสรา้งการสานแบบ
ขดั 2) โครงสรา้งการสานแบบเสน้ทแยง 3) โครงสรา้ง
การสานแบบลายหวัสุ่ม 4) โครงสร้างการสานแบบ
ลายก้นหอย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 

2.5 ลกัษณะข้อต่อไม้และอปุกรณ์ยึดกล 

       ขอ้ต่อไม ้(Wood Joints) หมายถงึ วสัดุไมต้ัง้แต่
สองชิน้ขึน้ไปมาต่อรวมกนั ซึง่ท าหน้าทีร่บัแรงซึง่กนั
และกัน โดยมีการยึดต่อกันโดยมีวสัดุชิ้นหน่ึงเป็น
แกนกลาง ขอ้ต่อเป็นตวัประกอบทีส่ าคญัท าหน้าทีย่ดึ
ชิ้นส่วนของโครงสร้างใหค้งรูปอยู่ได้ โดยโครงสร้าง
จะแขง็แรงหรอืสวยงามหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัการเลอืกใช้
ขอ้ต่อที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้งาน โดยจะต้อง
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง  ( Strength)  รู ป ร่ า ง 
(Appearance) (สาคร คนัธโชต,ิ 2528) 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.1 วิธีการด าเนินการวิจยั 

       3.1.1 ศึกษาข้อมลูปฐมภมิูและทุติยภมิู 

1. ศึกษาคุณสมบัติของไม้ยางพารา และ
ความเป็นไปได้ในการน าไปใชเ้ป็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

2. ศึกษาแนวคิดสากล  ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ 
เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการแปรรูปไม ้รวมถึงรูปแบบการ
เสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ไมเ้นื้ออ่อน หรอืไมโ้ตเรว็ 

3. ศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการหารูปแบบ   
อตัลกัษณ์ไทย ทีน่ าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมยัได้อย่างเหมาะสมกบับรบิททางสงัคม
ปัจจุบนั 
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3.1.2 ศึกษากรณีศึกษา 

กรณีศกึษาสถาปัตยกรรมไมใ้นต่างประเทศ ซึง่
มผีลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทัง้หมด 
20 แห่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรมตะวนัตก จ านวน 13 
แห่ง และสถาปัตยกรรมตะวนัออก จ านวน 7 แห่ง 
โ ด ย มี เ กณฑ์ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ก รณี ศึ ก ษ า  เ ป็ น
สถาปัตยกรรมไม ้ที่มกีารใช้ไมแ้ปรรูปประกอบเป็น
โครงสรา้งหลกั โดยวเิคราะหภ์ายใตป้ระเดน็ ลกัษณะ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปไม้ และรูปแบบของ
ระบบโครงสรา้ง เพื่อน ามาประยุกต์ใชก้บับรบิทของ
ไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 การสงัเกต และการลงพ้ืนทีส่ ารวจ 
1. เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการแปรรูปไมย้างพารา 

จากผู้ประกอบการไม้แปรรูป บริเวณย่านบางโพ 
จงัหวดักรุงเทพฯ เพื่อศกึษารูปแบบเทคโนโลยกีาร
แปรรูปไมย้างพาราทีม่กีารใชง้านในปัจจุบนั รวมถงึ
ขนาดมาตราฐานของไม้แปรรูปประกอบที่โรงงาน
สามารถผลติได ้

2. เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบทีม่คีุณค่าในเชงิ  
อตัลกัษณ์ไทย ได้แก่ รูปแบบภูมปัิญญาการจกัสาน 
ภายในจงัหวดัเชยีงใหม ่เน่ืองจากยงัคงมวีวิฒันาการ
อยา่งต่อเน่ือง และยงัคงมตีวัอยา่งหลงเหลอือยู่ 

3.2 การสรปุผลการวิเคราะหร์ปูแบบ 
1. สรุปผลการวเิคราะหถ์งึรูปแบบทีเ่หมาะสม

ในการเสรมิความแขง็แรงให้กบัไมย้างพาราเพื่อใช้
เป็นองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น เทคโนโลยี
การแปรรูปไมป้ระกอบ รูปแบบลกัษณะโครงสรา้งที่
เหมาะสมส าหรับอาคารขนาดช่วงพาดกว้าง ตาม 
การใชง้านปัจจุบนั 

2. สรุปผลการศึกษารูปแบบที่มีคุณค่าทาง     
อตัลกัษณ์ไทย ทีม่คีวามเหมาะสมในชงิบรบิท เพือ่ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม

สมยัจากไม้โตเร็วได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
ปัจจุบนั 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู น าไปสูแ่นวทางการ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมัย จากไม้ยางพารา โดยผสมผสานเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อการน าไปใชง้าน 

4.  ผลการศึกษา 

4.1 แนวทางการแปรรูปไม้ยางพาราเพ่ือใช้เป็น
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

      จากการศึกษารูปแบบการแปรรูปไม้ยางพารา
จากผูป้ระกอบการ พบว่า ภายหลงัการอดัน ้ายาและ
อบแหง้เพือ่รกัษาเน้ือไมแ้ลว้ ไมจ้ะเกดิการบดิหรอืงอ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และ
ความชื้น ท าใหไ้ม้ที่สามารถน ามาใช้งานได้มขีนาด
ท่อนเลก็ ความยาวประมาณ 0.30-1.20 ม. โดยการ
จ ะน า ไ ม้ย า งพาร ามา ใช้ เ ป็ น โค ร งส ร้ า ง ทา ง
สถาปัตยกรรม  จ าเป็นจะต้องมกีารอดัประสานดว้ย
กาวเป็นไม้แปรรูปประกอบ เพื่อให้มีขนาดและ
รปูแบบทีเ่หมาะสม ประเภทของไมแ้ปรรปูประกอบที่
ขายทัว่ ไป  จะเ ป็นไม้ประกับ (Glued Laminate 
timber หรอื Glulam) โดยมขีนาดทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
1) ไมจ้๊อยท์ 2) ไมแ้ผ่น 3) ไม้ท่อน (ไม้สองรูปแบบ
แรก จะเป็นไมท้ีอ่ดัประสานกนัเพยีงชัน้เดยีว สว่นไม้
รูปแบบที่สามหรอืไม้ท่อนจะมกีารซ้อนกนัหลายชัน้
เพือ่ใหไ้ดห้น้าตดัขนาดใหญ่ขึน้)  

4.2 ลกัษณะและรปูแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ไม้ ซึง่มีผลมาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

       จากกรณีศกึษาสถาปัตยกรรมไมท้ีม่กีารผนวก
เทค โน โลยีสมัย ใ หม่ ใ นต่ า งป ร ะ เทศ  ไ ด้ แ ก่  
สถาปัตยกรรมในตะวนัตก และในตะวนัออก จ านวน 
20 แห่ง พบว่า มกีารน าไมโ้ตเรว็หรอืไมเ้น้ืออ่อน มา
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ใช้เป็นโครงสร้างหลกัในสถาปัตยกรรมที่ช่วงพาด
กวา้ง และอาคารสงู โดยมกีารใชไ้มเ้หล่านี้ในรปูแบบ
ของไมแ้ปรรูปประกอบ ระบบโครงสรา้งทีพ่บ ไดแ้ก่ 
1) ระบบเสาคาน จ าเป็นจะตอ้งใชไ้มแ้ปรรูปประกอบ
ทีม่ขีนาดหน้าตดัขนาดใหญ่ เพื่อเสรมิความแขง็แรง
ในการรบัน ้าหนัก โดยสามารถออกแบบใหม้รีูปทรง
ทัง้ตรงและโค้ง รวมถึงออกแบบให้มีขนาดได้ตาม
ความเหมาะสมในการใชง้าน 2) ระบบผนงัรบัน ้าหนกั 
ใชก้ารประกบัไมจ้ านวนหลายชัน้ โดยแต่ละชัน้จะวาง
ไม้ในแนวสลบัเสี้ยน หรือเรียกว่าไม้ครอสลามเินต 
(Cross-Laminated Timber หรือ CLT)  ท าให้ไม้มี
ความแขง็แรงส าหรบัใชเ้ป็นแผ่นพื้น หรอืโครงสรา้ง
ผนงัรบัน ้าหนกัในอาคารสงู 3) ระบบโครงสรา้ง   กรดิ
เชลล์ (Grid-Shell Structure) ใช้ไมป้ระกบัที่มขีนาด
หน้าตดัไมเ้ลก็กว่าทีใ่ชใ้นระบบเสาคาน เชื่อมต่อกนั 
ส าหรบัโครงสรา้งทีต่อ้งการช่วงพาดกวา้ง โดยแต่ละ
ชิ้นส่วนจะท าหน้าที่ในการกระจายบรเิวณพื้นผวิ 4) 
ระบบโครงสร้างไม้โครงถัก (Truss) ใช้ไม้อัดบาง
ประกบั (Laminated Veneer Lumber) ท าใหส้ามารถ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีช่วงพาดกว้าง ได้
เชน่เดยีวกนั  

       จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ รู ป แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมไม ้พบวา่ ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันา
เทคโนโลยกีารแปรรปูไม ้ไดแ้ก่ 1) รปูแบบการใชง้าน
สถาปัตยกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากในอดตี น าไปสู่
การออกแบบอาคารไมข้นาดใหญ่ เพื่อใหเ้หมาะสม
กับการใช้งานในปัจจุบัน 2) การจัดการและการ
เลอืกใชไ้มอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชไ้มท้ีม่กีารปลกู
ทดแทนภายในเวลาอนัรวดเรว็ ท าใหปั้จจุบนัสามารถ
ใช้งานไม้โตเร็วหรอืไม้เน้ืออ่อน เพื่อเป็นโครงสร้าง
หลกัในสถาปัตยกรรมได้ ซึ่งการพฒันาเทคโนโลยี
สมยัใหม่เหล่าน้ีเป็นผลมาจากการบรบิททางสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไป 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดดัโค้งไม้
ยางพารา ทีอ่าจน าไปสู่รปูแบบสมยัใหม่ 

       เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถาปัตยกรรมไมใ้นอดตี ที่
สว่นใหญ่มกัจะเป็นอาคารขนาดเลก็ และมกัใชไ้มเ้น้ือ
แขง็ทีม่ขีนาดหน้าตดัใหญ่มากเพื่อรบัน ้าหนักอาคาร
ในระบบเสาคาน ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพไม้ดงัที่กล่าวมา ท า
ให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ไม้เ ป็น
โครงสรา้งหลกัไดอ้ย่างไมจ่ ากดัรปูแบบ และใชไ้ดก้บั
ระบบโครงสรา้งทีห่ลากหลายมากขึน้ 

       ท าใหง้านวจิยัน้ีได้มกีารทดสอบประสทิธภิาพ
การดดัโค้งไมย้างพารา ซึ่งเป็นไมโ้ตเรว็ เพื่อศกึษา
ปัญหาและขอ้ก าจดัในการใช้ไมย้างพาราในรูปแบบ
ใหม่ โดยไม้ยางพาราที่ใช้ในการทดสอบเป็นไม้
ประกบัต่อกนัดว้ยขอ้ต่อแบบฟิงเกอร ์(Finger joints) 
การจะน าไมท้ีม่คีวามหนามาดดัไม่สามารถท าได้ ไม้
จะเกดิการแตกหกัจากแรงอดัและแรงดงึ โดยเฉพาะ
บรเิวณจุดต่อ การจะน าไม้มาใช้ในรูปแบบของคาน
โคง้ จะตอ้งใชไ้มท้ีม่ลีกัษณะแผ่นบางเพื่อใหส้ามารถ
ดดัโคง้ได ้โดยผวิไมด้า้นบนจะเกดิแรงดงึสงูจงึตอ้งใช้
ไมท้ี่มคีวามยาวมากกว่าไมท้ี่อยู่ด้านล่าง และน าไม้ 
มาซ้อนกนัหลายชัน้และอดัประสานกนัด้วยกาว จน
ได้ขนาดที่ต้องการ เป็นไม้ประกบัโครงสร้างโค้งที่ 
สามารถคงรปูทรงอยูไ่ด ้โดยยงัมคีวามคงทนแขง็แรง 

 

 
รปูท่ี 1 ลกัษณะไมภ้ายหลงัการดดัโคง้ประสานกาว 
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รูปท่ี 2 แสดงการดัดไม้บนแม่แบบและยึดด้วย
อุปกรณ์ปากกาจบัเหลก็ตวัซ ี(C-Clamp) 

  
รปูท่ี 3 ไมภ้ายหลงักาวแหง้และถอดออกจากแมแ่บบ 

จากการทดสอบปัญหาและขอ้จ ากดัทีพ่บ ไดแ้ก่  

       1) จะต้องใช้ไม้ที่มีความบางเพียง 3-5 ม.ม.
เพือ่ใหส้ามารถดดัโคง้ได ้ยิง่บางมากยิง่ดดัโคง้ไดง้า่ย
หากใชไ้มท้ีม่คีวามหนามากจะยิง่ท าใหไ้มม้โีอกาสหกั
และไมส้ามารถดดัโคง้ได้ โดยไมส้ว่นบนจะตอ้งใชไ้ม้
มคีวามยาวมากกว่าส่วนทีอ่ยู่ดา้นล่าง จากนัน้น ามา
อดัประสานกนัดว้ยกาวทีม่คีุณภาพ มแีรงยดึเหน่ียว
สงู และไมล่ะลายน ้า โดยจะซอ้นกนัหลายชัน้ เพือ่ให้
ไดข้นาดและความหนาทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน  

       2) จะต้องเลอืกใช้ไม้ที่ไม่มตีา และไสผวิไมใ้ห้
เรยีบเสมอกนัเพื่อให้ประสานกาวได้แนบสนิท โดย
ภายหลงัการอดัประสาน และถอดออกจากแม่แบบ 
จะท าใหไ้มส้ามารถยงัคงความแขง็แรงโดยไม่คนืรูป
กลบัเป็นทอ่นตรง 

        3) เน่ืองจากไมย้างพาราทีใ่ชเ้ป็นไมป้ระกบั ที่
ประกอบไปด้วยไม้ท่อนที่ต่อกันด้วยข้อต่อ น้ิว 
(Finger joints) ท าให้ต้องก าหนดจุดต่อเหล่านัน้ให้
ซอ้นเหลื่อมกนั เพือ่ป้องกนัการหกัจากการดดีตวัของ
ไมแ้ต่ละชิน้ 

       4) ขนาดของเครื่องจักรส าหรบัท าไม้แปรรูป
ประกอบมีขนาดมาตราฐานอยู่ที่ 1.20x2.40 เมตร 
สง่ผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม จะตอ้งค านึงถงึ
การออกแบบจุดต่อให้เหมาะสม โดยอาจจะต้องใช้
อุปกรณ์ยดึกล เช่น เหลก็ สแตนเลส และอลูมเินียม
ท าการสกร ูหรอืรดัไว ้เพือ่ชว่ยเสรมิความแขง็แรง 

4.4 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
ร่วมสมัย ทีย่ ังคงอัตลักษณ์ไทย และมีความ
เหมาะสมในเชิงบริบท  

      ผลการส ารวจรูปแบบโครงสร้างเครื่องจกัสาน 
พบลกัษณะที่สามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมยัไดด้งัน้ี  
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       1) ลกัษณะและรูปแบบโครงสร้าง พื้นผวิที่
เกดิการสานดดัขึน้ลงของไม ้จะท าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผนัง
และโครงสร้าง โดยจะกระจายน ้าหนักไปทัว่บรเิวณ
พืน้ผวิ สามารถแบ่งหมวดหมู่ตามรูปแบบโครงสรา้ง
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.1) รปูแบบกำรจกัสำนแบบมี
โครงสรำ้งหลกั (Semi-Monocoque) คอืโครงสร้างที่
ผสมผสานการใชโ้ครงสรา้งหลกัและพืน้ผวิ โดยเสน้
ตัง้ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างหลัก และช่วยในการ
ก าหนดรูปทรง ส่วนเสน้นอนจะถูกน ามาสานขดักบั
เสน้ตัง้จนเกดิเป็นพืน้ผวิ 

 
รปูท่ี 4 รปูแบบการจกัสานแบบมโีครงสรา้งหลกั 

       1.2) รูปแบบกำรจกัสำนแบบเป็นโครงสร้ำงใน
ตวั (Monoque) โครงสรา้งประเภทน้ีพืน้ผวิทัง้หมดจะ
ท าหน้าที่เป็นทัง้โครงสร้างและพื้นผวิในตวั โดยจะ
กระจายแรงอยา่งเทา่ ๆ กนัทัว่ทัง้พืน้ผวิ 

 
รปูท่ี 5 รปูแบบการจกัสานแบบเป็นโครงสรา้งในตวั 

 

 

 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบประเภทโครงสรา้งเครือ่งจกัสาน 

ประเภท
โครงสร้าง 

รปูแบบการจกัสานแบบ
มีโครงสร้างหลกั  
(Semi-monocoque) 

รปูแบบการจกัสานแบบ
เป็นโครงสร้างในตวั 
(Monocoque) 

1. ระบบ
โครงสร้าง 

มรีปูแบบและระบบ
โครงสรา้งหลกัและ
โครงสรา้งรองทีช่ดัเจน 

ไมม่กีารแบง่ระบบ
โครงสรา้ง อยา่งชดัเจน 

2. การรบั
แรง 

เสน้ตัง้ท าหน้าทีเ่ป็น
โครงสรา้งหลกั ท าหน้าที่
ยดึโครงและก าหนด
รปูทรง 

เสน้ตัง้และเสน้นอนท า
หน้าทีเ่ป็นทัง้โครงสรา้ง
และพืน้ผวิ กระจาย
น ้าหนกัอยา่งเทา่กนั 

3.การ
สานตาม
แกน 

สว่นใหญ่มกัจะสานใน
แนวแกน X และ แกน Y  

สามารถสานทัง้แนวแกน 
X แกน Y และในแนว
ทแยง 

4.ลกัษณะ
การสาน 

สว่นมากจะสานใหม้ี
ลกัษณะชดิ และถีต่ดิกนั 

สามารถสานใหแ้ต่ละเสน้
หา่งกนัได ้เพือ่ใหม้ี
ลกัษณะโปรง่ 

       2) การก าหนดรูปทรงด้วยขอบ ที่เป็นส่วน
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิรปูทรง ท าหน้าทีเ่หมอืนเป็นส่วนที่
รดัไวด้ว้ยกนั โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 2.1) 
การพบัหรือขดเพื่อเก็บขอบ โดยใช้ส่วนปลายของ
พื้นผวิที่เกิดการสาน โดยบรเิวณน้ีจะมกีารสานที่ถี่
กว่าสว่นอื่น เพือ่ใหค้งรูปอยู่ได้ 2.2) การใชว้สัดุอื่นที่
มขีนาดใหญ่ และมีความแขง็แรง สามารถคงรูปอยู่
ไดม้าเสรมิส าหรบัจบขอบ 

 
รปูท่ี 6 ตวัอย่างขอบประเภทที่เกดิจากการพบัหรอื
ขด และประเภทที่ใช้วสัดุที่มคีวามแข็งแรงก าหนด
รปูทรง 
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5.  สรปุผลการศึกษา 

       ผลจากการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ไม้
ยางพาราเพื่อใชเ้ป็นองค์ประกอบและโครงสรา้งทาง
สถาปัตยกรรม สามารถสรุปได้ดังน้ี เน่ืองจากไม้
ยางพาราเป็นไม้โตเร็ว ภายหลงัการอดัน ้ายารกัษา
เนื้อไมแ้ละอบเพือ่ยดือายุการใชง้าน ไมจ้ะเกดิการบดิ
งอ ท าให้ได้ไม้ท่อนขนาดเล็ก  การจะน ามาเป็น
โครงสรา้งสถาปัตยกรรมจะต้องอดัประสานดว้ยกาว 
เพื่อใหไ้ดข้นาดและรูปทรงทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 
โดยจะสามารถเลือกใช้ไม้ส่วนที่ไม่มีต าหนิ และมี
ความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้ไม้มีความแข็งแรงจน
สามารถใชเ้ป็นโครงสรา้งได ้

       ดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั
โดยยังคงอัตลักษณ์ไทย จากการศึกษาพบว่า 
รูปแบบโครงสร้างเครื่องจักสาน สามารถน าไปสู่
รูปแบบการใช้ไม้ในลกัษณะการสานหรือดดั ได้แก่ 
รูปแบบการจักสานแบบมีโครงสร้างหลัก  (Semi-
Monocoque)  และรูปแบบการจักสานแบบเ ป็น
โครงสร้างในตัว  (Monocoque) และน าไปสู่การ
ประยุกตใ์ชเ้ป็นโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมใบระบบ
โครงสรา้งแบบกรดิเชลล ์(Grid-Shell Structure) และ
ไดอะกรดิ (Diagrid Structure) 

       ผลของวิจัยน าไปสู่การออกแบบโครงสร้าง
หลงัคาคลุมลานข่วง ติดตัง้ภายในพื้นที่ท างานร่วม 
(Co-Working Space)  ภายในอาคารนวัตกรรม
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง โดยใชร้ปูแบบ
การจกัสานแบบขดั 

 
รปูท่ี 6 แบบก่อสรา้งผงัโครงหลงัคาขว่งไมย้างพารา 

 
รปูท่ี 7 แบบขยายโครงหลงัคาขว่งไมย้างพารา 

 
รปูท่ี 8 รปูดา้นโครงหลงัคาขว่งไมย้างพารา 
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รปูท่ี 9 แบบขยายเหลก็รดับรเิวณจุดต่อ 

 
รปูท่ี 10 ภาพจ าลองบรเิวณทีโ่ครงหลงัคาลานขว่ง 

       ส าหรบัสถาปัตยกรรมที่ใช้งานภายนอก ต้อง
ค านึงถึงการใช้งานที่เหมาะสม โดยจะต้องป้องกนั
แดดและฝนได้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานไม้
ยางพารา จงึจ าเป็นจะต้องมวีสัดุมุง บุ หรอืปิด เช่น 
กระเบือ้ง พลาสตกิ แผน่โพลคีารบ์อเนต เป็นตน้ 

              ในกรณีอาคารขนาดใหญ่สามารถดดัโค้ง
วสัดุปิดผวิตามรูปทรงโคง้ได ้แต่ส าหรบัอาคารขนาด
เลก็ การเลอืกใช้วสัดุปิดผวิมขีอ้จ ากดัเน่ืองจากการ
ดัดโค้งวัสดุปิดผิวอาจท าได้ยาก ท าให้ต้องมีการ
ออกแบบผนังสองชัน้ (Double-Skin Façade) เพื่อ
ปิดผวิวสัดุในลกัษณะแผน่ตรง 

       ผลวิจยัน าไปสู่การออกแบบและทดลองสร้าง
ศาลาพักคอย ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร ส าหรบัใช้งานภายนอกอาคาร ติดตัง้บริเวณ
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

เพื่อทดสอบการใช้งาน มกีารออกแบบรูปทรงหลกั
เป็นทรงโค้ง โครงสร้างระบบถักสาน และมรีูปทรง
เสริมเป็นเปลือกนอกเพื่อติดตัง้วสัดุปิดผวิ ป้องกนั
แดดและฝนดว้ยแผน่โพลคีารบ์อเนต  

 
รปูท่ี 11 รปูผงัศาลาพกัคอยไมย้างพารา 

 
รปูท่ี 12 รปูดา้นศาลาพกัคอยไมย้างพารา 

 
รปูท่ี 13 ภาพจ าลองอาคารพกัคอยไมย้างพารา 
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Guideline for using Genetic Algorithm in Architectural Design 
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บทคดัย่อ 
 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมมกัจะพบเจอปัญหาบ่อยครัง้หลงัสิน้สุดขัน้ตอนการออกแบบไปแลว้ 
ซึง่เกดิจากการทีม่นุษยไ์มส่ามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดท้ัง้หมดภายในเวลาทีจ่ ากดัระหวา่งการท างาน ซึง่
กไ็ดม้กีารใชเ้ครื่องมอืคอมพวิเตอรม์าเป็นผูช้่วยในการท างานออกแบบยกตวัอย่างเช่น การจ าลองสถานการณ์ 
แต่กย็งัไมส่ามารถค านึงถงึความเป็นไปไดจ้ านวนมหาศาลไดภ้ายในเวลาอนัสัน้ จงึไดม้กีารประยุกตใ์ช้เทคนิคที่
เรยีกว่า ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เพื่อคน้หางานออกแบบทีเ่หมาะสมกบัโจทยน์ัน้ๆมากทีสุ่ด โดยประกอบกนั
โปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ในงานวจิยัชิน้น้ีจะยกตวัอย่าง ปัญหาโครงการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑลตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากมปัีญหาเรื่องจุดอบัภายในโครงการทีม่ากเกนิไป โดยจะแกไ้ขปัญหาดว้ย
การใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมประมวลผลแบบทีค่ านึงถงึการมองเหน็ของพืน้ทีต่่างๆในโครงการ โดยมุ่งหวงั
ใหเ้กดิตน้แบบทีส่ามารถน าผลลพัธจ์ากการวจิยัไปพฒันาต่อส าหรบัการออกแบบจรงิภายในอนาคต 

 
ค ำส ำคญั: ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, การออกแบบสถาปัตยกรรม, พาราเมตรกิดไีซน์,  
               การวางผงัศนูยก์ารคา้ชุมชน 

 
Abstract 

  While architect designs a project, they usually found problems when design period is over. 
That because human could not forecast tons of possibilities in limited time. Architects already tried to 
use computer tools such as simulations to solve this problem but it is not enough. Moreover, they 
started some research to integrating Genetic Algorithm (G.A.), which is a method in artificial intelligence 
field, to find the fittest solution for each work. This research will be demonstrating using of G.A. to solve 
community mall’s lack of space approaches problems, and also be a guideline for future studies. 

Keywords: Genetic Algorithm, Architectural Design, Parametric Design, Community Mall Planning 
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1 บทน า 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัและการท างานในวชิาชพีต่างๆมากขึน้
ในฐานะผูช้่วยเพือ่ประหยดัเวลาในการท างานใหม้าก
ยิง่ขึน้ในสิง่ทีม่นุษย์นัน้ใช้เวลานาน ยกตวัอย่างเช่น 
การวเิคราะห์ขอ้มูลที่มคีวามซบัซ้อนมากเกินกว่าที่
มนุษยจ์ะสามารถวเิคราะหไ์ดเ้องภายในเวลาทีจ่ ากดั 
หากต้องท าเองจะต้องใช้เวลานาน แต่คอมพวิเตอร์
สามารถประมวลผลขอ้มลูใหไ้ดภ้ายในเวลาไม่กีน่าที 
ในงานสถาปัตยกรรมไดม้กีารน าเทคโนโลยตี่างๆเขา้
มาชว่ยในการออกแบบมากยิง่ขึน้ สว่นใหญ่มกัจะเป็น
การจ าลองสถานการณ์ หรอื Simulation 
 นอกจากเทคโนโลยีดงักล่าวแล้ว ยงัมอีีก
กระแสหน่ึงทีเ่ป็นทีจ่บัตามองของหลายๆวชิาชพี นัน่
ก็คือ ปัญญาประดิษฐ์  หรือ Artificial Intelligence 
(A.I.) คอื ความฉลาดเทยีมทีส่รา้งขึน้มาใหแ้ก่สิง่ทีไ่ม่
มชีวีติ  ที่จะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิ
การท างานออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมถงึเปิดมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่สถาปนิก ปัจจุบนัไดม้ี
การใชเ้ทคนิคหน่ึงในทฤษฏขีองปัญญาประดษิฐ์ คอื 
ขัน้ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม หรือ Genetic Algorithm 
(G.A.) เพือ่คน้หางานออกแบบทีเ่หมาะสมกบัโจทยท์ี่
ได้ร ับมากที่สุดผ่านชุดของแบบทางเลือกที่ถูก
ประมวลผลขึ้นมาโดยระบบคอมพวิเตอร์ โดยมกีาร
คดิขึน้มาเป็นรุ่น แลว้ด าเนินการวดัผลผา่นกฏเกณฑ์
หรือวิธีต่างๆ เช่น การจ าลองสถานการณ์ แล้วจึง
วิว ัฒนาการแบบรุ่นถัดไปจากแบบทางเลือกที่ได้
คะแนนสงูในรุ่นก่อนหน้า โดยจะมกีารท าเช่นน้ีซ ้าไป
เรื่อยๆจนไดแ้บบทีม่คีะแนนถงึเกณฑห์รอืเงื่อนไขที่
ก าหนดไวจ้งึจะหยุดการการววิฒันาการ 
 ในการออกแบบงานสถา ปัตยกรรม 
บางครัง้มกัจะพบเจอปัญหาหลงัจากผ่านช่วงเวลา
ของการออกแบบไปแล้ว คอืในช่วงเริม่ต้นของการ

เปิดใช้งานพื้นที่ งานออกแบบหลายชิ้นไม่สามารถ
แสดงศกัยภาพไดเ้ท่าทีค่วร หรอืเท่าทีส่ถาปนิกตัง้ใจ
ไว ้แต่กลบัก่อใหเ้กดิปัญหากบัผูใ้ชง้านขึน้ซึ่งกรณีที่
มกัจะเกิดขึ้นบ่อยคือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมตีวัแปรที่
ต้องค านึงมากและในบางโครงการมกัจะมเีวลาน้อย
ในการออกแบบท าใหบ้างปัญหาหรอืบางสถานการณ์ 
ไม่สามารถถูกจดัการได้ด้วยวธิทีี่ดีที่สุด ถึงกระนัน้
สถาปนิกและนักวจิยัหลายท่านก็ได้มีการวิจยัและ
แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยเทคโนโลยตี่างๆตลอดมา ดว้ย
การจ าลองสถานการณ์ธรรมชาตติ่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แสง - ลมธรรมชาติ หรือการเคลื่อนไหว – การ
มองเหน็ของมนุษยด์ว้ยเครือ่งมอืและทฤษฎตี่างๆ มา
บรูณาการในขัน้ตอนการออกแบบ แต่ขัน้ตอนต่างๆที่
เกดิขึน้มกัจะเป็นการววิฒันาการแบบทางเลอืกดว้ย
ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมวตัถุประสงค์เดยีวหรอืเป็น
เพยีงงานทดลองเพยีงเทา่นัน้  
 งานวจิยัชิน้น้ีจะเป็นการยกตวัอย่างปัญหา
ของโครงการศูนย์การค้าชุมชน หรือ Community 
Mall โดยจากข้อมูลสถิติในปี2018 พบว่าโครงการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
มีราว 170 แห่ง ซึ่งโครงการที่ส ารวจว่า ต้องปิด
กิจการ มีอยู่  18 โครงการ โดยมีอัตราส่วนอยู่
ประมาณ 11 % เป็นกลุ่มทีม่ผีูเ้ขา้ใชส้อยพืน้ทีข่ายไม่
ถึ ง  60% (ข้อ มู ล จ าก  AREA : Agency for Real-
estate Affair, 2018)  ซึ่งสามารถแก้ไขได้จากการ
วางผงัโครงการทีเ่อื้อแก่การมองเหน็หน้ารา้นไดง้่าย
พืน้ทีภ่ายในโครงการ ไม่ท าท าใหเ้กดิจุดอบัมากเกนิ
ความจ าเป็น โดยผลลพัธจ์ากการวจิยัมจีุดมุง่หมายที่
จะเป็นตัวอย่างที่สามารถน าไปพัฒนาใช้ได้จริง
ส าหรับโครงการใกล้เคียง หรือเป็นแนวทางการ
พัฒนาต่อ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ ใช้
เครือ่งมอืคอมพวิเตอรเ์ป็นผูช้ว่ยต่อไปในอนาคต 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 โดยจะแบ่งออกเป็นทฤษฎีทางวิชาการ , 
ซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง และงานวจิยัทีเ่กีย่วชอ้ง 
2.1 ทฤษฎีทำงวิชำกำร 
 2.1 .1 ขัน้ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  หรือ 
Genetic Algorithm (G.A.) คือกระบวนการค้นหา
ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด  ถูกน าเสนอโดยจอห์น 
ฮอลแลนด์ (John Holland, 1960)  โดยมแีนวคดิมา
จากทฤษฎีการววิฒันาการของสิง่มชีวีติ และทฤษฎี
การคดัเลือกโดยธรรมชาติ คือสิง่มชีวีติที่เหมาะสม
กบัสิง่แวดลอ้มมากกว่าย่อมมโีอกาสทีจ่ะอยู่รอดและ
มโีอกาสทีจ่ะสบืทอดโครโมโซมทีด่ตี่อไปได ้ 

 
รปูท่ี 1 ผงัแนวคดิขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบงา่ย 
 
 2.1.2 สเปซซนิแทคซ ์(Space Syntax) คอื
ทฤษฎกีารวเิคราะหเ์ชงิสณัฐานของพืน้ทีส่าธารณะ 
 2.1.3 ไอโซวิสท์  (Isovist) คือหลักการ
วเิคราะห์ศกัยภาพการมองเหน็ของผูค้นและวตัถุ – 
อาคารโดยรอบทัง้ในรปูแบบ 2มติ ิและ 3 มติ ิ
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัจ านวน3งาน ไดแ้ก่
การพัฒนาของระบบช่วยจัดวางผังอัตโนมตัิ โดย
Robin S. Liggett (2000) มลีกัษณะเป็นแอพพลเิคชัน่
ที่ใช้ความสมัพนัธ์ของการใช้งานพื้นที่มาเป็นหลกั , 
การใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการหารูปแบบ
ชอ่งเปิดของหอ้งพกัอาศยัโดย Iason Bournas(2016) 
และแนวทางการพฒันาแอพพลเิคชัน่ในการออกแบบ
ผงัเฟอร์นิเจอร์ของออฟฟิศบรษิทัAutodesk โดยใช้
ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงค์ โดย
ห น่วยง าน  The Living บริษัท  Autodesk Studio 
(2018)  จากการศกึษามขีอ้สรุปคอื รปูแบบของขอ้มลู
ที่ต้องการประมวลผลด้วยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
จะต้องสามารถน าความสมัพนัธ์ของรูปแบบนัน้ๆมา
เปลี่ยนเป็นสมการที่คอมพวิเตอร์สามารถเขา้ใจได้
ดว้ยตวัเอง และการก าหนดค่าความเหมาะสมภายใน
ระบบจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสมการในการ
วดัผลภายในระบบ 
 
3. การพฒันาแนวทาง 
 ผู้วิจ ัยได้ออกแบบระบบการประมวลผล
การจดัวางผงัโครงการศูนย์การค้าชุมชนโดยมกีาร
ก าหนดสถานการณ์ที่ต้องการ 2 แบบคือการสร้าง
โครงการใหม ่กบัการพฒันาโครงการเดมิ งานวจิยัได้
ถูกพฒันาและทดลองทัง้หมดดว้ยคอมพวิเตอรพ์กพา
จ านวน 1 เครื่อง โปรแกรมที่เลือกใช้งานได้แก่ 
โปรแกรม3มิติ  Rhinoceros 6, โปรแกรม เสริม
Grasshopper, ปลัก๊อิน Galapagos และ Decoding 
Spaces มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
3.1 กำรออกแบบพำรำเมตริกโมเดล 
 3.1.1 การรบัขอ้มลู (Input) ไดแ้ก่ ขอบเขต
พื้นที่, ขนาด-จ านวนของยูนิตร้านค้าที่ต้องการ, สิง่
กดีขวาง และทางเดนิตัง้ตน้ (มหีรอืไมม่กีไ็ด)้  
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 3.1.2 การประมวลผลทางเดนิและพื้นที่ที่
สร้างได้ (Path – Buildable Area Processing) คือ
การวางเสน้ทางเดนิและพื้นที่ทีส่ามารถสร้างอาคาร
ได้โดยประมวลผลด้วยขัน้ตอนวธิีเชิงพนัธุกรรม มี
วตัถุประสงค์ที่อ้างอิงจากทฤษฎี Space Syntax ใน
เรื่องความซบัซ้อนของเสน้ทาง (Closest Path) โดย
จะตอ้งสมัพนัธก์บัขนาดพืน้ทีท่ีส่รา้งไดด้ว้ย 
 3.1.3 ประมวลผลรปูแบบการวางผงั (Shop 
Planning Processing) คอืการจดัวางต าแหน่งรา้นคา้
โดยใช้ขอบเขตพื้นที่ที่ได้จากขอ้ 3.1.2 ประมวลผล
ดว้ย ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม มวีตัถุประสงค์หลกัที่
อ้างอิงจากทฤษฎี Isovist เพื่อค านึงถึงศกัยภาพใน
การเข้าถึงพื้นที่ผ่านมุมมองต่างๆภายในโครงการ 
และวตัถุประสงคร์องคอืการทบักนัของตวัยนิูตรา้นคา้
เพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีข่ายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 3.1.4 การส่งออกข้อมูล (Output) จะมคี่า
เป็นตวัเลขที่ผ่านการประมวลผลด้วยวตัถุประสงค์
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ คา่Closest Path และคา่Isovist รวมถงึ
ขอ้มลูอื่นๆเชน่ สดัสว่นของพืน้ทีข่ายต่อพืน้ทีส่รา้ง  

 
รปูท่ี 2 ตวัอยา่งแบบโครงการทีถู่กประมวลผล 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งแบบโครงการทีถู่กประมวลผล 
  
3.2 กำรคดักรองข้อมลู 
 จากการออกแบบพาราเมตริกโมเดล
ข้างต้น จะต้องท าการสร้างระบบการตัดสินข้อมูล
ผา่นค่าความเหมาะสม หรอื Fitness Score เพือ่เป็น
การบ่งบอกประสทิธภิาพของแบบทีป่ระมวลผลผ่าน
ขัน้ตอนวธิีเชงิพนัธุกรรม ผู้วจิยัได้ใช้ความสมัพนัธ์
ของชุดขอ้มลูตามทีก่ล่าวไปในขอ้ 3.1.2 สรา้งสมการ
ความสมัพนัธข์ึน้มาคอื 
 
 Fitness Score = (x*z) + (y-u) 
 
โดยที่ค่า x = จ านวนอาคารที่ไม่ทบักนั, ค่า y = ค่า 
Isovist, ค่า z และ u เป็นค่าสมัประสทิธิท์ีถู่กควบคุม
ด้วยสคริปต์ Python โดยจะท าการกรองข้อมูลด้วย
ผลลพัธข์องแบบ เมื่อแบบมอีาคารทบักนัมากกว่า 5 
อาคาร ค่า z จะเท่ากบั 0 เพื่อตดัแบบที่ทบักนัมาก
เกนิไปออกไป จะเหลอืเพยีงค่า y ซึง่จะถูกลบดว้ยค่า 
u ทีจ่ะมคีา่ตามสว่นต่างของจ านวนอาคารทีไ่มท่บักบั
จ านวนอาคารทัง้หมด กล่าวคอืถ้ายิง่มอีาคารทบักนั
มาก คะแนน Isovist ของแบบนัน้ๆกจ็ะน้อยลง เพื่อ
เป็นการจดัล าดบัคะแนนของแบบเมือ่คา่ z เทา่กบั 0 
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รปูท่ี 4 สว่นหน่ึงของสครปิตท์ีใ่ชค้ดักรองขอ้มลู 
 
3.3 กำรเลือกแบบ 
 หลังจากคัดกรองและประมวลผลข้อมูล
ด้วยพาราเมตรกิโมเดลแล้ว ผู้วจิยัจะเลอืกแบบที่มี
คะแนนสูงที่สุดและมคีวามเป็นไปได้ที่สุดมาพฒันา
ต่อจนเป็นแบบสดุทา้ยต่อไป 
4. ผลการวิจยั 
 จากการพฒันางานวจิยั แบบ 1 ชิ้นที่ถูก
ประมวลผล จะใชเ้วลาเฉลีย่ทัง้สิน้ 40 ชัว่โมง โดยมี
แบบทางเลอืก Generation ละ 50 แบบ จ านวน 800 
Generation รวมเป็นจ านวนเฉลี่ย 40,000 ต่องาน
ออกแบบ 1 ชิ้น  และถูกน ามาพฒันาโดยผู้วจิยั ซึ่ง
ผลการวจิยัแบง่เป็น 2 สว่น ดงัรปูที ่5,6 และ 7 ไดแ้ก่ 
 
4.1 งำนออกแบบ 
 4.1.1 แบบโครงการใหม่ ที่มีขนาดพื้นที่
ขายไดม้าตรฐานกบัโครงการศูนยก์ารคา้ชุมชนทัว่ไป
รวมถงึมจีุดอบัน้อยได้ค่า Isovist สงูกว่าค่าเฉลีย่ของ
กรณีศึกษาที่เก็บข้อมูลมา 0.305491 โดยผู้วิจยัได้
เลอืกพืน้ทีท่ีต่ ัง้อยู่ทีถ่นนราชพฤกษ์เหนือ จ.นนทบุร ี
มขีนาดพืน้ทีส่ าหรบัประมวลผล 12,500 ตารางเมตร 
 4.1.2 แบบโครงการทีพ่ฒันาจากแบบเดมิ 
โดยมีขนาดพื้นที่ขายเท่ากันกับแบบเดิม และมีค่า 
Isovist สูงกว่าแบบเดมิ คอื 0.346063 โดยผู้วจิยัได้

เลอืกโครงการเดอะเซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ จ.กรุงเทพฯ 
มขีนาดพืน้ทีส่ าหรบัประมวลผล 12,119 ตารางเมตร 
 

 
รปูท่ี 5 ตวัอยา่งผลการวจิยั (4.1.1, 4.1.2) 
 

 
รปูท่ี 6 ตวัอยา่งผลการวจิยั (4.1.1) 
 

 
รปูท่ี 7 ตวัอยา่งผลการวจิยั (4.1.2) 
 
ตารางท่ี 1  ขอ้มลูผลการวจิยัก่อนถูกพฒันาแบบ 

แบบ      Closest Path       Isovist 
4.1.1 0.1667      0.554139 
4.1.2             0.249458    0.429641 
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ตารางท่ี 2  ขอ้มลูผลการวจิยัหลงัถูกพฒันาแบบ 

แบบ      Closest Path       Isovist 
4.1.1 0.1667      0.584399 
4.1.2             0.249458    0.47783 

 
 จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เหน็ถึงผงั
โครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแบบเดิม มีความ
เชื่อมโยงกนัของพื้นที่เพิม่มากขึ้น และมคี่า Isovist 
เพิม่มากขึน้ โดยวดัผลผา่นพาราเมตรกิโมเดล 
 
4.2 แนวทำงกำรใช้งำน 
 ในขัน้ตอนการท าวจิยัไดร้ะบุถงึแนวทางที่
ผูว้จิยัใชพ้ฒันาการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมใน
การออกแบบโครงการศูนย์การคา้ชุมชนเพื่อใหม้จีุด
อับน้อยที่สุด โดยในการด าเนินการพัฒนาพารา
เมตริกโมเดลจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการท างานของโมเดล รวมถึงวิธีการ
เลอืกใชป้ลัก๊อนิในการประมวลผล  
 
5. สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัชิน้น้ี ท าใหเ้กดิขอ้สรุปว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะสามารถน าขัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรมมาใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม จาก
แบบตวัอย่างทีถู่กประมวลผลออกมา ผ่านการวดัผล
ดว้ยระบบ มผีลลพัธท์ีด่กีวา่แบบดัง้เดมิ โดยสามารถ
ศึกษาแนวทางการใช้งานภายในงานวิจัยเพื่อไป
ประยุกต์ใช้ต่อไปในงานออกแบบประเภทอื่นๆที่มี
ว ัตถุประสงค์ต่างกันออกไป หรือน าพาราเมตริก
โมเดลจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ออกแบบ
โครงการศูนย์การค้าชุมชน หรืองานออกแบบที่มี
วตัถุประสงคใ์กลเ้คยีงได ้ 
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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมสูงวยัโดยสมบูรณ์ (aged society) ท าให้เห็นทศิทางที่ส าคญัในการ
เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่การรองรบัดา้นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญั
ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองผูส้งูอายุ ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ โดยงานวจิยัชิน้น้ีเป็นการศกึษา
มาตรฐานและกรณีศกึษาอาคารที่พกัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึก าหนดแนว
ทางการออกแบบ ร่วมกบัการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นศกัยภาพของพืน้ทีต่ ัง้ พฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน พืน้ทีใ่ชส้อย 
และความต้องการสภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยั ตามความสมัพนัธ์ของคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุกบัการใช้
งานในพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อจดัท ารายละเอยีดโครงการและออกแบบโครงการทีอ่ยู่อาศยัเพื่อผูส้งูอายุ  โดยผ่าน
การประเมนิแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผลการศกึษาพบว่า 1) ปัจจุบนัพืน้ทีภ่ายในอาคารของโครงการมสีภาพทาง
กายภาพทีเ่ป็นปัญหาหรอือุปสรรคต่อการท ากจิกรรมการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายุ 2) แนวทางการออกแบบอาคาร
ทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร โดยออกแบบพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของผูส้งูอายุ
แต่ละกลุม่ 
ค ำส ำคญั: ผูส้งูอำยุ, โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั, สภำพแวดลอ้มภำยนอกอำคำร, แนวทำงกำรออกแบบ  
 

Abstract  
Thailand is entering the aged society. Make an important direction in the preparation of Thailand. 

In particular, supported on housing. Which is primary importance to enhancing the quality of life of elderly 
both mentally and physically. By this research is studies the standard and case studies both in Thailand and 
other countries, including design guidelines in architectural programming analysis. The analyses focus on 
site analysis, user behaviour analysis, area requirements and demand environment for living. According to 
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the relationship of quality in the elderly with use of area. For designing the elderly housing and environment 
of the Din Daeng urban renewal project in Bangkok. 

The study revealed that: 1) currently, the space of the project have a physical problem or obstacle 
to the living of the elderly. 2)  The approach for designing elderly housing and surrounding environment by 
designing areas and environments to be suitable with the usage of each elderly group. 

Keywords: elderly, housing, surrounding environment, design guidelines  

 
1. บทน า 

1.1. ทีม่าและความส าคญั 
ประเทศไทยก าลงัอยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่นจากสงัคม

สูงวยั (aging society) เป็นสงัคมสูงวยัโดยสมบูรณ์ 
(aged society) ท าให้เห็นทิศทางที่ส าคัญในการ
เตรยีมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุ ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรบัด้านที่อยู่อาศยั เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการ
มคีุณภาพชวีติทีด่ที ัง้ดา้นร่างกายและจติใจ ผูสู้งอายุ
มกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกายหลาย ๆ ดา้น และใน
จ านวนผูสู้งอายุเหล่านัน้มจี านวนไม่น้อยที่ไม่มบีุตร
หลานคอยดูแลรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพา
ตนเองไม่ตอ้งการเป็นภาระพึง่พงิบุคคลรอบขา้งการ
ปรบัเปลี่ยนที่อยู่อาศยัใหเ้หมาะสมจงึเป็นสิง่จ าเป็น
เพือ่ใหผู้ส้งูอายุสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัต่างๆ ได้
อย่างสะดวกปลอดภยั ช่วยลดความเสีย่งต่อการลื่น
ล้มและป้องกนัอุบตัเิหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ (มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุไทย, 2561) 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มนีโยบายส่งเสรมิดา้น
ที่อยู่อาศยัเพื่อผู้สูงอายุที่แน่ชดั (TerraBKK, 2561) 
เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยหน่วยงาน
พฒันาเคหะแห่งชาติ (Housing and Development 
Board - HDB) มีนโยบายในการจัดระเบียบที่อยู่
อาศยัใหก้บัประชากรถงึ 84% ทีเ่หลอือกี 16% เป็นที่

อยู่อาศยัสรา้งโดยภาคเอกชน มกีารรองรบัสงัคมสูง
วยั ดว้ยนโยบายสง่เสรมิทีอ่ยูอ่าศยัของสงัคมสงูวยัให้
มสีดัส่วนทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูสู้งอายุอย่างน้อย 40% 
ของอาคาร (TerraBKK, 2561) 

โดยโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง เป็นหน่ึง
ในโครงการที่การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้การเสนอ
แนวทางและพฒันาโครงการ เพื่อปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยั
เดมิที่มสีภาพค่อนขา้งทรุดโทรม เป็นชุมชนเก่าแก่ 
และไดท้ าการแบง่สดัสว่นพืน้ทีส่ าหรบัผูส้งูอายุไวร้อ้ย
ละ 10 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ประมาณ 1,000,000 ตาราง
เมตร (การเคหะแห่งชาติ ,2561) ซึ่งไม่เพยีงพอต่อ
การใช้งานของผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุในโครงการ
อาศยัอยู่แบบกระจายทัว่ทัง้โครงการ เป็นการแสดง
ใหเ้หน็ว่า พื้นที่โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง มี
ความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบที่อยู่อาศัยและจัด
สดัส่วนพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัผูส้งูอายุมากขึน้ เพื่อให้
สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุไดง้า่ยขึน้ 

จากเหตุผลขัน้ต้นท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัของพื้นที่โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง  
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ก าหนดโครงการและออกแบบทีเ่หมาะสม เพือ่รองรบั
ความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่
โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง 

 
 
 



แนวทางการออกแบบอาคารทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร                                                                             
เพือ่ผูส้งูอายุในพืน้ทีโ่ครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง,กรุงเทพมหานคร 
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1.2. วตัถปุระสงค ์
เพื่อศกึษามาตรฐานและกรณีศกึษาอาคารที่พกั

อาศยัส าหรบัผูส้งูอายุ รวมถงึศกึษาและเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสภาพปัจจุบนัของพืน้ที่ พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ที่
ของผูส้งูอายุและความตอ้งการสภาพแวดลอ้มการอยู่
อาศยัตามความสมัพนัธ์ของคุณภาพชวีติกบัการใช้
งานในพื้นที่โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง โดย
น าเสนอแนวทางการออกแบบอาคารที่อยู่อาศยัทัง้
ภายในและพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร 
1.3. ตวัแปร 

ตัวแปรต้น - คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่
ขอ้จ ากดัทางดา้นร่างกาย กจิกรรมในชวีติประจ าวนั
ของผูส้งูอายุ รปูแบบและพืน้ทีใ่นการท ากจิกรรม 

ตัวแปรตาม - ลักษณะอาคารที่อยู่อาศัย และ
พื้นที่ภายนอกอาคาร ได้แก่ ที่ตัง้ที่เหมาะสมกับ
ผูสู้งอายุ รูปแบบพื้นที่และการจดัวางอาคาร ขนาด
ของห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง  รวมถึง
ความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่หมาะกบัผูส้งูอายุ 

ตวัแปรควบคุม - ผูอ้ยูอ่าศยั (ชว่งวยัอื่น) 
 

2.การทบทวนแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 
2.1.การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่
เกีย่วข้องกบัผู้สูงอายุ ไดแ้ก่ นิยามและความหมาย
ของสงัคมผู้สูงอายุ การแบ่งประเภทของผู้ใช้งานที่
เป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ความ
ต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ แนวคิดคุณภาพชีวติ
ของผูสู้งอายุ และ ผูสู้งอายุทีม่ศีกัยภาพ เป็นต้น ซงึ
การจากศกึษาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดให้ “ผูส้งูอายุ” 
ในงานวิจยัน้ีหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมี
สญัชาตไิทย และไดแ้บง่กลุ่มผูส้งูอายุได ้3 กลุม่ไดแ้ก่ 
กลุม่ทีม่ศีกัยภาพ (ตดิสงัคม) จ านวน 8,740 คน กลุ่ม
ทีม่คีวามสามารถช่วยเหลอืตนเองได้บ้าง (ตดิบ้าน) 

จ านวน 1,130 คน และกลุ่มทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้ 
(ตดิเตยีง) จ านวน 130 คน  
2.2 .การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที ่เ กี ย่วกับการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
และสิง่อ านวย ความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ    

2.2.1.หลักกำรออกแบบทีอ่ยู่อำศัยส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ มีหลกั 4 ประการ คือ การใช้งานร่วมกัน 
(accessibility) ความเขา้ใจในการใช้งาน (usability) 
ความปลอดภัย (safety) ความเหมาะสมด้านการ
ลงทุน (affordability) (นวลน้อยและนัททนี เนียม
ทรพัย์, 2545) และนอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายและทีอ่ยู่อาศัยของผูสู้งอายุมคีวาม สมัพนัธ์
กนั ทีอ่ยูอ่าศยัควรใหค้วามสะดวกสบายมากกวา่ทีจ่ะ
ก่อให้เกิดภาระในการซ่อมแซม และควรจะเป็น
สถานที่ที่ปลอดภัย (ไตรรัตน์ จารุทศัน์และ คณะ, 
2548) ดงันัน้การออกแบบควรค านึงถึงลกัษณะทาง
กายภาพของผูส้งูอายุใหส้ามารถใชง้านไดง้า่ยและให้
ความส าคญัทางดา้นจติใจของผูส้งูอายุ โดยออกแบบ
ใหอ้ยู่ใกลแ้หล่งชุมชน มกีารบรกิารทีค่รบครนั และมี
สภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงกบัทีอ่ยู่อาศยัเดมิ รวมไปถงึ
การใหค้วามส าคญัเรื่องของความปลอดภยั และการ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุ   

2.2.2.กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม
ส ำหรับผู้สูงอำยุ  ส าคัญต่อการด าเ นินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ซึ่งการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุได้  ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ  
(ศศพิฒัน์ ยอดเพชร, 2534) 

2.2.3.แนวคดิเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอำยุ (Age-
Friendly Cities)  เมอืงที่มีการจดัสภาวะแวดล้อมที่
งา่ยและสะดวกในการเขา้ถงึและอยู่อาศยัรวมกนัโดย
ทีส่ามารถสรา้งเสรมิใหเ้กดิผูส้งูอายุทีก่ระฉบักระเฉง 
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2.2.4.ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย 
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ออกแบบเพือ่ผูส้งูอายุไดร้บัความสะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั 

 
3. กระบวนการวิจยั 

รปูท่ี 1  วธิกีารด าเนินการวจิยั 
งานวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพ ทีศ่กึษา แนวคดิ 

ทฤษฎี  รวมทั ้งกรณี ศึกษาทั ้ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศ และได้ลงพื้นที่เก็บขอ้มูลท าการศกึษา
ลกัษณะทางกายภาพ ความต้องการของผูใ้ช้งานใน
โครงการ จงึได้เลง็เหน็ความส าคญัของการใช้พื้นที่
ของผูส้งูอายุในโครงการ เพือ่น ามาเป็นเกณฑใ์นการ
ออกแบบโครงการ ประเมนิแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ
สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ 
4. วิเคราะหข้์อมลู 

รปูท่ี 2  ต าแหน่งของทีต่ัง้โครงการ (A-G) 
 

4.1 วิเคราะหท์ าเลทีต่ัง้และตวัทีต่ัง้ของโครงการ   
เพื่อเลอืกที่ตัง้โครงการ จากการเก็บขอ้มูลด้าน

กายภายของทีต่ัง้โครงการ และเกณฑก์ารเลอืกทีต่ัง้ 
ประกอบด้วย ขนาดที่ดิน รูปร่างที่ดนิ สภาพทัว่ไป
ของที่ดิน โอกาสทางทศันาการ ศักยภาพของการ
ขยายตวัในอนาคต และกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ (วมิลสทิธิ ์
หรยางกูร, 2558, น.125)  
ตารางท่ี1  ขนาดทีด่นิและพืน้ทีท่ีส่รา้งได ้

จากการประเมนิท าเลที่ตัง้และตวัที่ตัง้โครงการ
โดยผู้วิจ ัย  ที่ตั ง้  B มีความเหมาะสมมากที่สุด 
เน่ืองจากมคีวามเหมาะสมของขนาดทีด่นิและรูปร่าง
ทีด่นิ สามารถรองรบัการขยายตวัในอนาคต เขา้ถึง
ได้สะดวก สามารถเชื่อมต่อไปยังที่ตัง้อื่นๆใน
โครงการได ้งานวจิยัน้ีจงึเลอืกทีต่ัง้ B เป็นทีต่ัง้ของที่
อยู่อาศยัเพือ่ผูส้งูอายุในโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิ
แดง 
4.2 . วิ เคราะห์ผู้ ใ ช้งานและพ้ืนที ่ใ ช้สอยของ
โครงการ สภาพทางกายภาพทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
ท ากจิกรรมการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ 

4.2.1.พื้นทีท่ำงเข้ำภำยในอำคำรไม่เหมำะสม
ส ำหรบัผูสู้งอำยุ เน่ืองจากผูสู้งอายุบางท่านมปัีญหา
ในการขึน้บนัได  
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4.2.2.พื้นทีส่่วนกลำงของอำคำร ปัญหาของการ
ใช้พื้นที่ในส่วนน้ี คอืเรื่องของความไม่เหมาะสมใน
การจดัเกบ็อุปกรณ์ และมแีสงสวา่งไมเ่พยีงพอ 

4.2.3.พื้นทีพ่กัผ่อนและสนัทนำกำร มีพื้นที่ไม่
เรยีบ มสีิง่ของตัง้ขดีขวาง ส่งผลต่อทศันียภาพ และ
ขาดการจดัการเรือ่งของขยะ 

4.2.4.ควำมปลอดภยัในโครงกำรคอ่ยขำ้งน้อย 
บุคคลภายนอกสามารถเดนิขึน้อาคารไดง้า่ย 

4.2.5.พื้นทีส่่วนกลำงทีข่ำดกำรดูแล เกิดเป็น
พืน้ทีร่กรา้ง ท าใหผู้ส้งูอายุสว่นใหญ่ไมก่ลา้เขา้ไปใช ้

 
5.ผลการศึกษา 

ในปัจจุบนัมผีูส้งูอายุอาศยัอยู่ในโครงการมากถงึ 
7,560 คน  และคาดว่าจะมจี านวนผูสู้งอายุเพิม่มาก
ขึน้ จงึต้องการพฒันาพื้นทีโ่ครงการใหม่ใหส้ามารถ
รองรบัผู้สูงอายุได้ประมาณ 10,000 คน โดยมกีาร
แบ่งสัดส่วนพื้นที่ เพื่อผู้สูงอายุในโครงการใหม่  
ประมาณ 400,000 ตารางเมตร (คดิเป็น 40% จาก
พืน้ทีโ่ครงการเดมิ โดยอา้งองิจากสดัส่วนที่พกัอาศยั 
ส าหรบัผูส้งูอายุของประเทศสงิคโ์ปร ์ซึง่มสีดัสว่นของ
ผูสู้งอายุใกลเ้คยีงกบัประเทศไทย) ก าหนดใหม้ทีีอ่ยู่
อาศยัส าหรบัผู้สูงอายุประมาณ 8,000 ยูนิต (40% 
ของจ านวนยนิูต ของโครงการเดมิ) ยนิูตละไมต่ ่ากวา่ 
33 ตารางเมตร (ไม่ต ่ากว่าขนาดพื้นทีอ่ยู่อาศยัเดมิ) 
และมีการเสริมพื้นที่ส าหรับผู้สูงอายุตามความ
ตอ้งการของผูส้งูอายุในโครงการ 
5.1.การจดัท ารายละเอียดโครงการ 

มอีงคป์ระกอบภายในโครงการ ดงัน้ี  
อาคารทีพ่กัอาศยั สูง 27 ชัน้ จ านวน 12 อาคาร 

พื้นทีใ่ชส้อยภำยในอำคำรรวมทัง้โครงกำร 458,304 
ตำรำงเมตร ประกอบดว้ย 

หอ้งพกัอาศยั  31,104  ตารางเมตร 
สวนดาดฟ้า  530  ตารางเมตร 

หอ้งพยาบาล  10 ตารางเมตร
หอ้งแมบ่า้น (ทุกชัน้) 154  ตารางเมตร 
หอ้งขยะ (ทุกชัน้) 132  ตารางเมตร
หอ้งM&E (ทุกชัน้) 77  ตารางเมตร
หอ้งปัม๊  15  ตารางเมตร 
หอ้งรวมขยะ (ชัน้1) 12  ตารางเมตร 
หอ้งเครือ่งไฟฟ้า (ชัน้1) 65  ตารางเมตร 
รา้นคา้ใหเ้ชา่  65  ตารางเมตร 
โถงทางเดนิ  548  ตารางเมตร 
ทีจ่อดรถและทางสญัจร 5,480  ตารางเมตร 
(281 คนั คดิเป็น 30%) 

พื้นทีใ่ช้สอยส่วนกลำงของโครงกำรรวม 97,050 
ตำรำงเมตร ประกอบดว้ย 

อาคารสโมสร   3000  ตารางเมตร 
- โถงยมิในรม่ 1,500  ตารางเมตร 
- หอ้งสนัทนาการรวม 100  ตารางเมตร 
- หอ้งประชุมโครงการ 150  ตารางเมตร 
- หอ้งปฏบิตัธิรรม  100  ตารางเมตร 
- หอ้งสมดุ      50  ตารางเมตร 
- สระวา่ยน ้า   800 ตารางเมตร 
- ส านกังานโครงการ   300 ตารางเมตร 
คลนิิก (จ านวน 2 แหง่)  600  ตารางเมตร 
ทีจ่อดรถ 50 คนั   750  ตารางเมตร 
สวนสาธารณะ (48%) 57,200  ตารางเมตร 
ระบบสญัจร (30%) 35,500  ตารางเตมร 

รวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด     555,354   ตารางเมตร 
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5.2.การออกแบบทีอ่ยู่อาศยัเพือ่ผูส้งูอายใุนพ้ืนที ่
โครงการฟ้ืนฟเูมืองชุมชนดินแดง 

รปูท่ี 3 ผงับรเิวณของโครงการ 
จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิทีน่วลน้อย บุญวงศ์และ 
นัททนีเนียมทรัพย์(2545) ให้หลักของการใช้งาน
ร่วมกนั (Accessibility) และความปลอดภยั (Safety) 
แนวคิดของ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ที่ได้กล่าวถึงการ
วางแผนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  และ
แนวคดิของศศพิฒัน์ ยอดเพชร(2534) เกี่ยวกบัการ
จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุ  มา
เป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่โครงการฟ้ืนฟูเมอืง
ชุมชนดนิแดงใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูอายุ ไดด้งัน้ี 

5.2.1.ผงัของอำคำร ควรหลีกเลี่ยงด้านที่จะให้
หอ้งพกัอาศยัตอ้งโดนแดด หากไม่สามารถหลกีเลีย่ง
ได ้ควรมกีารออกแบบวสัดุป้องกนัแสงแดดและความ
ร้อนเขา้สู่ห้องพกั รวมถึงการค านึงถึงทศันียภาพที่
เหมาะสม และการระบายอากาศของหอ้งพกั ซึง่ 
 

 
 

 
ต าแหน่งและทศิทางของอาคาร จงึควรพจิารณามา
เป็นอนัดบัแรกในการออกแบบ 

5.2.2.พื้นทีส่่วนกลำงอำคำร มกีารออกแบบให้
ใกล้กบัที่อยู่อาศยั มแีรงจูงใจใหอ้ยากเขา้มาใช้สอย 
อาจจะกระตุ้นด้วยการใชส้สีนัของวสัดุ การจดัพื้นที่
ส่วนกลางให้เหมอืนบ้านตวัเอง ให้ความรู้สกึอบอุ่น 
หรอืการจดักจิกรรมเป็นสิง่เรา้ใหผู้สู้งอายุมาใชพ้ืน้ที่
ส่วนกลางมากขึ้น  นอกจากนัน้ยังเอื้อให้เกิดการ
แบ่งปันซึ่งกนัและกนั เปิดเผยต่อกนั มองเหน็ซึ่งกนั
และกัน โดยมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเกิดการใช้พื้นที่
รว่มกนัและสามารถแสดงออกต่อผูม้าเยอืนไดอ้กีดว้ย   

5.2.3 จดัพืน้ทีแ่ละสภำพแวดลอ้มส ำหรบัผูส้งูอำยุ
แต่ละกลุม่ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองการใชง้านของ
กลุม่ผูส้งูอายทุัง้ 3 กลุม่ได ้ โดยการจดัใหม้สีดัสว่น
พืน้ทีภ่ายในหอ้งพกัอาศยัทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ
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แต่ละกลุม่ เชน่ หอ้งพกัอาศยัทีม่ผีูส้งูอายทุีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอื จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีส่ าหรบัผูด้แูลดว้ย 
5.2.3.กำรจดัผงักำรใชง้ำนในโครงกำร 

รปูท่ี 4 ผงัการใชง้านของผูส้งูอายุแต่ละประเภท 
ผูสู้งอายุกลุ่มตดิเตยีงและกลุ่มตดิบา้น เป็นกลุ่ม

ต้องพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น จงึจดัใหอ้ยู่อาศยัในอาคารพกั
อาศัย A (สีม่วง) รองรับผู้สูงอายุกลุ่ม  ติดเตียง 
จ านวน 130 คน (เฉพาะอาคาร A1 และ A2) และ
ผูส้งูอายุกลุม่ ตดิบา้น จ านวน 1,130 คน ซึง่อาคาร A 
ตัง้อยูใ่กลก้บัพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการ (สสีม้) เพือ่ 
อ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุ ใหส้ามารถใชบ้รกิาร
คลนิิกของโครงการไดส้ะดวกมากขึน้ ผูด้แูลโครงการ
สามารถดูแลกลุ่มผู้สูงอายุประเภทน้ีได้อย่างทัว่ถึง 
เมือ่มเีหตุฉุกเฉิน รถพยาบาลสามารถเขา้ถงึอาคารA
ไดส้ะดวก จากถนนหน้าโครงการ  

ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จัดให้อยู่อาศัยใน
อาคารพกัอาศยั B (สฟ้ีา) จดัวางอาคารกระจายไป
รอบ ๆ โดยมรีะยะห่างอาคารเท่า ๆ กนั และจดัใหม้ี
พื้นที่สวนระหว่างอาคาร(สีเขยีว) ที่สามารถใช้ท า
กจิกรรมต่าง ๆ ไดส้ะดวกและใกลท้ีพ่กัอาศยั 

5.2.4.ผงัอำคำรพกัอำศยั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
อาคารที่อยู่อาศยั A รองรบัผู้อยู่อาศยัผู้สูงอายุ

กลุ่มติดเตียงและกลุ่มติดบ้าน จ านวน 4 อาคาร
ประกอบด้วย ห้องพักแบบ Studio type จ านวน 
1,856 ห้อง ห้องพกัแบบ 2Bedroom type จ านวน 
480 หอ้ง 

อาคารทีอ่ยูอ่าศยั B รองรบัผูส้งูอายุกลุม่ตดิสงัคม 
จ านวน 8 อาคาร  ประกอบดว้ย หอ้งพกัแบบ Studio 
type จ านวน 5,632 หอ้ง 

สิง่อ านวยสะดวกภายในอาคารทีพ่กัอาศยั ไดแ้ก่
ทางเดนิสว่นกลาง บนัไดหลกั 1 แหง่ บนัไดหนีไฟ 2
แห่ง ลิฟต์โดยสาร 2 ตัว และมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัในอาคาร  

โดยมผีงัอาคารอยูอ่าศยัดงัน้ี 

รปูท่ี 5 ผงัพืน้ชัน้ 1  
ชัน้ 1 ทีจ่อดรถ 26 คนั  

พืน้ทีร่า้นคา้ใหเ้ชา่ 65 ตร.ม. 

รปูท่ี 6 ผงัพืน้ชัน้ 2-4  
ชัน้ 2-4  ทีจ่อดรถชัน้ละ 49 คนั 

รปูท่ี 7 ผงัพืน้ชัน้ 5 
 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

48 

 
ชัน้ 5 ทีจ่อดรถ 45 คนั 

สวนดาดฟ้า 530 ตารางเมตร  

รปูท่ี 8 ผงัพืน้ชัน้ 6-20 อาคาร A 
ชัน้ 6-20 อาคารA  Studio(สเีหลอืง) ชัน้ละ 16 หอ้ง  

2Bedroom(สสีม้) ชัน้ละ 8 หอ้ง 
หอ้งพยาบาล 10 ตร.ม. (ชัน้6) 

 
รปูท่ี 9 ผงัพืน้ชัน้ 21-27 อาคาร A 
ชัน้ 21-27 อาคารA Studio(สเีหลอืง) ชัน้ละ 32 หอ้ง 

รปูท่ี 10 ผงัพืน้ชัน้ 6-27 อาคาร B 
ชัน้ 6-27 อาคารB   Studio(สเีหลอืง) ชัน้ละ 32 หอ้ง  

หอ้งพยาบาล 10 ตร.ม. (ชัน้6) 
5.2.5.ผงัหอ้งพกัอำศยั เน่ืองจากผูส้งูอายุเป็นผูท้ี่

มขีอ้จ ากดัทางรา่งกาย อาจจะตอ้งมผีูด้แูลอยา่ง
ใกลช้ดิ หรอืจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลอืในการ
เคลือ่นไหว เชน่ ไมเ้ทา้ช่วยพยุงการเดนิ เกา้อีร้ถเขน็ 
เป็นตน้ ดงันัน้การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งพกั
อาศยั จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ เพือ่ลดปัญหาความ

ไมป่ลอดภยั ลดภาระของผูด้แูล โดยมมีาตรฐานการ
ออกแบบหอ้งพกัอาศยัดงัน้ี (การเคหะแหง่ชาต,ิ 
2559) 

ทางเขา้ - ออก จากหอ้งแต่ละหอ้งสามารถเขา้
ออก ไดง้า่ย ทศิทางต่าง ๆ ไมซ่บัซอ้น และหาก
ผูส้งูอายุตอ้งใชเ้กา้อีร้ถเขน็ควรใหม้พีืน้ทีเ่พยีงพอ
ส าหรบัตวัรถผา่นได ้(อยา่งน้อย 80 ซม.)       

ประตขูองทุกหอ้งเป็นประตบูานเลือ่นจะมคีวาม
เหมาะสมมากทีส่ดุ 

พืน้หอ้ง มลีกัษณะเป็นพืน้เรยีบ ไมข่รุขระ และไม่
ขดัมนั จนลืน่ โดยเฉพาะพืน้หอ้งน ้า 

หอ้งน ้า ท าราวเกาะไวร้อบ ๆ หอ้งน ้า และแยก
สว่นเปียกสว่นแหง้ 

หอ้งครวั อ่างลา้งมอื โต๊ะ เคาน์เตอรส์งูจากพืน้
อยา่งน้อย 80 เซนตเิมตร  

หอ้งเอนกประสงค ์จดัใหม้บีรเิวณส าหรบัผูส้งูอายุ
ท ากจิกรรม เชน่ งานฝีมอื ดโูทรทศัน์ ฟังวทิยุ เป็นตน้ 
โดยพืน้ทีด่งักล่าวควรมรีะบายอากาศและแสงสวา่ง
เพยีงพอ แสงธรรมชาตสิามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้
โดยไมต่อ้งเปิดไฟฟ้าทัง้วนั  

รปูท่ี 11 หอ้งพกัอาศยั แบบ Studio  
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รปูท่ี 12 หอ้งพกัอาศยั แบบ 2 Bedroom  
ตารางท่ี 2  รายละเอยีดพืน้ทีข่องหอ้งพกัอาศยั 

พืน้ท่ี(ตร.ม.) Studio 2Bedroom 
   ระเบยีง 6 12 
   หอ้งน ้า 4.5 4.5 
   ทางเดนิ 4.5 9 
   หอ้งนอน1 7 12 
   หอ้งนอน2 - 11 
   อเนกประสงค ์ 9 18 
   หอ้งครวั 5 5.5 

 ภายในห้องพกัอาศัย ใช้ประตูบานเลื่อน
ทัง้หมด ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่ดี 
สามารถมองเห็นกิจกรรมภายนอกห้องได้ มีการ
ติดตัง้ม่านปรบัแสงเพื่อลดแสงจ้าและปิดบงัสายตา
ยามค ่าคนื เน้นวสัดุปพูืน้สสีวา่ง ทนต่อการขดูขดีของ
อุปกรณ์ช่วยพยุงตวั ภายในหอ้งหอ้งน ้ามรีาวจบัและ
แบ่งสว่นเปียก สว่นแหง้ มทีีน่ัง่อาบน ้า สว่นหอ้งนอน
ของผูส้งูอายุ มกีารตดิกระดิง่ไวท้ีเ่ตยีงนอน เพือ่เวลา
ผูส้งูอายุพยายามจะลุกหรอืเรยีก ผูดู้แลสามารถรบัรู้
ไดท้นัท ี

6. บทสรปุ 
จากการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ และการจดัท า

โครงการทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูส้งูอายุ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี  
การศึกษาแนวทางการออกแบบเรื่องแนว

ทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่
โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาแนวคิดในการออกแบบที่  อยู่อาศัยเพื่อ
ผู้สูงอายุ  โดยการรวบรวมทฤษฎี แนวความคิด 
การศกึษากรณีศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมถงึการเกบ็ขอ้มูลทางกายภาพโดย
วธิกีารส ารวจ วเิคราะหข์อ้มลูน ามาจดัท ารายละเอยีด
โครงการ และการออกแบบรายละเอยีดโครงการ ซึ่ง
ในขัน้สุดท้ายน าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัง้หมดมาเป็น
แนวทางที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการ
ฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดนิแดง  
6.1 สรปุผลการศึกษา 

6.1.1 ทีต่ ัง้ของโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัเพือ่ผูส้งูอำยุ มี
หลักเกณฑ์การเลือกที่ตัง้  ได้แก่ มีเน้ือที่เพียงพอ
ส าหรบัรองรบัผูสู้งอายุในอนาคต อยู่ในที่ตัง้ที่มกีาร
คมนาคมสะดวก เขา้ถงึโครงการไดง้่าย สามารถเขา้
มาก่อสร้างไดง้่าย มรีูปร่างของทีด่นิทีไ่ม่ยาวและลกึ 
อยู่ใกล้กับแหล่งบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่ง
บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรบัการเจ็บป่วยของ
ผูสู้งอายุ และที่ส าคญัคอืตัง้อยู่ในพืน้ที่โครงการเดมิ
เดมิหรอืใกลเ้คยีงกบัทีอ่ยู่อาศยัเดมิ เพื่อใหผู้สู้งอายุ
ได้อยู่อาศยัในสภาพแวดล้อมเดมิไม่ต้องปรบัตวัให้
เขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหม ่

6.1.2 ผูใ้ชง้ำนโครงกำร ซึง่เป็นผูส้งูอายุ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสงัคม 
ผูส้งูอายุกลุ่มตดิบา้น และผูส้งูอายุกลุ่มตดิเตยีง โดย
การออกแบบในครัง้น้ีจะค านึงถึงข้อจ ากดัทางด้าน
ร่างกายของผู้สูงอายุ เ ป็นหลัก  เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองการใชง้านของผูส้งูอายุแต่ละประเภทได ้ 
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6.1.3 องค์ประกอบภำยในโครงกำร ประกอบไป
ดว้ย 3 ส่วน คอื พื้นที่หอ้งพกัอาศยั พื้นที่ส่วนกลาง
อาคาร และพื้นที่ส่วนกลางโครงการ โดยการจดัผงั
การใชง้านในโครงการ มกีารวางอาคารเยือ้งกนั เพื่อ
เปิดมุมมอง ช่วยในด้านการไหลเวียนของอากาศ 
และใหแ้สงสว่างเพยีงพอ ระหว่างอาคารพกัอาศยัมี
การแทรกพืน้ทีก่จิกรรม และพืน้ทีส่เีขยีว เพือ่เกดิการ
ใชพ้ืน้ทีร่่วมกนั มสีิง่อ านวยความสะดวก รวมถงึการ
มบีริการทางการแพทย์ให้บริการเป็นประจ าทุกวนั 
และมกีารจดัสดัส่วนพืน้ทีก่ารใชง้านส าหรบัผูสู้งอายุ
แต่ละประเภทให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่
อาศยัอย่างสะดวกสบาย ปลอดภยั ไม่มคีวามกงัวล 
รวมถงึผูด้แูลโครงการกส็ามารถดแูลผูส้งูอายุไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ  

6.1.4 ด้ำนรูปแบบสถำปัตยกรรม เน้นการใช้
ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ออกแบบจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงมาตรฐานในการ
จดัการพืน้ทีใ่ชส้อย การเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสม เช่น 
จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี สามารถมองเห็น
กจิกรรมภายนอกหอ้งไดส้ะดวก มกีารตดิตัง้มา่นปรบั
แสงเพื่อลดแสงจ้าและปิดบงัสายตายามค ่าคนื เน้น
วสัดุปูพื้นสสีว่าง ทนต่อการขูดขดี ของอุปกรณ์ช่วย
พยุงตวั เป็นต้น เพื่อใหผู้สู้งอายุสามารถใชช้วีติในที่
อยู่อาศยัไดอ้ย่างอสิระ สะดวก ปลอดภยั น าไปสู่การ
มคีุณภาพชวีติชว่งสงูอายุทีด่ยีิง่ขึน้ 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ  

งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบที่อยู่
อาศยัเพือ่ผูส้งูอายุ สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัพืน้ที่
ที่มคีวามคล้ายคลึงกนัในทางกายภาพ โดยการน า
กระบวนการวเิคราะหเ์พือ่เลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการ และ
หลกัการในการออกแบบโครงการน้ี ไปท าการศกึษา
ต่อในรายละเอยีดแต่ละเน้ือหา  

แบบสถาปัตยกรรมอาคารที่อยู่อาศยัเพื่อ
ผูส้งูอายุนี้ สามารถปรบัปรุงกระบวนการเกบ็ขอ้มลูใน
เบื้องต้นให้ครอบคลุมมากขึ้น  จากการพูดคุย
สมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน เสนอแนะแบบทางเลอืกใหม้คีวาม
หลากหลายเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคและเพิ่ม
แนวทาง เพื่อความสมบรูณ์ของรูปแบบอาคารพกั
อาศยั และยงัสามารถน าผลการวิจยัไปพฒันาการ
ออกแบบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  หรือ
โครงการบ้านจดัสรร บ้านส าหรบัคนวยัเกษียณใน
แวดวงอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้
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บทคดัย่อ 

การใชแ้สงธรรมชาตใินอาคารส านักงานโดยค านึงถงึสุขภาพของผูใ้ชง้านในดา้นของประสทิธภิาพ
ร่างกายทีเ่รยีกวา่ นาฬกิาชวีติ (Circadian Rhythm) นัน้ขึน้อยู่กบัปรมิาณความส่องสว่างในแนวดิง่ สเปกตรมั
การตอบสนอง ทศิทางของแสงทีเ่ขา้สู่ตา เวลาและช่วงเวลา งานวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึแนวทางใน
การน าแสงธรรมชาตเิขา้มาใชใ้นอาคารส านักงานเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัสุขภาพของผูใ้ชง้านในประเดน็
ของนาฬกิาชวีติ (Circadian Rhythm) ตวัแปรทีท่ าการศกึษา คอื อตัราสว่นช่องเปิดรอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 รอ้ย
ละ 60 และรอ้ยละ 80 ศกึษาในทศิเหนือ ใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก ช่วงเวลา 8:00 น. – 17:00 น. เดอืนมนีาคม 
มถุินายนและธนัวาคม ผลการศกึษาพบวา่ จากทุกเดอืนการใชอ้ตัราสว่นชอ่งเปิดรอ้ยละ 80 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 
40 ท าให้เกิดประสทิธิภาพการใช้แสงธรรมชาติ 6 - 9 ชัว่โมง/วนั 2 - 8 ชัว่โมง/วนัและ 1 - 3 ชัว่โมง/วนั
ตามล าดบั แต่การใชอ้ตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 20 ท าใหไ้ม่สามารถใชป้ระสทิธภิาพจากแสงธรรมชาตไิดเ้ลย
ตลอดทัง้วนั และปรมิาณคา่ CS ของแสงธรรมชาตทิีค่ านวณไดใ้นแต่ละทศิทางมคี่าใกลเ้คยีงกนัทุกกรณี จงึท า
ให้ทิศทางของช่องเปิดมอีิทธิพลต่อค่าปริมาณ CS ค่อนข้างน้อย ดงันัน้ในการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
ส านักงานแนะน าให้ใช้อัตราส่วนช่องเปิดตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปในทุกทิศทางจึงจะท าให้เกิดการใช้
ประสทิธภิาพแสงธรรมชาตไิด้เหมาะสมกบันาฬิกาชวีติ นอกจากน้ียงัมขีอ้พจิารณาการใช้ช่องเปิดในแต่ละ
ทศิทาง เพื่อหลกีเลีย่งสภาวะแสงจา้ของผูใ้ช้งาน และพจิารณาแสงธรรมชาตริ่วมกบัการใชพ้ลงังานรวมของ
อาคารในการศกึษาขัน้ต่อไปเพือ่ใหเ้กดิการใชแ้สงธรรมชาตใิหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

ค ำส ำคญั: นำฬกิำชวีติ แสงธรรมชำต ิส ำนกังำน 
 

Abstract 
The using of daylight for human circadian rhythm in office building depends on vertical 

illuminance, spectrum, directionality, timing and duration. The purpose of this research is design 
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guideline of circadian daylight for suitability to circadian rhythm of users in office buildings. This research 
performed with window-to-wall ratio (WWR) at 20%, 40%, 60% and 80%, in north, south, east and west, 
at 8 A.M. to 5 P.M. in March, June and December. The results showed that in each month, WWR of 
80% 60% and 40%, there are circadian efficacy of useful daylight in 6 – 9 hrs./day 2 – 8 hrs./day and 
1 - 3 hrs./day respectively. The WWR at 20% is the less effectiveness of useful daylight. Because it 
shows similar the quantity of CS on all directions, directions of window have a slight impact on quantity 
of CS. This research suggests that the window should be rather than 60% on all directions for circadian 
efficacy of useful daylight in office building. In addition to circadian daylight in office building should be 
avoided glare pollution for improvement in visual comfort, and energy consumption for daylighting 
utilization which high efficiency. 

Keywords: Circadian Lighting, Daylight, Office 
 

1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบันการออกแบบการใช้แสงสว่างภายใน
อาคารส านักงาน ได้เริ่มมีแนวคิดการออกแบบที่
ค านึงถงึคุณภาพชวีติของผูใ้ชง้าน ในอาคารมากขึน้ 
นอกเหนือจากมุ่งเน้นไปในประเด็นของ  การใช้
พลงังาน และ ค่าประกอบแสงธรรมชาติเป็นส าคญั 
โดยประเด็นที่ค านึงถึงประสิทธิภาพร่างกายที่
น่าสนใจ คือ ด้านชีวภาพที่มีการการตอบสนองที่
ไม่ได้เกี่ยวกับการมองเห็น  (Non -image Forming 
Effect)  (Bommel, V.W., Van Den Beld G., 2004) 
ซึง่เป็นคุณภาพแสงทีม่ผีลต่อนาฬกิาชวีติ (Circadian 
Lighting)  มีหน่วยวัดผล คือ  Circadian Stimulus 
(CS) เป็นค่าทีบ่อกถงึประสทิธภิาพของปรมิาณการ
แผ่รงัสสีเปกตรมัทีก่ระจกตาไดร้บัมคี่าอยู่ในช่วง 0.1 
– 0.7 ถ้าผูใ้ช้งานอาคารได้รบัแสงที่มคี่า CS ตัง้แต่ 
0.3 ขึน้ไปในชว่งเชา้ และตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไปในชว่งบ่าย 
(The Lighting Research Center, 2016) จะสง่ผลต่อ
การหลัง่ฮอรโ์มนเมลาโทนินทีค่วบคุมการตื่น – นอน 
ซึ่งระบบการตื่น - นอนส่งผลต่อประสทิธิภาพของ
ร่างกาย ถ้าร่างกายได้รบัแสงที่มผีลต่อนาฬิกาชวีติ
อย่างเหมาะสม จะส่งผลใหร้ะบบการท างานภายใน

ร่างกายมปีระสทิธภิาพ ซึ่งในดา้นชวีภาพน้ีประเทศ
ไทยยังไม่ได้น ามาใช้ในการพิจารณามากนักถึง
คุณภาพของแสงที่นอกเหนือจากปริมาณแสงที่
เพียงพอ แล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆของแสงที่ต้อง
พิจารณาด้วย เพราะนอกจากปริมาณของแสงที่
เพียงพอแล้ว ยงัต้องส่งเสริมคุณภาพสุขภาพของ
ผูใ้ชง้านในอาคารดว้ย 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีอ่ยูใ่นเขตโซนทีม่ปีระสทิธ-ิ 
ภาพการใชแ้สงธรรมชาตทิัง้ปรมิาณความส่องสว่าง 
และ ค่าการแผ่รังสีของแสงธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ปรมิาณ CS ของแสงที่สูงกว่าแหล่งก าเนิดแสงอื่นๆ 
ดงันัน้แสงธรรมชาติจึงมคีวามส าคญัอย่างยิ่ง  ที่จะ
น ามาใชพ้จิารณาในการออกแบบแสงสว่างในอาคาร
ส านักงาน โดยค านึงถึงนาฬิกาชีวิต (Circadian 
Rhythm) ซึ่งปรมิาณค่า CS ขึน้อยู่กบัปรมิาณความ
สอ่งสวา่งในแนวดิง่ สเปกตรมัการตอบสนอง ทศิทาง
ของแสงที่เข้าสู่ตา เวลาและช่วงเวลา  ดังนั ้นใน
งานวจิยัจงึมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึแนวทางในการ
น าแสงธรรมชาตเิขา้มาใชใ้นอาคารส านักงานเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับสุขภาพในทิศเหนือ  ใต้ 
ตะวนัออกและตะวนัตก ส าหรบัการใชอ้ตัราส่วนช่อง
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เปิด (WWR) ร้อยละ 20 รอ้ยละ 40 ร้อยละ 60 และ
ร้อยละ 80 ในเดือนมนีาคม มถุินายนและธนัวาคม 
ชว่งเวลา 8.00 – 17.00 น. 
 
2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 องคป์ระกอบของแสงทีเ่หมาะสมต่อนาฬกิาชวีติ
แสง (Khademagha, P., 2016) 
2.1.1 ปรมิาณความส่องสว่าง (Quantity) ความส่อง
สว่างเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดที่มีผลต่อนาฬิกาชีวิต 
(Circadian Rhythm) ความเขม้แสงที่สูงขึน้ส่งผลให้
ปรมิาณค่า CS สงูขึน้และส่งผลใหร้่างกายตื่นตวัมาก
ขึน้ 
2.1.2 สเปกตรมัการตอบสนอง (Spectrum) ลกัษณะ
ของแสงที่มผีลกระทบต่อนาฬิกาชวีติ จะตอบสนอง
ไดไ้วทีสุ่ดในช่วงความยาวคลื่น 460 nm. ถ้าร่างกาย
ได้รบัแสงที่สเปกตรมัของแสงมปีริมาณการแผ่รงัสี
ในช่วงความยาวคลื่นต ่า(แสงสฟ้ีา) มากกว่าปรมิาณ
การแผ่รงัสใีนช่วงความยาวคลื่นสูง(แสงสสีม้) อย่าง
เหน็ไดช้ดัจะสง่ผลดตี่อนาฬกิาชวีติทีด่มีากกวา่ แสงที่
สเปกตรมัของแสงมปีรมิาณการแผ่รงัสีในช่วงความ
ยาวคลื่นต ่า(แสงสฟ้ีา) มากกว่าเพยีงเล็กน้อย หรอื
น้อยกว่าปรมิาณการแผ่รงัสีในช่วงความยาวคลื่นสูง
(แสงสีส้ม) ซึ่งแสงธรรมชาติมกีารแผ่รงัสทีุกๆช่วง
ความยาวคลืน่ (Spectral Power Distribution : SPD) 
จึงท าให้แสงในแต่ละช่วงเวลามีคุณสมบัติเชิง
สเปกตรัมที่แตกต่างกันรวมไปถึงค่าการแผ่รังสีที่
แตกต่างกนั ซึง่สง่ผลให ้CS ทีค่า่ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย  
2.1.3  ทิศทางของแสงที่ เข้าสู่ตา  (Directionality) 
ทศิทางในการวเิคราะหป์รมิาณแสงทีส่ง่ผลต่อนาฬกิา
ชีวิตคือ ทิศทางในแนวดิ่ง  (Vertical Illuminance) 
เพื่อวัดค่าแสงที่ เข้าสู่กระจกตาโดยตรง ซึ่งจะ
แตกต่างจากทศิทางของแสงทีใ่ชว้ดัผลในเชงิปรมิาณ
ที่เหมาะสมกับการมองเห็นใช้ทิศทางในแนวราบ 

(Horizontal Illuminance) ซึ่งทิศทางการหนัหน้ารบั
แสงมผีลต่อปรมิาณของแสงในประเด็นของนาฬิกา
ชวีติ (Rea, M.S., Figueiro, M.G., 2018) (Andersen, 
M., Gochenour, S.J., Lockley, S.W., 2013) 
2.1.4 เวลา  (Timing)  ตลอด 24 ชัว่ โมงร่างกาย
ตอ้งการคุณสมบตัแิสงทีแ่ตกต่างกนัไปตามเวลา คอื 
ในตอนเชา้ร่างกายตอ้งการแสงทีม่คีวามเขม้สงู และ 
สเปกตรมัของแสงสฟ้ีา ในตอนเย็นร่างกายต้องการ
แสงที่มีความเข้มต ่า และ สเปกตรัมของแสงสีส้ม 
(Münch, M., Kobialka, S., Steiner, R., Oelhafen, 
P., 2006)  
2.1.5 ชว่งเวลา (Duration) ระยะเวลาทีค่วรไดร้บัแสง
ในแต่ละลกัษณะ ควรมีความต่อเน่ืองอย่างน้อย 5 
ชั ว่ โ ม ง จึ ง จ ะ มีต่ อ ป ร ะ สิท ธิภ าพต่ อ ร่ า ง ก า ย 
(Khademagha, P., 2016) โดยในอาคารส านกังานจะ
มชีว่งเวลา 2 ชว่ง คอื 8.00 – 13.00 น. และ 13.00 – 
18.00 น. 
2.2 แนวทางการออกแบบกรอบอาคารที่มีผลต่อ
ความเหมาะสมของนาฬกิาชวีติ 
การออกแบบลกัษณะอาคารเพือ่ใหไ้ดร้บัปรมิาณแสง
ธรรมชาตทิีเ่หมาะสมกบันาฬกิาชวีติขึน้อยู่กบัปัจจัย
ขององคป์ระกอบอาคารทีม่ผีลต่อคุณสมบตัขิองแสงที่
สมัพนัธก์บัร่างกาย คอื ขนาดช่องเปิด ต าแหน่งช่อง
เปิด ประเภทกระจก อุปกรณ์บังแดด การจัดวาง
องค์ประกอบภายในอาคาร ต าแหน่งอาคาร และ
สภาวะแวดล้อม (Khademagha, P., Aries, M.B.C., 
Rosemann, A.L.P., Van Loenen, E.J., 2016) ซึ่ ง
ในงานวจิยัไดศ้กึษาต าแหน่งช่องเปิดในทศิเหนือ, ใต,้ 
ตะวนัออกและตะวนัตกเพื่อศกึษาผลของปรมิาณค่า 
CS ทีไ่ดร้บั 
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3 ขอบเขตการวิจยั 

แบบจ าลองเป็นอาคารส านักงานรปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
แกนบรกิารอยู่บรเิวณกลางอาคาร มลีกัษณะพืน้ทีแ่บบ
เปิด ขนาด 40.5 x 40.5 เมตร  ความสูงจากพื้นถึง
เพดานเฉลี่ย 2.7 เมตร ค่าการสะท้อนแสงของพื้น – 
ผนัง – เพดาน คอื 20% - 50% - 80% ชนิดกระจก คอื 
กระจกใส Low-e 2 ชัน้มคี่า VT คอื  0.68 เพื่อศึกษา
ต าแหน่งช่องเปิดในทิศเหนือ, ใต้, ตะวันออกและ
ตะวนัตกในการใชอ้ตัราสว่นชอ่งเปิด รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 
40 รอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 80 ในเดอืนมนีาคม มถุินายน
และธนัวาคม ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ส าหรบั
ทศิทางการนัง่หนัขวาใหก้บัหน้าต่าง ระดบัความสูงที่
วดัผล คอื 1.2 เมตรจากพืน้ เพื่อวดัผลปรมิาณค่า CS 
ทุกจุดวดัผลบนผงัพืน้ 

 
รปูท่ี 1 แบบจ าลองส าหรบัการค านวณแสง 

 
4 วิธีด าเนินการวิจยั 

เ น่ืองจากเป็นการวิจัยเชิงทดลองจึงมีการสร้าง
แบบจ าลองผ่านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ DIALux evo 
(โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรบัการออกแบบระบบ
แสงสวา่ง) ในสภาพเมฆเตม็ทอ้งฟ้า ก าหนดต าแหน่ง
ที่ตัง้กรุงเทพ ลองติจูดที่ 100.50 องศาตะวันออก 
ละตจิูดที ่13.8 องศาเหนือ เพื่อน าค่าความส่องสว่าง
ของแสงธรรมชาตเิพือ่ค านวณหาคา่ CS จากสตูรการ
ค านวณหาค่า CLA จากสมการ (1) และ CS จาก
สมการ (2) และค านวณค่าคงทีท่ีม่ผีลต่อ CS จากค่า
การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ทุกๆ 5 นาโนเมตรในช่วง
สเปกตรมั 380 – 730 นาโนเมตร  รายชัว่โมงตัง้แต่ 
8.00 น. – 17.00 น. ซึ่งเป็นข้อมูลในพื้นที่จงัหวดั

นครปฐม และก าหนด Macular Pigment Optical 
Density คือ ค่าคงตวัของสภาพเรตินา ในงานวิจยั
ก าหนด 0.5  

 
     (L. Bellia PhD., M. Seraceni MSc., 2013) 
 
เมือ่     𝐶λ คอื คา่คงตวัของคา่ความไวต่อแสง 
ของเซลล์รบัแสง ipRGCs ทุกๆ nm. ของสเปกตรมั 
โดยมคีา่สงูสดุ คอื 1 ณ ต าแหน่ง 460 nm.  

𝑉λ คือ ค่าคงตัวของค่าความไวต่อแสง
ของเซลล์รบัแสง Cones ทุกๆ nm. ของสเปกตรัม 
โดยมคีา่สงูสดุ คอื 1 ณ ต าแหน่ง 555 nm. 

𝐸λ คอื ค่าการแผร่งัสขีองแสง (𝑊/𝑚2) 
ทุกๆ nm. ของสเปกตรมั โดยมคีา่สงูสดุ  

𝐸V cor  คอื ค่าความส่องสว่างในแนวดิง่ 
ทีเ่ขา้สูก่ระจกตา (lux) 

𝑆λ คือ ค่าคงตัวของค่าความไวต่อแสง
ของเซลลร์บัแสง S - Cones ทุกๆ nm. ของสเปกตรมั 

 
(L. Bellia PhD., M. Seraceni MSc., 2013) 

โดยคา่ CS ทีผ่า่นมาตรฐานตอ้งมคีา่ตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป 
ในช่วงเวลา 08.00 – 13.00 น. และมคี่าตัง้แต่ 0.2 
ขึน้ไปในช่วงเวลา 13.01 – 17.00 น. จงึจะท าใหเ้กดิ
ความเหมาะสมกบันาฬกิาชวีติของผูใ้ชง้านอาคาร 
 
 
 
 

[2] 
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5 ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

5 .1 ปริมาณ CS จากแสงธรรมชาติของแต่ละ
ขนาดช่องเปิดท่ีมีผลต่อนาฬิกาชีวิต 
จากผลการค านวณปรมิาณคา่ CS พบวา่ในชว่งเดอืน
มนีาคม เวลา 12.00 น. – 13.00 น. การใชอ้ตัราสว่น
ช่องเปิดร้อยละ 20 มคี่า CS น้อยที่สุดที่ 0.26 และ
ชว่งเวลาทีม่คีา่ CS ผา่นเกณฑ ์13.00 น. – 15.30 น. 
การใช้อตัราส่วนช่องเปิดร้อยละ 40 มคี่า CS อยู่ที่ 
0.36 และช่วงเวลาทีม่คี่า CS ผ่านเกณฑ ์9.30 น. – 
16.30 น. การใช้อตัราส่วนช่องเปิดร้อยละ 60 มคี่า 
CS อยู่ที่ 0.42 และช่วงเวลาที่มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ 
8.30 น. – 17.00 น. และการใช้อตัราส่วนช่องเปิด
ร้อยละ 80 มีค่า CS สูงที่สุดที่ 0.47 และมีค่า CS 
ผา่นเกณฑต์ลอดทัง้วนั ดงัรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 แผนภูมแิสดงปรมิาณ CS ของอตัราสว่นช่อง
เปิดรอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 80 
ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. ในเดือนมีนาคม ช่อง
เปิดทางทศิเหนือ ณ จุดกึง่กลางหอ้ง  
  
เดอืนมถุินายน เวลา 12.00 น. การใช้อตัราส่วนช่อง
เปิดรอ้ยละ 20 มคีา่ CS น้อยทีส่ดุที ่0.29 และชว่งเวลา
ที่มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ 13.00 น. – 16.00 น. การใช้
อตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 40 มคี่า CS อยู่ที ่0.39 และ
ช่วงเวลาที่มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ 9.00 น. – 17.00 น. 
การใช้อัตราส่วนช่องเปิดร้อยละ 60 มีค่า CS อยู่ที่ 
0.45 และช่วงเวลาที่มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ 8.30 น. – 
17.00 น. และการใชอ้ตัราสว่นช่องเปิดรอ้ยละ 80 มคี่า 

CS สูงที่สุดที่ 0.49 มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ตลอดทัง้วนั 
ดงัรปูที ่3 
 

 
รปูท่ี 3 แผนภูมแิสดงปรมิาณ CS ของอตัราสว่นช่อง
เปิดรอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 80 
ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. ในเดอืนมถุินายน ช่อง
เปิดทางทศิเหนือ ณ จุดกึง่กลางหอ้ง 
 
เดอืนธนัวาคม เวลา 12.00 น. – 13.00 น. การใช้
อตัราส่วนช่องเปิดร้อยละ 20 มคี่า CS น้อยที่สุดที่ 
0.23 และชว่งเวลาทีม่คีา่ CS ผา่นเกณฑ ์13.00 น. – 
14.00 น. การใช้อตัราส่วนช่องเปิดร้อยละ 40 มคี่า 
CS อยู่ที่ 0.32 และช่วงเวลาที่มคี่า CS ผ่านเกณฑ์ 
9.00 น. – 17.00 น.การใชอ้ตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 
60 มคี่า CS อยู่ที ่0.38 และช่วงเวลาทีม่คี่า CS ผา่น
เกณฑ ์8.30 น. – 17.00 น.และการใชอ้ตัราสว่นช่อง
เปิดร้อยละ 80 มคี่า CS สูงที่สุดที่ 0.43  มีค่า CS 
ผ่านเกณฑ์ตลอดทัง้วนั ดงัรูปที่ 4 จะเห็นว่าในทุก
ช่วงเดือนการใช้ขนาดช่องเปิดที่มากขึ้นส่งผลให้
ไดร้บัปรมิาณ CS ทีส่งูขึน้ดว้ย 
 
 
 

[1] 
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รปูท่ี 4 แผนภูมแิสดงปรมิาณ CS ของอตัราส่วนช่อง
เปิดร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 และร้อยละ 80 
ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. ในเดือนธันวาคม ช่อง
เปิดทางทศิเหนือ ณ จุดกึง่กลางหอ้ง  
 
5.2 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติของแต่ละ
ขนาดช่องเปิดและแต่ละเดือนท่ีมีผลต่อนาฬิกาชีวิต 
จากผลการค านวณปรมิาณค่า CS พบว่าการใชช้่อง
เปิดร้อยละ 20 ไม่สามารถใช้ประสทิธภาพจากแสง
ธรรมชาตไิดแ้มแ้ต่ชัว่โมงเดยีว  
การใชช้่องเปิดรอ้ยละ 40 ในเดอืนมนีาคม มถุินายน
และธันวาคมสามารถใช้ประสิทธภาพจากแสง
ธรรมชาติได้ 2 ชัว่โมง 3 ชัว่โมงและ 1 ชัวโมง
ตามล าดบัโดยไมต่อ้งใชแ้สงประดษิฐ ์ 
การใชช้่องเปิดรอ้ยละ 60 ในเดอืนมนีาคม มถุินายน
และธันวาคมสามารถใช้ประสิทธภาพจากแสง
ธรรมชาติได้ 6 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 2 ชัวโมง
ตามล าดบัโดยไมต่อ้งใชแ้สงประดษิฐ ์ 
การใชช้่องเปิดรอ้ยละ 80 ในเดอืนมนีาคม มถุินายน
และธันวาคมสามารถใช้ประสิทธภาพจากแสง
ธรรมชาติได้ 7 ชัว่โมง 9 ชัว่โมงและ 6 ชัวโมง
ตามล าดบัโดยไมต่อ้งใชแ้สงประดษิฐ ์ดงัรปูที ่5  
จะเหน็ว่าในการใช้ขนาดช่องเปิดที่มากขึ้นส่งผลให้
สามารถใชป้ระสทิธภิาพของแสงธรรมชาตทิีม่ผีลต่อ
นาฬิกาชวีติที่มากขึ้นด้วย และในการพจิารณาช่วง
เดือนจะเห็นได้ว่าในเดือนมถุินายนสามารถใช้แสง
ธรรมชาติได้มากที่สุดเน่ืองจากปริมาณความส่อง
สว่างและการแผ่รงัสขีองดวงอาทติย์มมีากกว่าช่วง

เดอืนอื่นๆ และในทางกลบักนั เดอืนธนัวาคมสามารถ
ใชแ้สงธรรมชาตไิดน้้อยทีสุ่ดเน่ืองจากปรมิาณความ
ส่องสว่างและการแผ่รงัสขีองดวงอาทติย์มีน้อยกว่า
ชว่งเดอืนอื่นๆ 
 

 
รปูท่ี 5 แผนภูมแิสดงจ านวนชัว่โมงในหน่ึงวนัที่ทุก
จุดบนผงัพืน้ส านักงานมคี่า CS ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
อย่างน้อย 2 ทิศทางการหนัหน้า ในเดือนมนีาคม, 
มถุินายน และ ธนัวาคม ของอตัราส่วนช่องเปิดรอ้ย
ละ 20, ร้อยละ 40, ร้อยละ 60 และ ร้อยละ 80 ช่อง
เปิดทางทศิเหนือ 
 
5.3 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติ ท่ีมีผลกบั
นาฬิกาชีวิตในแต่ละทิศทางของช่องเปิด  
จากผลการ ค านวณปรมิาณค่า CS พบวา่กรณีขนาด
ชอ่งเปิดรอ้ยละ 40 ในช่วงเดอืนมนีาคม  เวลา 12.00 
น. ในทางทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกมคี่า CS อยู่
ที ่0.37 ในทางทศิเหนือและทศิใตม้คีา่ CS อยูท่ี ่0.36 
ดงัรูปที่ 6 และจากจ านวนชัว่โมงที่สามารถใช้แสง
ธรรมชาติได้ในแต่ละทิศทางของช่องเปิดในเดือน
มีนาคม มิถุนายนและธันวาคมมีมีจ านวนชัว่โมง
เท่ากนั ดงัรปูที ่7  ซึง่จะเหน็วา่ช่องเปิดแต่ละทศิทาง
ได้รับแสงที่มีค่า CS ใกล้เคียงกัน และไม่มีผลต่อ
ความแตกต่างจ านวนชัว่โมงที่สามารถใช้แสง
ธรรมชาติได้ ดังนัน้การใช้แสงธรรมชาติในแต่ละ
ทศิทางชอ่งเปิดมปีระสทิธภิาพการใชง้านไดเ้ทา่กนั  



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

58 

 
รูปท่ี 6 แผนภูมแิสดงปรมิาณ CS ในทศิเหนือ, ใต้, 
ตะวนัออกและตะวนัตกของอตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 
40 ชว่งเวลา 8.00 – 17.00 น. ในเดอืนมนีาคม ณ จุด
กึง่กลางหอ้ง 
 

 
รปูท่ี 7 แผนภูมแิสดงจ านวนชัว่โมงในหน่ึงวนัที่
ทุกจุดบนผงัพื้นส านักงานมีค่า CS ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อย 2 ทิศทางการนัง่ ในเดอืน
มีนาคม, มิถุนายน และ ธันวาคม ของทิศทาง
ช่องเปิดในทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวนัออกและ
ทศิตะวนัตก ของอตัราสว่นชอ่งเปิดรอ้ยละ 40 
  
6 สรปุผลการวิจยั 

6.1 การใชอ้ตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 80 ท าใหไ้ดร้บั
ค่า Circadian Stimulus (CS)  มากที่สุด ดงันัน้การ
ใช้อัตราส่วนช่องเปิดที่มากขึ้นท าให้ได้ร ับแสงที่มี
ปรมิาณ CS มากขึน้ดว้ย  
6.2 ปรมิาณคา่ CS ของแสงธรรมชาตทิีค่ านวณไดใ้น
แต่ละทิศทางมีค่าใกล้เคียงกันทุกกรณี  จึงท าให้
ทิศทางของช่องเปิดมีอิทธิพลต่อค่าปริมาณ CS 
คอ่นขา้งน้อย 

6.3 จากทุกเดอืนการใชอ้ตัราส่วนช่องเปิดรอ้ยละ 80 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 ท าใหไ้ด้ใช้ประสทิธภิาพแสง
ธรรมชาต ิ6 - 9 ชัว่โมง/วนั 2 - 8 ชัว่โมง/วนัและ 1 - 
3 ชัว่โมง/วนัตามล าดบั แต่การใชอ้ตัราส่วนช่องเปิด
รอ้ยละ 20 ท าใหไ้ม่สามารถใชป้ระสทิธภิาพจากแสง
ธรรมชาตไิดเ้ลย และ  
6.4 การใชแ้สงธรรมชาตใินอาคารส านักงานแนะน า
ใหใ้ชอ้ตัราส่วนช่องเปิดตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปในทุก
ทิศทางจึงจะท าให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพแสง
ธรรมชาตไิดเ้หมาะสมกบันาฬกิาชวีติ 

 
7 ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรพจิารณาการใชช้่องเปิดในแต่ละทศิทาง เพือ่
หลกีเลีย่งสภาวะแสงจา้ของผูใ้ชง้าน 
7.2 ในงานวจิยัน้ีไดข้อ้มลูการแผ่รงัสดีวงอาทติย์ของ
จงัหวดันครปฐม หากต้องการความถูกต้องมากขึ้น 
ควรใชข้อ้มลูการแผร่งัสดีวงอาทติยข์องพืน้ทีท่ีท่ าการ
ออกแบบ 
7.3 ในงานวจิยัน้ีใชก้ระจกใสในการจ าลอง หากมกีาร
ใช้กระจกชนิดอื่น เช่นกระจกเขยีวตดัแสง ซึ่งมกีาร
ดูดกลนืสเปกตรมัแสงทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงค่า
การแผ่รงัสีดวงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกเข้ามาภายใน
อาคาร ดงันัน้ควรมกีารวดัคา่การแผร่งัสดีว้ย 
7.4 ควรมกีารพจิารณาเรื่องการใช้พลงังานรวมของ
อาคารที่เกิดจากการออกแบบเพื่อท าให้เกิดความ
เหมาะสมดา้นนาฬกิาชวีติดว้ย 
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บทคดัย่อ 

  ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา เป็นพืน้ที ่นิทรรศการ และกจิกรรม ส าหรบัการศกึษา คน้ควา้ ดา้น
วทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั ใหก้บัทัง้เยาวชนและคนทัว่ไป ทัง้ในและต่างประเทศ มทีัง้กลุ่มคนปกตแิละกลุ่มคนทีม่ี
ขอ้จ ากดัทางดา้นรา่งกาย อาท ิเชน่ ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร สตรมีคีรรภ ์และเดก็รวมอยูด่ว้ย แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้น
พืน้ทีท่างกายภาพท าให้คนกลุ่มน้ีไม่สามารถเขา้ถงึนิทรรศการบางพืน้ทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกได ้ดงันัน้
เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั ผูว้จิยัจงึได้เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงนิทรรศการภายใน โดยวจิยัชิ้นน้ีมี
จุดประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะทางกายภาพของนิทรรศการ เพื่อหาประเดน็ดา้นนิทรรศการทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การเขา้ถงึและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหา จากการทดลองบทบาทสมมุตแิละส ารวจพืน้ที ่โดยนักศกึษา
ปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ จ านวน 60 คน โดยใช้หลกัการออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design)  

 
ค ำส ำคญั: กำรออกแบบเพือ่ทุกคน, กำรออกแบบนิทรรศกำร, สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ 

 

Abstract 
Science Center for Education, also known as Bangkok Planetarium, is an area for exhibitions 

and activities for modern scientific research and continuous development in terms of knowledge for 
youth and general public, local and international, normal person and person with physical limitation 
such as elder, disabled, pregnancy, and also children. However, with physical limitation of the area, 
these groups cannot access some exhibition and accommodation areas. To promote equality, the author 
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has proposed method to improve the exhibition at Science Center for Education. This research intends 
to study physical characteristics of the exhibition to determine related issue that obstructs the access 
and propose a solution. A role-play and site survey conducted by 2nd year architecture student of 
Bangkok university has shown that there are several obstacles which obstruct the usage of persons 
with physical limitation, such as facility signs, space, lighting and display technique, and accommodation 
by applying Universal Design.  
 
Keywords: Universal Design, Exhibition design, Physical environment 
 
1 บทน า 

จากนโยบายศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2561-2565 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 6 เรื่องการจัดระบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมาะสมตามแนวคิด
ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ที่หาแนว
ทางการปรับสภาพแวดล้อมท าให้เกิดการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม พร้อมทัง้เกิดกลไก
ประสานงาน การปรบัสภาพแวดล้อมตามแนวคิด
ออกแบบเพื่อทุกคน โดยการท างานร่วมกนัระหว่าง 
ภาครฐั และเอกชน ทีเ่ป็นการสื่อสาร ท าใหเ้กดิการ
พฒันาคุณภาพชวีติร่วมกนั ท าให้เป็นแนวทางหรอื
ตน้แบบในการพฒันาปรบัสภาพแวดลอ้มภายในศนูย์
วทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
และความเทา่เทยีมกนัในสงัคม 

ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาเป็นแหลง่เรยีนรู้
ขอ้มลูทางดา้นวทิยาศาสตร ์ทีม่บีทบาทต่อการเรยีนรู้
ของสังคม และคนทัว่ไป ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้  ปัจจุบันศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2498  ในชื่อของ ศูนย์บรภิณัฑ์เพื่อการศึกษา 
หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า ทอ้งฟ้าจ าลอง  โดยมากกว่า 60 
ปี มอีาคารทัง้สิน้ 6 อาคาร  

นิทรรศการแต่ละอาคารเกดิปัญหาของกลุ่มคน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
และเกดิจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเข้าใช้พื้นที่ จึงเกิดความ
เหลือ่มล ้าของการเขา้ถงึขอ้มลู โดยเฉพาะอาคารที ่2 
ที่เป็นอาคารหลกัของข้อมูล รูปแบบอาคารที่เป็น
เอกลกัษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมถูกออกแบบโดย 
ดร.สเุมธ ชุมสาย ณ อยุธยา  

ดังนัน้เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา พร้อมส่งเสรมิให้เกิดขอ้มูลพื้นฐาน การจดั
นิทรรศการ ตามแนวคดิการออกแบบเพื่อทุกคน จงึ
เลือกอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
โดยยดึกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวก
ในอาคารส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ.2548  และให้ผูท้ี่มคีวามต้องการพเิศษ มสี่วน
ร่วมในการหาแนวทางในการปรบัสภาพแวดล้อม
โดยร่วมกบันกัศกึษาปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ซึง่เป็นการสรา้งสรรคร์ะหวา่ง 
ภาครฐักบัผู้ใช้เขา้ชม ใหส้่วนร่วมในการเสนอแนว
ทางการออกแบบศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา 

 

2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การวจิยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อกระบวนการการเรยีนรู้ ของ
นักศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสภาพ-  
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แวดล้อมภายในนิทรรศการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศกึษา ตามหลกัแนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน 
2.1 เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาของสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่ อ

การศกึษา ทีส่ง่ผลต่อการเขา้ถงึนิทรรศการของ

ผูท้ีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นรา่งกาย 

2.2 เพื่อศึกษารูปแบบนิทรรศการภายในอาคาร 2 

ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา ทีเ่หมาะสมกบั

พฤตกิรรมของคนทุกกลุม่ 

2.3 เสนอแนะแนวทางใน การออกแบบนิทรรศการ

ภาย ในอาคาร  2 ศู นย์ วิทยาศาสตร์ เพื่ อ

การศกึษา ตามแนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน 

  

3 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
หลักการออกแบบเพื่อทุกคน   (Universal Design) 
เป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยมหีลกัในการออกแบบเพื่อ
การใช้งานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุม
ส าหรับทุกคน และไม่มีการดัดแปลงพิเศษหรือ
เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงการ
ออกแบบเพื่อมวลชนมหีลกัการพื้นฐาน 8 ประการ 
(Selwyn Goldsmith,1963) ส าหรบัใช้เป็นแนวคดิใน
การออกแบบดงัน้ี  

3.1 ทุ ก วัย ใ ช้ ไ ด้  ( Equitable Use) ก า ร
ออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทยีมกนัในการใช้
สอยของผู้ใช้ที่ต่างวยั และต่างความสามารถ โดย
ค านึงถงึความสะดวก ปลอดภยั และความเท่าเทยีม
กนั (จนัทกานติ ์ฉายะพงศ,์ 2556) 

3.2 ง่ า ย ต่ อคว าม เ ข้ า ใ จ  ( Perceptible 
Information) ในการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวก
ให้คนทุกคนนัน้ นอกจากสิง่อ านวยความสะดวกที่
เป็นอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว การสร้างความเข้าใจผ่าน

ระบบการมองเห็น เช่น การแยกสี การท าป้าย
สญัลกัษณ์ (สุดนิรนัดร ์ เพชรตัน์ และคณะ, 2557)  

3.3 ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) 
การออกแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่าย 
จากสามญัส านึกทีม่อุีปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวก
หลายชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและ
สามารถเขา้ใจไดต้รงกนั เช่นทางลาดส าหรบัรถเขน็
ในพื้นที่ต่างระดบั สามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน                   
(สดุนิรนัดร ์ เพชรตัน์ และคณะ, 2557) 

3.4 ปรับ เป ล่ียนไ ด้  (Flexible Use) กา ร
ออกแบบสามารถรองรับการใช้สอยจากผู้ใช้ที่
หลากหลาย โดยอาจมหีลายทางเลอืกที่สามารถใช้
งานได ้สะดวกทัง้การใชง้านมอืขวาหรอืมอืซา้ยกไ็ด้ 
สามารถใชง้านไดทุ้กคน ทัง้คนพกิารทีไ่ม่มน้ิีว หรอื
ผู้สูงอายุที่กล้ามเน้ือไม่แข็งแรง (กฎกระทรวง
ก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา, 2548) 

3.5 เผื่ อความผิดพลาด  (Tolerance for 
Error)  การออกแบบควรลดอนัตราย หรอือุบตัเิหตุ
ต่างๆ อนัอาจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยไม่ตัง้ใจ เช่น ราวจบั
ตามบริเวณที่จะก่อให้เกิดอนัตราย เช่นราวบนัได 
ราวกนัตก จะใชว้สัดุแขง็แรง เช่น สแตนเลส เหลก็ 
และมกีารยดึตดิอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกนัการเกดิ
อุบตัิเหตุจากการใช้งานที่ผิดพลาด (กฎกระทรวง
ก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา, 2548) 

3.6 ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)การ
ออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายด้วย
ท่าทางปกต ิโดยใช้ก าลงัตามปกติ ไม่ต้องออกแรง
มาก หรอืตอ้งพยายามใชง้านหลายครัง้ เชน่ทางลาด
ที่มีความลาดชันในองศาที่เหมาะสม (สุดนิรันดร์  
เพชรตัน์ และคณะ, 2557) 
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3.7 ขนาดและท่ีว่างเหมาะกบัการเข้าถึง
และใช้สอย (Size and Space for Approach and 
Use) ดว้ยขนาดและพืน้ทีใ่ชง้านทีเ่หมาะสม สามารถ
ใชง้านไดอ้ย่างสะดวกทัง้การเอื้อม การจบัตอ้ง โดย
ปราศจากเงือ่นไขของขอ้จ ากดัทางร่างกาย หรอืการ
เคลื่อนไหว อย่างไรก็ดีทัง้เจ็ดข้อนั ้น ได้รับการ
พัฒนาต่ อยอดโดยศูนย์วิจัย  IDeA (Center for 
Inclusive Design and Environmental Access) ไ ด้
พฒันากรอบแนวคิดใหม่ส าหรบัแนวความคิดการ
ออกแบบเพือ่ทุกคน ทีเ่น้นการใชง้านดัง้เดมิเพือ่การ
มสีว่นร่วมทางสงัคมและสุขภาพและยอมรบับทบาท
ของบริบททางวฒันธรรม ( Steinfeld and Maisel, 
2012) การเสรมิแนวความคดิการออกแบบเพื่อทุก
คน (NCSU, 1997) หรอืแนวคดิการออกแบบส าหรบั
ทุกคน (Design for All) ทัง้สองสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ดงักล่าวทีเ่ป็นพืน้ฐานใหเ้กดิ “Inclusive Design” ที่
เป็นการออกแบบส าหรบัยุคใหม่ โดยจะมผีู้สูงอายุ
และคนพกิารจ านวนมากขึน้ สามารถตอบสนองการ
ออกแบบที่ครอบคลุมกลุ่มคนที่มคีวามหลากหลาย
ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียม (The 
British Standards Institute. 2005) 

3.8 ความ เหมาะสมทา งวัฒนธรรม 
(Cultural Appropriateness) เคารพและสรา้งคุณค่า
ทางวฒันธรรมทีข่ ึน้อยู่ในแต่ละบรบิททางสงัคมของ
พื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล ้าโดยไม่เกิดปัญหาใน
ความรูส้กึและเคารพซึง่กนัและกนั (Maisel,2012) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการ
ประยุกต์หลกั 8 ประการเพื่อให้เขา้กบัสถานที่และ
พฤติกรรมการใช้งาน ดังนัน้งานวิจัยชิ้นน้ี จะใช้
หลกัการออกแบบเพือ่ทุกคน  
 
 

4 วิธีการด าเนินการวิจยั 
เป็นการศกึษาเบือ้งตน้เพือ่ก าหนดกรอบและประเดน็
ทีเ่ป็นปัญหาของนิทรรศการภายในศูนยว์ทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา โดยใช้วิธีการส ารวจทางกายภาพ
พืน้ทีส่ภาพแวดลอ้มภายในนิทรรศการ ประกอบกบั
การคน้ควา้ทางเอกสารรวมทัง้งานศกึษาคน้ควา้ทีไ่ด้
มีการด าเนินงานมาแล้วเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
กรอบแนวคดิทฤษฎีและประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ใน
นิทรรศการเพื่อการสร้างความเข้าใจถึงประเด็น
ปัญหา และการก าหนดแนวทางการแก้ไข ส่งเสริม
การพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออ านวยแก่คนทุกคน
ตามหลกัการออกแบบเพือ่ทุกคน 

 
รปูท่ี 1 รปูแบบนิทรรศการภายอาคารที ่2  

ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา (ทีม่า : ผูว้จิยั) 
 

5 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการ
สอบถาม สมัภาษณ์ และการส ารวจ ผู้วจิยัสร้างขึ้น
โดยให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิ
ของการวจิยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  โดยการ
สอบถามสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เกี่ยวขอ้มูล
ทัว่ไปของศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รูปแบบ
นิทรรศการ การจัดแสดง กลุ่มผู้เข้าชม พร้อมกับ 
ศกึษาจากเวทเีสวนา KIID take 2 เรือ่ง ลุงเลา่ดาว   
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5.2 สัมภาษณ์กลุ่ มคนพิการที่ เ ข้ าม าชม
นิทรรศการของศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา แบบ
ไมเ่ป็นทางการ 

5.3 ส า ร ว จ ลั ก ษณ ะ ท า ง ก า ย ภ าพข อ ง
นิทรรศการ โดยการแบ่งกลุ่มนึกศึกษาที่ร่วมการ
ส ารวจเป็น 6 กลุ่ม โดยการถ่ายภาพ วดัขนาดพืน้ที่ 
และบทบาทสมมุติเป็นคนพกิาร เพื่อที่จะได้ศึกษา
และสงัเกตพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของคนพิการให้
เรยีนรูแ้ละท าความเข้าใจในความต้องการของพืน้ที่
เพื่ อ ไปสู่การ เสนอแนะแนวทางการออกแบบ
นิทรรศการ 
 

 
รปูท่ี 2 การส ารวจลกัษณะทางกายภาพของ

นกัศกึษา (ทีม่า : ผูว้จิยั) 

 
รปูท่ี3 การสรุปผลการส ารวจลกัษณะทางกายภาพ

ของนกัศกึษา (ทีม่า : ผูว้จิยั) 
 

6 ผลการศึกษา 
จากการวจิยัพบว่าการจดัแสดงนิทรรศการภายใน
ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศกึษายงัขาดการพฒันาที่
เน้นให้คนทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงพื้นที่และ
กจิกรรม ไดท้ัง้ดา้นนิทรรศการและความพรอ้มในการ
ใช้งานของพื้นที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้
งานส าหรับคนทุกคนสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สอบถาม สมัภาษณ์ และ ส ารวจ จงึไดน้ ามาพจิารณา
ขอ้ดแีละปัญหา จงึไดข้อ้สรุปปัจจยัส าคญัทีส่อดคลอ้ง
กับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน ใน
ส่วนของพื้นจดัแสดงก็ยงัไม่ตอบสนองต่อคนทุกคน 
การเข้าถึงพื้นที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ และป้าย
ขอ้มูลและประชาสมัพนัธ์ไม่เอื้อต่อการศกึษาพร้อม
กบัรปูแบบเครือ่งเรอืนไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ใช้งานของคนทุกกลุ่ม และที่ส าคัญการเข้าถึง
นิทรรศการไมเ่อือ้ต่อการศกึษาและความน่าสนใจเนื้อ
เรื่องของนิทรรศการซึ่งมกีารจดัล าดบัที่ด ีเน่ืองจาก
ได้รบัการศึกษาจากนักวทิยาศาสตร์ที่มชีื่อเสยีงใน
ประเทศไทยในการเรียงล าดบัเน้ือ เรื่องแต่รูปแบบ
นิทรรศการมกีารช ารุดและใช้งานไม่ได้ของคนทุก
กลุ่ม ควรท าการซ่อมแซมและปรบัปรุงเพื่อใชส้ื่อสาร
และศกึษาในนิทรรศการที่ชดัเจนจะท าใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้ พรอ้มกบัพืน้ผวิภายในหอ้งจดัแสดงที่ยงัคงเป็น
ปัญหาในการเขา้ถงึพืน้ทีบ่างสว่นและทางลาดทีย่งัไม่
สมบูรณ์ จงึท าใหนิ้ทรรศการยงัมพีื้นที่บางส่วนที่ใช้
งานยากและไมส่ามรถเขา้ถงึได ้
 

7 อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสามารถน ามาสู่การออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม สิง่อ านวยความสะดวกเพือ่ทุกคนใน
สงัคมและสง่เสรมิความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึขอ้มลู
การศกึษาขอศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา โดยให้
ความส าคญัเรื่องการออกแบบนิทรรศการเพือ่ทุกคน
ในสังคม ให้มีรูปแบบการส่ง เสริมการเข้าถึง



กระบวนการการเรยีนรูข้องนกัศกึษาออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่การออกแบบนิทรรศการของศนูยว์ทิยาศาสตร ์
เพือ่การศกึษาตามหลกัแนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน 
อุกฤษ วรรณประภา 
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นิทรรศการเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้าน การ
บรหิารการจดัการ เพื่อใหม้รีูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน
ในการใชง้านใหทุ้กคนในสงัคมสามารถ เขา้มาศกึษา 
ใช้งาน และเพื่อเป็นส่วนการพฒันาตามนโยบาย  
โดยไม่มีความแตกแยก มีรูปแบบที่สอดคล้องกับ
รูปแบบของของการจดัแสดงนิทรรศการที่ทนัสมยั
และเทา่เทยีมในเขา้ถงึ ของการศกึษาขอ้มลู 
 

8 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รบั 
8.1 นักศกึษาตระหนักเหน็ความส าคญัในการ

ออกแบบเพือ่ทุกคน 
8.2 นักศึกษาเขา้ใจในความหลากหลายของ

ขอ้จ ากดัของสภาพร่างกายของคนพกิาร 
8.3 เพื่อทีจ่ะไดศ้กึษาและสงัเกตพฤตกิรรมซึง่

กนัและกนัท าให้เรยีนรู้และท าความเข้าใจในความ
แตกต่างของพฤตกิรรม 

8.4 นักศึกษาเข้าใจความต้องการ ของพื้นที่
และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมของแต่สภาพรา่งกาย
ความพกิารแต่ละประเภทของคนพกิาร 

8.5 เรยีนรูก้ารใชอุ้ปกรณ์ส าหรบัคนพกิารเพื่อ
เพิม่ความเขา้ใจในการออกแบบเพื่อตอบสนองการ
ใชง้านตามหลกัการออกแบบเพือ่ทุกคน  

8.6 เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกดิขึน้ของสถาปนิก 
อีกทัง้ยังเป็นการปลูกฝังในการปฏิบตัิวิชาชีพนัก
ออกแบบสถาปนิกในอนาคต 
 
9 อ้างอิง 
จนัทกานติ ์ฉายะพงศ.์ 2556. “ชวีติอสิระ กำร

เดนิทำงของผูพ้กิำรทำงกำรเคลือ่นไหวที ่
สำมำรถไปไดด้ว้ยตนเอง”, กรุงเทพฯ: 
วารสารวทิยบรกิาร ปีที ่24 ฉบบัที ่4 
ตุลาคม-ธนัวาคม 2556 

ไตรรตัน์   จารุทศัน์. คู่มอืกำรออกแบบ 
สภำพแวดลอ้ม ส ำหรบัคนพกิำรและคนทุกวยั. 
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วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศร-ี
นครนิทรวโิรฒ  
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บทคดัย่อ  

พื้นที่ที่สาม (Third Place) เป็นแนวคิดตะวันตกที่เป็นที่รู้จ ักกันในสังคมไทยเกินกว่าทศวรรษ 
หมายถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นแบ่งความเป็นสาธารณะกบัพื้นที่ส่วนตวัของบ้านและส านักงาน  ในปัจจุบนั 
พืน้ทีน้ี่ยงัมคีวามยดึโยงกบัชวีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้น และยิง่ทวคีวามส าคญัต่อการปฏสิมัพนัธ์สรา้งเครอืข่าย  
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีอ่าจน าไปสู่การเกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ในอนาคต อย่างไรกต็าม 
การใหค้วามหมายหรอืความต้องการ ทีผู่ค้นมตี่อพืน้ทีท่ีส่ามน้ีอาจแตกต่างกนัไปตามวถิขีองผูค้นในแต่ละถิน่ 
งานวจิยัเชงิคุณภาพน้ีมุง่ศกึษาประสบการณ์ต่อพืน้ที่ทีส่ามของนักศกึษา คอืมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (วทิยา
เขต ม.ใหม่)   ดว้ยการการส ารวจสภาพแวดลอ้มกายภาพ ร่วมกบัการสนทนากลุ่ม และสงัเกตการณ์ เพื่อน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์น้ือหา ผูว้จิยัคาดวา่ผลจากการศกึษานี้จะสามารถใชใ้นการท าความเขา้ใจพลวตัของ 1) 
ลกัษณะทางกายภาพ 2) กจิกรรม และ 3) ความหมายทีน่ักศกึษาใหต้่อพื้นที ่ภายในมหาวทิยาลยัของรฐัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเพือ่ใชเ้ป็นกรณีศกึษาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ต่อพืน้ทีท่ีส่ามในบรบิทอื่นใน
ประเทศต่อไป 

ค ำส ำคญั: พืน้ทีท่ีส่ำม, มหำวทิยำลยั, กรณีศกึษำ, ลกัษณะทำงกำยภำพ 

Abstract 
Since its first introduction in 1989, the term ‘Third Place’ has been widely used to describe 

the additional spaces aside from a domain of a home (first place) and the workplace (second place).  
The Third Place serves as heart of the community, provides the neutral public spaces that the 
community members use to connect and establish bonds, exchanging ideas, and getting other form of 
supports.  As experience of place is a production of 1) physical environment, 2) activities, and 3) the 
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meaning assigned to the such environment; variation in the aforementioned components may lead to 
the different place experience.  This single case study research aims at examining the notion of the 
Third Place through the experience of the student at the Khamriang Campus of Mahasarakam 
University.  Data are collected through direct observation, annotated photograph, interview, focus group.  
By using content analysis of the combined information, the author intend to define the dynamic of the 
place experience components, in the Thai context against the existing ones.  The results of this study 
will also help reveal the need for the arrangement of physical settings necessary to support the activities 
within the third place of the similar contexts. 

Keywords: Third Place, university, campus, case study, physical attributes, activities, meaning 
 
1. บทน า 
       เอเวนส ์และ บอยต ์(Evans and Boyte, 1992) 
กล่าวถึงพื้นที่อิสระในสงัคมอเมรกินั (Free Space) 
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของผิวสีที่
ไดร้บัแรงกดดนัดา้นการเหยยีดผวิ และถูกปิดกัน้ดา้น
สทิธิเสรีภาพในสงัคมในช่วงปี ค.ศ.1961-1965 ว่า
เป็นพื้นที่ที่พวกเขาสามารถใช้สิทธิ ในการแสดง
ความคดิเหน็ทางการเมอืงโดยไมถู่กปิดกัน้ จงึถอืเป็น
พืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อการแก้ปัญหาดา้น
สังคมของคนที่ได้ร ับผลกระทบต่าง ๆจากความ
เจริญเติบโตของสังคมเมือง  ต่อมาพื้นที่น้ีได้ถูก
ขนานนามว่าเป็น พื้นที่ที่สาม (Third place) ซึ่งมี
ลักษณะ 1)  เ ป็นพื้นที่สาธารณะ 2)  เ ป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยนความคิด ให้ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัทัง้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและ 3) เป็นสถานทีท่ีท่ ากจิกรรม
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงร่วมกนั (Oldenburg, 1999) 
ทีม่าอยูร่ว่มกนั ณ ชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง   

อย่างไรกด็ ีแนวคดิน้ีมทีีม่าจากประเทศตะวนัตก  
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าประสบการณ์และความ
ต้องการของการใช้พื้นที่ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมใน

ประเทศดงักล่าวอาจมคีวามแตกต่างกบัประเทศไทย
ทีม่บีรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีต่่างออกไป   

  นอกจากน้ีแนวความคิดของพื้นที่ที่สามใน
งานวจิยัครัง้น้ีมคีวามสอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่
กรณีศึกษา เน่ืองจากมีพลวตัที่แปรเปลี่ยนไปตาม
ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพ กจิกรรม
และ ความหมายที่บุคคลให้ต่อสถานที่ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาภายในพืน้ทีก่รณีศกึษา
น้ีเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้เหน็ถึงความส าคญัและพบ
ปัญหาในการใช้งานของพื้นที่ของนักศึกษา รวมไป
ถงึผูค้นภายในกรณีศกึษาน้ี จงึเกดิประเดน็ใหผู้ว้จิยั
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ของพืน้ทีท่ีส่ามที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัภายใตบ้รบิทของมหาวทิยาลยั 

 
2. กรอบแนวคิด (Frame work) และค าถามหลกั
ในการศึกษา  
   การวจิยัเชงิคุณภาพน้ีเป็นการศกึษาประสบการณ์
ต่ อ ส ถ า น ที่  โ ด ย ใ ช้  Place Experience Model 
(Canter, 1977) ในการศกึษาพลวตัของ 1) ลกัษณะ
ทางกายภาพ 2) กจิกรรมในพืน้ที ่และ 3) ความหมาย
ทีบุ่คคลใหต้่อสถานทีท่ีส่าม (รปูที ่1)  



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

68 

 
รปูท่ี 1: กรอบแนวคดิในการศกึษา ดดัแปลงจาก 

Place Experience Model 
แคนเทอร ์ (Canter, 1977) ไดร้ะบุวา่ประสบการณ์ที่
บุคคลมตี่อสถานที ่ (Place Experience) มพีลวตัที่
แปรเปลีย่นไปตามความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพ กจิกรรมและ ความหมายทีบุ่คคลใหต้่อ
สถานที ่ ในการศกึษาเบือ้งตน้นี้ผูว้จิยัจงึมจีุดประสงค์
ในการศกึษาปรากฏการณ์ของสถานทีท่ีส่ามในบรบิท
ของประเทศไทย โดยใชม้หาวทิยาลยัมหาสารคาม
เป็นกรณศีกึษา มคี าถามหลกัในการมุง่ท าความ
เขา้ใจประสบการณ์และมโนทศัน์ (conecept) ของ
นกัศกึษาทีม่ตี่อ สถานทีท่ีส่าม ดงัต่อไปนี้: 
  2.1 นักศกึษาคดิวา่สถานทีท่ีส่ามควรมลีกัษณะทาง
กายภาพอยา่งไร 
  2.2 นักศกึษาประกอบกจิกรรมอะไรบา้งในสถานที่
ทีส่าม 
  2.3 สถานทีท่ีส่ามมคีวามหมายอยา่งไรตอ่นกัศกึษา 
เพื่อท าความเข้าใจพลวัตและปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทัง้สามที่มีต่อประสบการณ์การใช้
สถานทีท่ีส่ามของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในกรณีศกึษาน้ี 
 
3. วรรณกรรมปริทศัน์ 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่สาม 
(Physical locale)  นักสังคมวิทยาและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งได้ระบุตรงกนัว่า จะต้องเป็นพื้นที่ทีทุ่กคน
เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility and Accommodation) 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ส ะ ด ว ก ด้ ว ย ท า ง เ ท้ า  (Gehl,1987;  

Habermas, 1996;  Lefebvre, 1991; Oldenburg, 
1999; Soja, 1996) (ภรณัยพ์งษ์ เอกบุศย์, 2553; โอ
ปอล ์ประภาวด,ี 2547) มรีูปลกัษณ์ทีเ่รยีบง่าย (Low 
Profile) ไม่หรหูรา ผูค้นจะตอ้งไมรู่ส้กึเขนิอายในการ
เขา้ไปใช้งาน อย่างไรก็ตามงานวจิยัในประเทศไทย 
(กชกร มุสีผล , 2017; สรรพสิทธิ ์ ฟุ้งเ ฟ่ืองเชวง , 
2017) ระบุว่าผู้เข้าใช้จะให้ความส าคัญกับความ
สวยงาม ดงึดดูใจของพืน้ทีด่ว้ย                            

3.2 กจิกรรมในพืน้ทีท่ีส่าม (Activities)  กจิกรรม
หลักที่เกิดขึ้นคือการสนทนา  (Conversation) นัก
สงัคมวทิยาใหค้วามเหน็ว่า ผูค้นจะเขา้ไปเพื่อพดูคุย
กันเป็นส าคัญ (Oldenburg, 1999; Soja, 1996) ซึ่ง
ต่างไปจากงานวจิยัในประเทศตะวนัตกและประเทศ
ไทยที่พบว่ากิจกรรมที่ เกิดขึ้นมีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และปรบัเปลีย่นไปตามลกัษณะของพืน้ที่  
เช่น พิพิธภัณฑ์สามารถเป็นพื้นที่เพื่อการจัดการ
ประชุม สัมมนาได้ (Anne, 2011; Montgomery et 
al. , 2011)   ผู้คนมามารถเข้ามาใช้งานได้อย่าง
สม ่าเสมอหรอืเป็นประจ า กิจกรรมมทีัง้การสนทนา 
เลน่กฬีา อ่านหนงัสอื เลน่เกมส ์ เปิดใหใ้ชพ้ืน้ทีต่ลอด 
24 ชม (Moody, 2011; Lukito and Xenia, 2017)  

3.3 ความหมายที่บุคคลให้ต่อสถานที่ที่สาม 
(Meaning link to this locale)  คือความเสมอภาค 
(The Leveler) เป็นกลาง (Neutral Ground) และเปิด
กวา้งเป็นสาธารณะส าหรบัทุกกลุ่ม ไมม่กีารแบ่งแยก
ใดๆ   ทุกคนมสีทิธเิทา่เทยีมกนั สามารถเดนิเขา้ออก
ไดอ้ย่างอสิระเสร ีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นเสมอืนบา้นที่
อ ยู่ น อกบ้ าน  (A Home Away From Home)  ใ ห้
ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง สนุกสนาน (Mood is 
Playful)  (Moody, 2011; Lukito and Xenia, 2017; 
จันทนี มโนมัยพิบูลย์, 2554; สรรพสิทธิ ์ฟุ้งเฟ่ือง
เชวง, 2017) 
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4. ขอบเขตของการศึกษาวิจยั   
4.1 ขอบเขตทางกายภาพของพืน้ทีใ่นการส ารวจ 

คอื ภายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (วทิยาเขต ม.
ใหม)่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  

4.2 ขอบเขตทางผู้ให้ข้อมูล คือกลุ่มนักศึกษา
ภายใน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2558-2561 เน่ืองจาก เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากและ
ผูใ้ชง้านหลกั  

 
5. วิธีวิจยั 
   งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพที่มุ่งศึกษาน า
ร่องประสบการณ์ต่อพื้นที่ที่สามของนักศึกษา
มหาวิทย าลัยมหาสา รคาม  ด้ ว ยกา รส า ร วจ
สภาพแวดล้อมกายภาพ ร่วมกับการสนทนากลุ่ม 
และสงัเกตการณ์ ผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลภาคสนาม
เบื้องต้นจ านวน 2 ครัง้  ในระหว่างช่วง เดือน
พฤศจกิายน-ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา
ทัง้สิน้ 14 วนั โดยมขีัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 

5.1 ส ารวจภาคสนามและถ่ายภาพพื้นที่เพื่อท า
แผนผงัพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (รูปที ่
2) และใหผู้ใ้หข้อ้มลูท าสญัลกัษณ์ลงในแผนผงัเพือ่หา
ต าแหน่งทีซ่ ้ากนัของพืน้ทีท่ีส่าม 

 
รปูท่ี 2 ผงัพืน้ทีท่ีส่ามภายในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม (วทิยาเขตม.ใหม)่  (ทีม่า : ผูว้จิยั) 

5. 2 สั ง เ ก ตพฤติ ก ร ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ใ น มี
ปฏิสมัพนัธ์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัโดย
วธิกีารสงัเกต ทัง้แบบมสี่วนร่วม และแบบไม่มสี่วน
รว่ม  

5. 3 ส น ท น า ก ลุ่ ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน 2 กลุม่ กลุ่มละ 5 
คน ทัง้หมด  10 คน บรเิวณบา้นพกัของนกัศกึษา ใน
วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-
18.00น. โดยผูว้จิยัท าการสนทนากลุ่มและจดบนัทกึ
ดว้ยตนเอง  (รปูที ่3)     

 
รปูท่ี 3: การสนทนากลุ่มกบันกัศกึษา 

 
6. ผลการศึกษา 

6.1 ผู้ให้ข้อมูลที่ในการสนทนากลุ่มจ านวน 10 
คน มชีว่งอายุระหวา่ง 20-24 ปี ศกึษาอยูช่ว่งระหวา่ง
ชัน้ปีที ่1- ชัน้ปีที ่5 มเีพศชายจ านวน 6 คน เพศหญงิ
จ านวน 4 คน โดยเกนิครึง่มภีูมลิ าเนาอยู่ภายในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

6.2 ลกัษณะสภาพแวดล้อมกายภาพ กิจกรรม 
และความหมายของสถานที่ที่สามในบริบทของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

6.2.1 สถานที่ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชอบไปใช้
มากที่สุ ดคือสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัย 
รองลงมาคอื สนามกฬีา และรา้นกาแฟทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั โดยให้ความเห็นว่าพื้นที่ที่
เลือกไปนัน้จะมีต าแหน่ง “อยู่ในมหำวทิยำลยัหรือ
รอบๆมหำวิทยำลัย” หรือ  “บริเวณภำยในมหำ- 
วทิยำลยั จะได้ไปมำง่ำย” ให้เดินทางไปได้สะดวก
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โดยไม่ต้องเดินเท้า และเข้าถึงได้ด้วยรถจกัรยาน- 
ยนตส์ว่นตวั   

ผูใ้หข้อ้มลูมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในสว่น
ของรูปลักษณ์ บ้างพอใจกับรูปแบบ “ธรรมดำ ไม่
ตกแต่งมำก ธรรมชำต ิต้นไมเ้ยอะๆ” ในขณะที่บาง
กลุม่ใหค้วามส าคญักบัความ “ทนัสมยั สะดุดตำ” 

6.2.2 กจิกรรมทีนิ่ยมท า คอืการออกก าลงั
กายและการเล่นกฬีา ท าการบา้น นักศกึษาสว่นใหญ่
ไมไ่ดไ้ปพืน้ทีน้ี่เพื่อการสนทนาแต่ไปเพือ่ท ากจิกรรม
หลกัตามประเภทการใช้งานพื้นที่นัน้ๆ เช่น การไป
สวนสุขภาพ เพื่อออกก าลังกาย ซึ่งในระหว่างท า
กจิกรรมกม็กีารพดูคุย สนทนากนับา้ง ทัง้ในช่วงก่อน
และหลงัออกก าลงักายเสร็จหากแต่มกัเป็นช่วงสัน้
เท่านั ้น  กิจกรรมที่ เกิดขึ้นมีความหลากหลาย 
ปรบัเปลี่ยน ยดืหยุ่นไปตามลกัษณะของแต่ละพื้นที่ 
เชน่ อาคารพลศกึษานอกจากจะเป็นพืน้ทีส่ าหรบัการ
เรยีนการสอนแลว้ กย็งัเป็นพืน้ทีส่ าหรบัจดักจิกรรม
อื่นๆ เช่น การรับน้อง หรือ ขายของ เพื่อสร้าง
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคณะ    

6.2.3 นักศกึษาเหน็ว่าพืน้ทีท่ีไ่ปนัน้จะตอ้ง
มีความเสมอภาคส าหรับทุกกลุ่มคน ดังได้ให้
สมัภาษณ์ว่าผู้ที่มาใช้พื้นที่ควรจะเป็น “ทุกคน ทัง้
นกัศกึษำ ชำวบำ้นแถวนัน้” ความอสิระทีจ่ะมาหรอืจะ
ไปเป็นประเด็นที่ได้รบัการกล่าวถึงจากผู้ให้ข้อมูล 
นอกจากนั ้นยัง ให้ค วามส าคัญกับความรู้ สึก
สนุกสนาน เป็นมติร เป็นกนัเอง ให้ความรู้สกึผ่อน
คลายหลงัจากการเรยีนมาทัง้วนั พืน้ทีน้ี่มเีขา้ใชง้าน
อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าจนท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึก
เหมอืนเป็นเจ้าของ มกีารแสดงออกทางพฤติกรรม 
เช่น การจบัจองทีน่ัง่ ผูใ้หข้อ้มลูคนหน่ึงกล่าววา่ “ฉัน
เดนิเขำ้ไปอยำ่งมัน่ใจเหมอืนกบัทีต่รงมนัเป็นของฉนั”  

 
 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศกึษาเบือ้งตน้ชีใ้หเ้หน็วา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู

ทีม่องว่าลกัษณะทางกายภาพ จะต้องเขา้ถงึไดง้่าย
ด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งต่างไปจากงานวิจัยใน
ประเทศตะวนัตกที่ใหค้วามส าคญักบัการเขา้ถึงได้
สะดวกดว้ยทางเทา้ 

ในดา้นรูปลกัษณ์ ผลการศกึษาไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัทีม่มีาก่อนซึง่ระบุวา่จะตอ้งมคีวามเรยีบงา่ย 
ไม่หรูหรา ในการศึกษาน้ีผู้ให้ข้อมูลบางกลุ่มให้
ความส าคญักับรูปลกัษณ์ที่สวยงาม สะดุดตาและ
ทนัสมยั 

ส าหรบัด้านกจิกรรมผลการศกึษาไม่สอดคล้อง
งานวจิยัและขอ้เขยีนของนักสงัคมวทิยาตะวนัตกที่
ระบุว่ากจิกรรมหลกัคอืการสนทนา แต่การศกึษาน้ี
พบว่ากจิกรรมที่เกดิขึน้มคีวามหลากหลาย มคีวาม
ยืดหยุ่น ไปตามลักษณะของพื้นที่หรือการท า
กิจกรรมนั ้น ๆ รูปแบบ การสนทนาเป็นเพียง
ส่วนประกอบของกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เทา่นัน้  

ในด้านความหมาย พบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบั
วรรณกรรมทีร่ะบุวา่ จะตอ้งเป็นพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเสมอ
ภาค มบีรรยากาศทีส่นุกสนาน ทุกคนสามารถเขา้ไป
ใช้งานได้ ทัง้ยงัให้ความรู้สกึเป็นเหมอืนบ้านที่อยู่
นอกบ้าน ผู้คนเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน ไม่รู้สึก
ประหมา่หรอืเขนิอายในการเขา้ใชง้านภายในพืน้ที ่

 
8. ข้อจ ากดัในการวิจยั 
    เนื่องจากการศกึษาน้ีเป็นการศกึษาน ารอ่ง และมี
เวลาจ ากดัจงึเขา้ถงึกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจ านวนไมม่ากนัก 
ในขัน้ต่อไปผู้วจิยัจะต้องตรวจสอบความเชื่อถือได้ 
(Credibility) ว่ามคีวามสอดคล้องกับความคิดของ
ผูใ้หข้อ้มลูเพยีงใด 
 
 



พลวตัของสภาพแวดลอ้มกายภาพ กจิกรรม และความหมายต่อพืน้ทีท่ีส่าม 
ภายใตบ้รบิทวทิยาเขต ม.ใหม ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
กุลจริา ธรีะวฒันาวศิษิฎ์ และ ดร.พยิะรตัน์ นนัทะ 
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บทคดัย่อ 

  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ที่มเีป้าหมายพฒันาศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมเดิมไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  และเพื่อพฒันาการน า
ทรพัยากรธรรมชาต ิศกัยภาพทางภูมศิาสตร ์และสนิทรพัยท์ีม่อียู่ของพืน้ทีน่ัน้ๆ มาใชเ้พือ่ก่อใหเ้กดิการพฒันา
เศรษฐกจิสงัคมเกดิเป็นการพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที่ ซึ่งย่านนวตักรรมกล้วยน ้าไทเป็นหน่ึงในย่านทีจ่ะถูก
พฒันาใหเ้ป็นย่านนวตักรรมจากประกาศโดยส านักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิงานวจิยัน้ีมุ่งศกึษา ทฤษฎ ีแนวคดิ
และองค์ประกอบทางกายภาพเมอืงของย่านนวตักรรมกลว้ยน ้าไท โดยเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของ
องคป์ระกอบต่างๆ สงัเกตพฤตกิรรมและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และรวมถงึขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาย่านนวตักรรมกล้วยน ้าไทกลุ่มต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าย่านกล้วยน ้าไทมศีกัยภาพใน
องคป์ระกอบกายภาพของเมอืงทีส่ง่เสรมิการเป็นย่านนวตักรรมคอืมสีนิทรพัยท์างเศรษฐกจิและการผสมผสาน
กนัของการใชง้านในย่าน ทีส่นบัสนุนการเป็นยา่นนวตักรรมอยู่ในระยะใกลช้ดิทีส่ามารถเดนิได ้(Proximity) แต่
ต้องพฒันาต่อในด้านการเชื่อมต่อภายในย่าน(Connectivity) และคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ (Quality of 
public realm) ทีจ่ะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของยา่นดว้ย  
ค ำส ำคญั: ยำ่นนวตักรรม องคป์ระกอบทำงกำยภำพของเมอืง กำรพฒันำเมอืง 

 

Abstract 
          According to the 12th national economic and social plan which is aimed to develop the former 
industry onto the new industrial model both enhancing Thailand’s, geographical efficiency and local 
assets to develop the social economy as area-based innovative development. Kluay Nam Thai is 
included as one of many developed areas by NIA. This research aims to study the theory, concept and 
urban physical elements of Kluay Nam Thai Innovation District by collecting the information of physical 
features of many elements, observing behaviors and activities which happened in the areas and 



ผลกระทบขององคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงทีส่ง่เสรมิการเป็นยา่นนวตักรรม                                        
กรณศีกึษา ยา่นนวตักรรมกลว้ยน ้าไท 
นายดลยกฤต ิวงศก์อ้ม และ ผศ. ดร. พรีดร แกว้ลาย  
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opinions of the people related to the innovation district. According to the research, it is found that Kluay 
Nam Thai has the potential in terms of urban physical elements supporting itself to be an innovation 
district due to the economic assets and the combination of the district use which support the proximity 
of innovation areas. However, the connectivity and the quality of public realm which affect the area 
appearance should be improved. 
Keywords: Innovation district, Physical urban elements, Urban development 
 
1 บทน า 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

การพฒันาย่านนวตักรรมเป็นแนวทางการ
พฒันาพืน้เมอืงแบบร่วมสมยั ทีก่ าลงัเป็นทีพู่ดอยู่ใน
ปัจจุบนัในบริบทที่โลกเปลี่ยนจากการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มาเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่ งล้วนเกิดจากผลการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤตกิรรมของประชากร ทีท่ าใหพ้ืน้ทีเ่มอืงกลายเป็น
พื้นที่บ่มเพาะนวัตกรรม โดยองค์ประกอบทาง
กายภาพของย่านนวตักรรมเป็นองค์ประกอบส าคญั
และจ าเป็นต่อยา่น เป็นองคป์ระกอบทีน่ าไปสูก่ารเกดิ
กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมภายในย่านของผู้คน
ภายนอกและผูค้นในยา่น เป็นพืน้ทีท่ีผู่ค้นในยา่นใชม้ี
ปฏิสัมพันธ์  เกิดกิจกรรมที่เ ป็นกิจกรรมกิจวัตร
ประจ าวันหรือกิจกรรมพิเศษที่จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมอืหรอืการแลกเปลี่ยนความรู้น าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม สรา้งคุณภาพชวีติ สรา้งการรบัรู ้ภาพจ า
ของยา่น 

ย่านกลว้ยน ้าไทมกีารตัง้ถิน่ฐานตัง้แต่สมยั
อยุธยา มีลักษณะเป็นย่านชุมชนการค้าเก่า ที่มี
กจิกรรมดา้นการ คา้การขนสง่ เชน่ ตลาดสด ทีย่งัคง
ด าเนินกิจการต่อเน่ืองมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(Natural and Cultural Environmental Conservation 
Division, 2016) ในปี พ.ศ. 2480 ส านักงานท่าเรือ
กรุงเทพถูกจัดตัง้ขึ้นในย่าน พื้นที่บริเวณท่าเรือ

กรุงเทพไดถู้กพฒันาเป็นย่านอุตสาหกรรมและท่าเรอื
ขนส่ ง หลัก ขอ งปร ะ เทศ  ใ น ปั จ จุ บัน รู ป แบบ
อุตสาหกรรมหนักและการขนสง่บรเิวณย่านกลว้ยน ้า
ไทเริ่มชะลอตวั อนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยแีละการยา้ยฐานการขนสง่ การเตบิโต
ทางด้านเศรษฐกิจค่อยๆ ซบเซา ในปี พ.ศ. 2560 
รัฐบาลประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ 12 ก าหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริม
ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ที่สามารถใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้างสรรค์คุณค่าสนิค้าและ
บรกิารในการพฒันาระบบการผลติและการใหบ้รกิาร
จากฐานอุตสาหกรรมเดมิใหม้มีลูค่าเพิม่สงูขึน้(Office 
of The National Economic and Social Development 
Board, 2017) ดว้ยทศิทางดงักล่าวน้ีย่านกลว้ยน ้าไท
ได้รบัความสนใจอีกครัง้ เป้าหมายการพฒันาน้ีมุ่ง
ส่งเสรมิใหย้่านกล้วยน ้าไทกลายเป็นย่านนวตักรรม 
กล่าวคอื เป็นย่าน ทีม่ศีกัยภาพในการดงึดูดนวตักร 
มคีุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถผลกัดนัให้เกิดการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมได ้

 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบกายภาพเมอืง
ที่ส่งเสรมิการเป็นย่านนวตักรรมในกรณีศึกษาย่าน
นวตักรรมกลว้ยน ้าไท 

1.2.2 วเิคราะหผ์ลกระทบขององคป์ระกอบ
กายภาพเมอืงของยา่นนวตักรรมกลว้ยน ้าไท 
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1.3 ขอบเขตการวิจยั 
จ าก ร าย ง าน กา รศึกษาฉบับสมบู ร ณ์  

โครงการวจิยัแนวการพฒันาย่านนวตักรรมกล้วยน ้าไท
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ,2560)
ได้ก าหนดแปลงพื้นที่ศึกษาตามขอบเขตของย่าน
นวตักรรมกล้วยน ้ าไททัง้หมด 45 แปลง ขนาดแปลง
ศกึษาละ 160,000 ตารางเมตร (400 X 400 เมตร) โดย
ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ในงานวิจยัน้ีคือ
พืน้ทีศ่กึษาไวท้ีพ่ืน้ทีท่ีจ่ะถูกพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ของย่านนวตักรรมกล้วยน ้ าไท ตามวิสยัทัศน์การ
พฒันาในระยะ 5 ปี ของย่านนวตักรรมกลว้ยน ้าไทซึง่
ประกอบไปดว้ยแปลงพืน้ทีศ่กึษาหมายเลข A22-A24 
และ A30-A32  

 
รปูท่ี 1 แสดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งแปลงส ารวจขอ้มลู
กายภาพทัง้หมด 45 แปลงของยา่นนวตักรรมกลว้ย
น ้าไท 
 
2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  องค์ประกอบทางกายภาพเมืองของ
ย่าน 
 ย่านเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีค่ลา้ย
กับเมืองใหญ่ โดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเมือง 
(Lynch,K 1960) โดยองคป์ระกอบทางกายภาพเมอืง
ของย่านประกอบไปด้วย 5 อย่าง คือ ระบบขนส่ง 
โครงข่ายของกลุ่มอาคาร ระยะระหว่างกลุ่มอาคาร 
ทางเทา้ และลกัษณะของถนน (Daisa ,2010) 

2.2 ย่านนวตักรรมและองคป์ระกอบของ
ย่านนวตักรรม 
 ยา่นนวตักรรมคอืพืน้ทีท่ีเ่กดินวตักรรมหรอื
ใช้นวัตกรรมแบบเข้มข้นและมี ‘นวัตกร ’ ร่ วม
สร้างสรรค์นวตักรรมให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้คนในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิม่ จดัสรรทรพัยากรเพื่อ
น าไปสู่การเกิดคลัสเตอร์ (cluster) (Morrison,A. 
,2015) ระบบนิ เวศนวัตกรรมประกอบไปด้วย 
สนิทรพัย์ 3 กลุ่ม คอื1) กลุ่มสนิทรพัย์เชิงกายภาพ 
เช่น ขนาดพื้นที่ที่กระชับ การเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่สะดวก เป็นพื้นที่ใช้งานแบบผสมและ
โครงสรา้งดา้นไอททีีด่ ี2) กลุ่มสนิทรพัยเ์ชงิเครอืขา่ย
ทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่โดยมทีัง้
แบบที่เป็นกลุ่มธุรกิจเฉพาะ และแบบเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกันภายในและภายนอกพื้นที่  3) กลุ่ม
สิ น ท รั พ ย์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  เ ช่ น  มี จ า น ว น
สถาบนัการศกึษา ศูนยว์จิยับรษิทัต่าง ๆ และสตารท์
อัพในพื้นที่มาก  (Schwartz and Bar-El, 2015, pp. 
383-399; Katz,Rainwater and Wagner, 2013) 

 
รปูท่ี 2 แสดงองคป์ระกอบของยา่นนวตักรรมหรอื

ระบบนิเวศน์นวตักรรม 
 
 



ผลกระทบขององคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงทีส่ง่เสรมิการเป็นยา่นนวตักรรม                                        
กรณศีกึษา ยา่นนวตักรรมกลว้ยน ้าไท 
นายดลยกฤต ิวงศก์อ้ม และ ผศ. ดร. พรีดร แกว้ลาย  
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2.3  ลกัษณะขององคป์ระกอบทางกายภาพ
เมืองทีส่่งเสริมการเป็นย่านนวตักรรม 

จาก 2.2 จะเห็นได้ว่าในการพฒันาย่าน
นวตักรรมจะไมไ่ดมุ้ง่เน้นไปการพฒันาดา้นกายภาพ
เพยีงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงสินทรพัย์
ด้ านอื่ นๆปร ะกอบด้วย  (Katz,B. & Wagner,J. 
,2013) โดยหน้าที่ขององค์ประกอบทางกายภาพ
เมอืงคอื การส่งเสรมิคุณภาพชวีติในย่านที่น าไปสู่
การมปีฏสิมัพนัธใ์นระดบัทางการและไมเ่ป็นทางการ 
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ภ า ย ใ น ข อ ง ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ 
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัในย่านเพื่อพฒันาเป็น
สินทรัพย์เครือข่ายที่จะผลักดันในเกิดการสร้าง
นวตักรรมหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Morrison, A., 
2015)  

 
รปูท่ี 3 แสดงระบบนิเวศน์ในยา่นนวตักรรมกลว้ยน ้า

ไทตามแผนการพฒันายา่น ทีม่มีหาวทิยาลยั
กรุงเทพเป็นศนูยก์ลางบม่เพาะพฒันารว่มกบัพืน้ที่

ศนูยว์จิยั นวตักรรมซอยตรมีติร 
 

โดยองค์ประกอบทางกายภาพเมอืงที่ส่งเสริมการ
เป็นยา่นนวตักรรมจะมลีกัษณะแบง่ได ้4 กลุม่คอื 1.) 
การเชื่อมต่อภายในและภายนอกย่านทีเ่หมาะสมกบั
การเดินและมีทางเลือกการสัญจรให้คนในย่าน 
(Connectivity) ที่จะดึงดูดให้บริษัทขนาดใหญ่มา

อาศยัอยู่ในย่านทีจ่ะดงึดูดนวตักรและกลุ่มวสิาหกจิ
หรอื Start-up เขา้มาอยูต่าม( การเชือ่มต่อและการมี
ทางเลอืกการสญัจรที่หลากหลายจะลดอุปสรรคใน
การเข้าถึงและการเกิดเครือข่ายต่างๆในย่านด้วย
การเดนิ ลดการใช้รถยนต์ท าให้เกิดปฏสิมัพนัธ์ได้
ง่ ายขึ้น  (Katz, B. & Wagner, J., 2013) 2 . ) การ
ผสมผสานกนัของการใชง้านในยา่นในระยะใกลช้ดิที่
ส า ม า ร ถ เ ดิ น ไ ด้  (Proximity) ท า ใ ห้ ก า ร เ กิ ด
ปฏสิมัพนัธ์ต่อหน้าสามารถพฒันาต่อเป็นสนิทรพัย์
เครือข่ายใหม่ๆ (Saxenian, A., 1994) ปฏิสมัพนัธ์
ต่อหน้าที่ไม่จริงจัง น้ีสามารถต่อยอดไปถึงการ
รวมกลุ่ มกัน เพื่ อ แลก เปลี่ ยนได้  (Suire, R. & 
Vicente, J., 2009) เกิดนวัตกรรมแบบเปิดหรือ 
open innovation ที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ  ม ห า วิท ย า ลัย 
สถาบนัวจิยั สามารถเขา้ถึง แลกเปลี่ยนความรู้กนั
ได้ง่าย ท าให้พัฒนาต่อเป็นการเกิดคลัสเตอร์  
(Cherbrough, H., & Crowther, AK., 2006) 3.) 
คุณภาพของพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้ย่านมี
ชีวิต ชีว า  (Quality of public realm) ช่ วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในย่ านส่ง เสริม ให้เกิด
วัฒนธรรมการเดิน (Walking culture) ท าให้พื้นที่
ภายนอกอาคารในย่านกลายเป็นพืน้ทีส่งัคมแบบไม่
เป็นทางการ (Gehl, J. 2010) ซึ่งสอดคล้องกบัการ
เกิดสนิทรพัย์เครือข่าย 4.) ความหลากหลายของ
การใชง้านพืน้ทีแ่ละกจิกรรม (Diversity of use) ท า
ให้เกิดการใช้งานพื้นที่ย่านในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
พื้นที่ย่านกลายเป็นห้องทดลองนวตักรรม (Urban 
lab, Living Lab) ท าใหก้ารเขา้ถงึ พฒันานวตักรรม 
เป็นไปได้อย่างราบรื่น เกิดกิจกรรม รูปแบบของ
ธุรกจิใหม่ๆที่อาจจะพฒันาไปสู่การสร้างนวตักรรม
ได ้(Morrison, A., 2015) 
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รปูท่ี 4 แสดงถงึแนวคดิลกัษณะองคป์ระกอบทาง

กายภาพของเมอืงยา่นนวตักรรมทีถู่กวางตวัในระยะ
ใกลช้ดิเดนิไดง้า่ย 

 
3. กระบวนการวิธีวิจยั 

4.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง และ
กรณีศกึษาของย่านนวตักรรม เพื่อระบุองคป์ระกอบ
กายภาพเมอืงที่ส่งเสรมิการเป็นย่านนวตักรรมและ
ลกัษณะ 

4.2 จัดท าแบบส ารวจและสมัภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาย่านกลว้ยน ้าไทขึน้จาก
เกณฑ์และตัวแปรที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและ
กรณีศกึษา 
 4.4 วเิคราะหแ์ละสรุปการวจิยั 
 
5. วิเคราะหข้์อมลูการวิจยั 

5.1 ผลการส ารวจองคป์ระกอบทางกายภาพ
ของย่าน 4 กลุ่ม 

  5.1.1 กลุ่มการเชื่อมต่อ ปัจจุบนัการสญัจร
ภายในพืน้ทีศ่กึษาเกดิขึน้ 5 รูปแบบคอื การเดนิ ใช้
จกัรยานส่วนตวั ใช้บริการรถประจ าทาง ใช้บรกิาร
รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง และการขบัรถยนต์ส่วนตวั 
โดยถึงแต่จะมกีารใช้จกัยานใหเ้หน็อยู่บ้างแต่ก็ไม่มี
ทางจักรยานที่แบ่งแยกชัดเจนรวมถึงเส้นทางรถ
ประจ าทางทีม่เีฉพาะเสน้ทางหลกัๆคอื ถนนสุขุมวทิ
42 และถนนพระราม4 ท าใหก้ารใชร้ถจกัรยานยนต์
รบัจา้งจงึเป็นทางเลอืกทีผู่ค้นมกัใชใ้นการสญัจร สว่น
ความต่อเน่ืองของเครอืข่ายทางสญัจรด้วยเท้าและ

จกัรยานจากการส ารวจพื้นทีศ่กึษา ผูว้จิยัได้จ าแนก
รูปแบบของทางเท้าที่พบตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 4 รปูแบบ โดยจากทางเทา้ทัง้หมด 58 ทาง
เท้าในพื้นที่ศึกษา พบว่าพื้นที่ที่ทางเท้ามีความ
ต่อเน่ืองมากทีสุ่ดคอืรมิถนนพระราม 4 นอกนัน้ทาง
เทา้มกีารเปลีย่นขนาดและรปูแบบตลอดเสน้ทาง บาง
จุดต้องลงไปเดินสญัจรร่วมกับรถ ส่วนการใช้งาน
จกัรยานสว่นตวัตอ้งสญัจรรว่มกบัรถยนตห์รอืบนทาง
เทา้ไม่มกีารแบ่งทางสญัจรชดัเจนไม่มคีวามต่อเน่ือง 
ในการส ารวจสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสญัจรดว้ยการ
เดิน พื้นที่มีการล้อมรัว้กัน้การเข้าถึงด้วยเหตุผล
ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั ท าใหก้ารสญัจร
ไม่มีทางเลือก การเดินเกิดขึ้นถูกบังคับให้เดินใน
เสน้ทางเดยีว โดยพืน้ทีท่ีถู่กลอ้มรัว้ในพืน้ทีศ่กึษาคดิ
เป็นพืน้ทีป่ระมาณ 85% ของ พืน้ทีศ่กึษาทัง้หมด 
 5.1.2 กลุ่มการผสมผสานผสานการใชง้าน
ทีเ่ป็นสิง่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัในระยะใกล้ชดิเดนิ
สะดวก พบว่าในเส้นทางหลักที่สามารถเดินได้ใน
ระยะ 400-600 เมตร จากพื้นที่นวัตกรรม และ
มหา วิท ย า ลัย  มี สิ่ ง อ า น วย ค ว ามส ะดวก ใ น
ชวีติประจ าวนัในรูปแบบสนิคา้ทดแทน คอื แผงลอย 
รา้นอาหาร รา้นสะดวกซือ้ รา้นขายยา กระจายตวัอยู่
ในและโดยรอบเส้นทางหลกัคือสี่แยกซอยรูเบียกบั
ซอยสุขมุวทิ 42 ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีค่นพลุกพล่านตลอดวนั 
โดยจะเกาะตวัอยู่ตามเสน้ทางหลกั ระยะทางทีพ่ืน้ที่
นวตักรรมจะสามารถเขา้ถงึมหาวทิยาลยักรุงเทพได้
จากการเดนิ ซึ่งอยู่ในระยะทีส่ามารถเดนิได ้แต่จาก
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ พ บ ว่ า จ า ก พื้ น ที่ น วั ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พื้นที่สนับสนุนการใช้ชีวิต 
ปัจจุบนัยงัไม่มปีฏสิมัพนัธ์ที่เกิดเครอืข่ายการสร้าง
นวตักรรม ยงัไมม่กีารสญัจรไปพืน้ทีน่ัน้ๆในชว่งปกติ
แต่ละวนัหากไมม่เีหตุจ าเป็น  

จากพืน้ทีศู่นยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมในซอย
ตรมีติรหรอืพืน้ทีน่วตักรรมจะสามารถเดนิหรอืสญัจร



ผลกระทบขององคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงทีส่ง่เสรมิการเป็นยา่นนวตักรรม                                        
กรณศีกึษา ยา่นนวตักรรมกลว้ยน ้าไท 
นายดลยกฤต ิวงศก์อ้ม และ ผศ. ดร. พรีดร แกว้ลาย  

 

77 

เขา้ถงึพืน้ทีม่หาวทิยาลยักรุงเทพไดโ้ดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านอาคารหรอืพื้นที่ส่วนบุคคลที่มกีารควบคุม
การเขา้ออกพืน้ทีใ่นก ากบัดูแลของหน่วยงานทีไ่ม่ใช่
ทหารจะสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสาธารณะในเวลาท า
การ แต่หน่วยงานที่อยู่ในก ากับของทหารจะต้อง
ไดร้บัอนุญาตก่อนเทา่นัน้ 
 5.1.3 กลุ่มความหลากหลายการใช้งาน
พื้นที่ พบว่า พื้นที่สาธารณะในย่าน เช่นทางเท้า
ในทางสญัจรหลกั จะมกีารใชง้านมากกว่าการสญัจร
อย่างเดียว แต่ยังเป็นที่ตัง้ของแผงลอย และเกิด
กจิกรรมบางส่วน มกีารตัง้โครงสรา้งชัว่คราวเพื่อบงั
แดดหน้ารา้นเป็นพืน้ทีส่งัคมในเขตพืน้ทีพ่กัอาศยั ท า
ใหก้ารใชง้านพืน้ทีเ่มอืงมชีวีติชวีาขึน้ในจุดนัน้ๆ ไมม่ี
พืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีส่าธารณะเชงินันทนาการทีช่ดัเจน 
มพีืน้ทีอ่าคารรา้งและพืน้ทีว่า่งทีไ่มม่กีารใชป้ระโยชน์
บนเส้นทางหลัก ในสัดส่วน 100 เปอเซนต์พื้นที่
ศึกษา 6 แปลง มีขนาด 860,398 ตารางเมตร ถูก
พฒันาเป็นถนนและทางเท้าอื่นๆ 8.5 เปอเซนต์ ถูก
สร้างแล้ว 26.7 เปอเซนต์ เป็นที่จอดรถบนพื้น 4.3 
เปอเซนต์ และมพีืน้ทีว่่างทีย่งัไม่ถูกพฒันาไม่ไดร้วม
กบัอาคารรา้งในพืน้ทีอ่กี 9.13 % 

5.1.4 กลุ่มคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 
พบว่า ปัจจุบนัในสดัส่วน 100 เปอเซนต์พืน้ทีศ่กึษา 
6 แปลง มขีนาด 860,398 ตารางเมตร มกีารใชง้าน
พื้นที่สาธารณะเชิงนันทนาการพื้นที่สีเขียว อยู่ที่ 
0.88 % มกีารใชง้านหลากหลายเฉพาะในช่วงทีม่กีาร
จดักจิกรรม แต่ละแห่งไม่มกีารเชื่อมต่อกนัด้วยทาง
เท้าสาธารณะ ทางเท้าสาธารณะพบว่า ทางเท้า 58 
แห่งจากพื้นที่ศึกษา มี 34 แห่ง ที่ขนาดไม่ถึง
มาตรฐานและบางแห่งใช้งานไม่ได้ คดิเป็น ร้อยละ 
60 ของทัง้หมด เมื่อแบ่งตามความจ าเพาะของพืน้ที่
ศึกษาจะพบว่าพื้นที่ศึกษาที่มีพื้นที่เป็นที่พกัอาศัย
มากจะมีทางสัญจรที่ไม่มีทางเท้าอยู่มาก โดย

ส่วนมากจะเป็นเสน้ทางย่อยที่แตกออกมาจากถนน
หลักอีกที ทางเท้าและทางสัญจรทางด้านความ
ปลอดภยัจากแสงไฟจะมากทีสุ่ดจากทุกดา้น ซึง่ดา้น
ที่มีค ว ามจ า เ ป็นที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิดชีวิตชีว าและ
ปฏสิมัพนัธ์จะมคี่อนขา้งน้อยเหมอืนกนัในทุกพื้นที่ 
แต่ดว้ยความรม่รืน่กม็คีะแนนทีไ่มต่ ่ามากจะเหน็ไดว้า่
ทางเทา้แมจ้ะยงัไม่มคีวามพรอ้มในการเป็นทางเท้า
ยา่นนวตักรรม  

 
รปูท่ี 5 แสดงสดัสว่นของคุณภาพทางเทา้ของพืน้ที่
ศกึษาทีต่ ่ากวา่มาตรฐานของทางเทา้ยา่นนวตักรรม 

 
6.สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

6.1 ผลกระทบขององคป์ระกอบทางกายภาพ
เมืองท่ีส่งเสริมการเป็นย่านนวตักรรม 

 6.1.1 ท าเลที่ตัง้ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่
ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองและพื้นที่สีเขียวบาง
กระเจา้ไดภ้ายในรศัม ี5 กโิลเมตร แผนพฒันาระบบ
ขนส่งรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครใน
อนาคตเป็นทีด่งึดดูบรษิทัใหญ่ใหเ้ขา้มาลงทุน และน
วตักรเขา้มาอยูภ่ายในยา่น 

 6.1.2 ย่านเดนิเทา้ยงัไม่เกดิขึน้ การสญัจร
ในย่านยงัพึง่พารถยนต์และรถจกัรยานยต์เพราะการ
สญัจรที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพยังไม่มีอย่าง
ชัดเจนในอย่างท าให้การเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อหน้า
ภายนอกเกดิขึน้ไดย้าก 
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 6.1.3 อุปสรรคจากกายภาพในปัจจุบนัท า
ให้การเดินเท้า ปฏิสัมพันธ์ การมีอยู่ของพื้นที่
นวตักรรมยงัไมม่กีารรบัรูม้ากนัก การสรา้งเครอืขา่ย
เป็นไปไดก้ล่าวคอืดว้ยคุณภาพทางเทา้ที่ไม่มรี่มเงา 
ไม่มีความต่อเ น้ือง  พื้นที่ที่ถูกล้อมรัว้ท าให้เกิด
บรรยากาศทีไ่ม่เป็นมติรต่อการเดนิ พืน้ทีน่วตักรรม 
ศูนย์วจิยัทีไ่ม่เปิดใหเ้ขา้ถงึอย่างสาธารณะตลอด 24 
ชัว่โมงหรอืในระดบัทีท่ าใหเ้กดินวตักรรมแบบเปิด  

 
ภาพที ่6 แสดงถงึสภาพกายภาพของทางสญัจรใน
พืน้ทีปั่จจุบนัทีไ่มเ่อือ้ใหเ้กดิการเดนิเทา้และ

ปฏสิมัพนัธ ์
 

 แม้จะอยู่ระยะที่ใกล้ชิดทางภูมศิาสตร์ที่มี
ระยะสามารถเดนิไดแ้ต่คุณภาพของกายภาพกลบัท า
ใหพ้ืน้ทีท่ีค่วรจะเชื่อมต่อกนั เขา้ถงึกนัได้ อย่างพืน้ที่
มหาวิทยาลัย  พื้นที่ธุ รกิจ  พื้นที่ศูนย์วิจัยและ
นวัตกร รม  พื้ นที่ สนั บส นุนการ ใช้ชีวิต  พื้ นที่
นันทนาการและพกัผ่อน นัน้แยกเป็นส่วนๆ ดงันัน้
เมือ่ปฏสิมัพนัธ ์การใชช้วีติทีค่รบวงจรในยา่น เกดิขึน้
ยากจงึท าใหก้ารสรา้งเครอืขา่ยสนิทรพัยข์องภาคการ
ผลติ การศกึษา ธุรกจิ ยงัไมเ่ขม้แขง็  

 6.1.4 พืน้ทีส่าธารณะที่ไม่เพยีงพอและไม่
เชื่อมต่อกนัดว้ยทางเทา้สาธารณะทีม่คีุณภาพพอท า
ใหคุ้ณภาพชวีติยงัไม่เกดิขึน้ ไม่เกดิพื้นที่ทางสงัคม 
ไม่เกิดพื้นที่ทดลองและเผยแพร่นวตักรรมบนพื้นที่
เมอืงท าใหน้วตักรรมแบบเปิดยงัไม่เกดิขึน้ การเขา้
นวตักรรมเป็นไปไดย้าก  

 6.1.5 พืน้ทีศ่กึษามโีอกาสการพฒันาพืน้ที่
หน้าอาคารชัน้หน่ึงที่มกีารใช้งานหลากหลาย พื้นที่
วา่งทีไ่ม่มกีารใชง้าน อาคารรา้ง บนเสน้ทางหลกั ให้
เป็นพื้นทีอ่รรถประโยชน์ ทีส่ร้างคุณภาพชวีติ พืน้ที่
สงัคม และสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรม 

 
รปูท่ี 7 แสดงถงึสภาพกายภาพของพืน้ทีช่ ัน้หน่ึง ทีม่ ี
การใชง้านท าใหย้า่นมชีวีติชวีา สง่ผลดตี่อการเกดิ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ รปูแบบธรุกจิใหม่ๆ รว่มกบั

การทดลองนวตักรรมในพืน้ทีเ่มอืง 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
ย่านมศีกัยภาพจากการผสมผสานการใช้งานใน

ระยะการเดนิได ้ทีส่ามารถตอบสนองพฤตกิรรมการ
ใชง้านพืน้ทีแ่ละชวีติประจ าวนัคนในย่านได ้แต่ควรมี
การเชื่อมต่อทางเทา้และทางสญัจรดว้ยจกัรยานใหม้ี
คุณภาพ บรรยากาศ ทีเ่อื้อต่อการเดนิมากขึน้ ท าให้
เกิดระยะใกล้ชดิที่แท้จรงิ สร้างความเขม้แขง็ให้แก่
เครอืข่าย ช่วยใหเ้กดินวตักรรมแบบเปิดในด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านความหลากหลายการใช้
งานและกจิกรรม สามารถน าพืน้ทีว่า่งและอาคารรา้ง
มาใช้ประโยชน์ เ ป็นพื้นที่อรรถประโยชน์ เพื่ อ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ในการสร้าง
นวัตกรรม และสร้างรูปแบบธุ รกิจใหม่  ท าให้
บรรยากาศระหว่างการเดนิหลากหลาย ส่งเสรมิให้
เกดิปฏสิมัพนัธแ์ละกจิกรรมภายนอกอาคารได ้สรา้ง
ภาพจ าให้ย่านที่จะดึงดูดนวตักรเข้ามาใช้ชีวิตและ
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ท างานในย่าน  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
ขอ้ก าหนดทีเ่อื้อประโยชน์ใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิทีม่กีาร
ดัดแปลง ออกแบบรัว้ การล้อมรัว้ ให้มีพื้นที่หรือ
ลักษณะที่ เอื้อให้เกิดบรรยากาศที่ น่า เดิน เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ ในการเดิน ควบคู่กบัการปรบัปรุงทาง
เทา้สาธารณะใหร้่มรื่นเชื่อมต่อไปยงัพืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีส่เีขยีวต่างๆ  

 
รายการอ้างอิง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ . 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัเกีย่วกบัผูม้กีลุ่มอาการออทสิตกิ Autism Spectrum Disorders (ASD) ระบุว่า บุคคลกลุ่มน้ี
สามารถรบัรูส้ญัญานชี้แนะ และการกะระยะในสภาพแวดล้อมทางกายภาพไดด้ ีแต่ด้อยในการก าหนดพกิดั 
และการส ารวจเสน้ทางใหม ่ อน่ึงการศกึษาดา้นมติสิมัพนัธข์องบุคคลทัว่ไป  พบวา่องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้ม
ตามแนวคดิจนิตภาพเมอืง จะท าหน้าทีเ่ป็นสญัญานชีแ้นะช่วยสรา้งความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างประเภท
และพกิดัของสถานที ่และมกัปรากฏอยู่ในการเขยีนออกมาในรูปแผนที ่งานวจิยัน้ีจงึมจีุดประสงคเ์พื่อทดสอบ
เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลการสร้างแผนที่ของเดก็ในกลุ่มอาการออทสิตกิที่มศีกัยภาพสูง เพื่อที่จะน าไปใช้
การศกึษาหลกัในประเดน็ขา้งตน้ โดยเกบ็ขอ้มลูจากนักเรยีนในศูนยก์ารศกึษาพเิศษ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ช่วง
อายุระหว่าง 10-18 ปี จ านวน10 คน และท าการเปรยีบเทยีบเครื่องมอืในการท าความเขา้ใจดา้นมติสิมัพนัธ ์3 
รูปแบบ พรอ้มการสงัเกตพฤตกิรรม สมัภาษณ์บุคลากร พบว่าเดก็บางคนมปัีญหาในการวาดรูปทรง และไม่
สามารถท าความเขา้ใจในการวาดแผนที ่ซึง่ต่างจากการใชส้ติก๊เกอร ์หรอืการเขยีนตวัเลขลงในแผนทีเ่พือ่ระบุ
ต าแหน่งสถานที ่

ค ำส ำคญั: มติสิมัพนัธ,์ แผนที,่  สญัญำนชี้แนะ, ออทสิตกิ, เดก็ 

Abstract 
 Numbers of studies indicate that people with Autism Spectrum Disorders (ASD) demonstrate 
some cognation superiority such as cues recall on map, and perceptual distance mapping. While some 
of the impairments include less ability to learn location, insufficiently exploration of the new environment. 
Existing works on spatial cognition report that 5 environmental components proposed on the Kevin 
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Lynch’ s ‘ theory of a city’  serve as cues to constitute objects and spatial relation knowledge, and are 
often manifested in the drawing of a maps of typical development people.  Thus, this study aims to test 
the environmental mapping tools to be used in the main study on the presence of Lynch’s environmental 
components on `the high- functioning ASD children.   The participants in this study are 10 high-
functioning ASD children, aged between 10- 18 years recruited from the Maehongson province.  The 
qualitative data collecting methods include 3 mappings techniques, direct observation, interview of 
students and school personnel.  The results show that more than half of the participants have trouble 
drawing the maps recalled from memories while two other tools such as using stickers and writing 
numbers to coordinate the place name and location on the provided maps are found to be more efficient 
and communicative. 

Keyword: Cognitive map,  High-Function, Autism, School 
 
 
1. บทน า 

ออทิสติก เ ป็นอาการความผิดปกติด้ าน
พฒันาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คอื ด้านสงัคม 
การพดูหรอืดา้นภาษาและพฤตกิรรม ในภาพรวมทัง้
ประเทศไทยพบอัตราผู้ป่วยโรค     ออทิสติกน้ี
ประมาณ 300,000 คน และเพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี จงึท า
ให้ประเทศไทยมีศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นมาเพื่อ
รองรบักลุ่มคน     เหล่าน้ี ในการพฒันาทกัษะใน
ดา้นต่างๆ ใหด้ขีึน้ ซึง่บุคคลเหล่าน้ีมคีวามรูส้กึไวต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมากกว่าคนทัว่ไป 
ดงันัน้สภาพแวดลอ้มโดยรอบจงึมอีทิธพิลอย่างมาก
ต่อบุคคลทมีกีลุม่อาการออทสิตกิ 

การรบัรูอ้งคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มมผีลต่อ
การสร้างแผนที่จนิตภาพและการค้นหาเสน้ทางของ
บุคคลทัว่ไป  โดยลกัษณะองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ด่นชดัจะถูกจดัเกบ็ในลกัษณะจ าลองทีม่ลีกัษณะไม่
เหมอืนสภาพแวดล้อมจรงิ  ดงันัน้  แผนที่จนิตภาพ
ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่
บุคคลทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มนัน้ 

เควิน ลินช์  (Lynch, 1960)   น า เสนอองค์ -
ประกอบพืน้ฐาน 5 ประการทีม่สี่วนช่วยในการสรา้ง
จนิตภาพเมอืง ไดแ้ก่ 
- เส้นทาง (path) ได้แก่ ถนน ทางเท้า ทางเดิน 

คลอง และเสน้ทางอื่นๆ ที่ผู้คนใช้ในการสญัจร 
โดยเสน้ทางเหล่านี้มหีน้าทีร่องรบัการเคลื่อนตวั 
ระหวา่งพืน้ทีห่รอืปรภิูม ิและท าหน้าทีเ่ป็นกรอบ
ในการก าหนดพืน้ทีไ่ปพรอ้มๆ กนั 

- ขอบเขต (edge) ได้แก่ สิ่งที่ท าหน้าที่สร้าง
ขอบเขต หรอืเขตแดนของพืน้ที ่ทัง้ทีส่ามารถจบั
ตอ้งได ้หรอืเกดิจาการรบัรู ้เชน่ ผนงั แนวอาคาร 
ชายฝัง่ ขอบรัว้ ถนน ทางเดนิขา้มถนน 

- ย่าน (District) มีลักษณะเป็น 2 มิติ หมายถึง 
พื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ
เด่นชดัโดยบุคคลสามารถเดนิทางเขา้หรอืออก
จากยา่นได ้

- ชุมทาง (Node) มลีกัษณะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ 
และเป็นจุดตดัของเส้นทางสญัจร เป็นพื้นที่ ที่
บุคคลสามารถจะเดนิทางเขา้ออกได ้ชุมทางท า
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หน้าที่เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดส าคัญ
ของเมอืง ชุมชน หรอืยา่น  

- ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) เป็นจุดอ้างอิงที่
บุ คคลไม่ส ามารถ เดินทาง เข้า ไปได้  ภู มิ
สญัลกัษณ์อาจจะมหีลายขนาด สงัเกตเห็นได้
ง่ายจากที่ไกลๆ และมีความเปรียบต่างสูง 
ระหวา่งรปูร่างและพืน้หลงั ในบางครัง้ จุดอา้งองิ
ทีเ่คลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งเชน่ ดวงอาทติย ์
แผนที่จินตภาพนัน้ถือเป็นการจัดเก็บความรู้

เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มกายภาพใหอ้ยูใ่นระบบความ
ทรงจ าของมนุษย์ในลักษณะไม่เหมือนสภาพ- 
แวดลอ้มจรงิเสยีทเีดยีว รายละเอยีดของแผนทีจ่นิต
ภ า พ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม
ประสบการณ์ทีบุ่คคลทตี่อสภาพแวดลอ้มนัน้ 

เดก็ทีม่กีลุ่มอาการออทสิตกิมคีวามแตกต่างจาก
เด็กปกติในการจดจ าเส้นทาง ขึ้นอยู่กับความ
บกพร่องและระดบัความรุนแรงของอาการ  โดยเดก็
ปกตินัน้สามารถจดจ าเส้นทางได้อย่างรวดเรว็และ
ถาวร  ในขณะเด็กออทิสติกที่ต้องเกิดการท าซ ้าๆ 
ท าบ่อยๆ เพื่อใหเ้กดิการจดจ าเสน้ทางทีด่ขี ึน้  และ
จงึต้องได้รบัการดูแลช่วยเหลอืหรอืมคีวามใส่ใจใน
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการจดจ า
สภาพแวดลอ้ม  และคน้หาเสน้ทางมากกวา่เดก็ปกต ิ 

การท าวรรณกรรมปรทิศัน์ (Natalia Ing. 2011) 
ชีใ้หเ้หน็ว่ามกีารศกึษาการคน้หาเสน้ทางในเดก็ทีม่ ี
กลุ่มอาการออทิสติก   บางกลุ่มมีทักษะในการ
ประมวลผลในการค้นหาเส้นทางที่ดี แต่ก็มีบาง
ประเภทที่มคีวามบกพร่องของพฒันาการแบบรอบ
ด้าน (PDD-NOS)  และกลุ่มที่มีภาวะปัญญาอ่อน
อย่างรุนแรง (Autism with mentally retarded) ไม่มี
ประสทิธภิาพในการคน้หาเสน้ทาง  

นอกจากน้ีการพฒันาระบบประสาทในวยัเด็ก
และวยัรุ่นส่งผลกระทบต่อการค้นหาเส้นทาง  ทัง้
การศึกษาที่กล่าวมาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้

สถานการณ์จ าลองในคอมพิวเตอร์  และมุ่งเน้น
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการค้นหาเส้นทาง
มากกว่าการศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบ
สภาพแวดลอ้มที่มตี่อการสรา้งแผนที่จนิตภาพของ
เดก็ทีม่กีลุม่อาการน้ี 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

ดงันัน้การศกึษาครัง้น้ีจงึมจีุดประสงคเ์พือ่: 
2.1 ทดสอบเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูการสรา้ง

แผนที่ของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกที่มี
ศกัยภาพสงู โดยการเปรยีบเทยีบเครื่องมอื 
เครื่องมือในการท าความเข้าใจด้านมิติ
สมัพนัธ์ 3 รูปแบบ คอื การวาดแผนที ่การ
ใชส้ติก๊เกอร ์และการเขยีนตวัเลขลงในแผน
ทีเ่พือ่ระบุต าแหน่งสถานที ่

2.2 ศกึษาเบื้องต้นองค์ประกอบสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ด่นชดั  และสามารถใชใ้นการหาเสน้ทาง
ส าหรับเด็กออทิสติกศักยภาพสูงในศูนย์
ศกึษาพเิศษประจ าจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 

3. บริบทของพืน้ท่ีท่ีศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตัง้อยู่ ณ เลขที่ ๒๐๒/๕ หมู่ ๑ บ้านปางหมู ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มพีื้นที่ 7 
ไร่ ประกอบดว้ย อาคารเรยีนชัว่คราว 4 หอ้ง, หอ้ง
ประชุม 1 ห้อง ,อาคารส านักงานแบบประหยัด , 
ห้องสมุด , เรือนพยาบาล , แฟลต 8 ยูนิตซึ่งเป็น
บ้านพักครู , Sensory room, Dome ท ากิจกรรม ,  
โรงอาหาร,   โรงครวั, โรงจอดรถ, บา้นพกัภารโรง, 
ห้องเรียนแบบวอร์ดอล์ฟ , ห้องน ้า , และห้องเก็บ
ของผู้ใช้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ประกอบด้วยครู 25 คน และเด็กพิเศษในจังหวดั 
234 คน โดยมีเด็กพิเศษที่เข้ารับบริการที่ศูนย์
การศกึษาพเิศษในแต่ละวนั เฉลีย่วนัละ 20 คน อายุ
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เฉลี่ย 0-18 ปีประกอบไปด้วย 1.) บุคคลที่มคีวาม
บกพร่องด้านการมองเห็น 2.) บุคคลที่มีความ
บกพร่องดา้นการไดย้นิ 3.) บุคคลทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสติปัญญา 4.) บุคคลที่มีความบกพร่องด้าน
ร่างกายหรือสุขภาพ 5.) บุคคลที่มปัีญหาทางการ
เรยีนรู ้6.) บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 7.บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางพฤตกิรรมและ
อารมณ์ 8.) บุคคลออทสิตกิ 9.) บุคคลพกิารซ ้าซอ้น  

การเลอืกสถานทีท่ าวจิยัเน่ืองจากผูว้จิยัสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลในศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จงึง่ายต่อการเก็บขอ้มูลและสะดวกใน
การเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู จงึตอ้งการศกึษาเกีย่วกบั
แผนที่จินตภาพส าหรับ เด็กออทิสติก ในศูนย์
การศกึษาพเิศษแหง่น้ี เพอืน ามาเปรยีบการศกึษาที่
ไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมมาของต่างประเทศทีม่ี
มาก่อนหน้าน้ี 

 
4. วิธีวิจยั 
ในการศกึษาน้ี  ผู้วจิยัเลอืกใช้การศกึษาแบบกรณี 
ศกึษาเดี่ยว (Single case study) เพื่อเปรยีบเทยีบ
เครื่องมือในศึกษาการองค์ประกอบทางสภาพ- 
แวดลอ้มของศูนย์การศกึษาพเิศษมผีลต่อการสรา้ง
แผนทีจ่นิตภาพของเดก็ออทสิตกิศกัยภาพสูง  โดย
มรีายละเอยีดดงัน้ี: 

4.1 วิธีและเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย 4 

ขัน้ตอน คอื  
4.1.1) ส ารวจสภาพแวดล้อมภายในศูนย์

การศกึษาพเิศษ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
4.1.2) สมัภาษณ์ใหอ้าจารย ์และบุคลากร 

ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 คน 

4.1.3) ทดสอบแผนที่จินตภาพให้เด็ก
พเิศษและน าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบ

แบบทดสอบทัง้หมด เพื่อท าความเข้าใจด้านมิติ
สมัพนัธ ์3 รปูแบบ  

4.2 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 
นักเรยีนออทสิตกิศกัยภาพสงู ช่วงอายุระหว่าง 10-
18 ปี จ านวน 10 คน และบุคลากรในศูนยก์ารศกึษา
พเิศษ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 
5.ผลการศึกษา 

5.1 ผลจากแบบทดสอบองค์ประกอบของ
แผนทีใ่นเดก็ออทิสติกศกัยภาพสงู 

จากการเก็บแบบทดสอบในเด็กอายุ 10-18 ปี 
จ านวน  10  คน  พบว่ า  เ ครื่ อ งมือแรกที่ เ ป็น
แบบทดสอบที่ให้เด็กคือการวาดแผนที่จากความ
ทรงจ า มปีระสทิธิภาพในการให้ขอ้มูลได้ไม่เต็มที่ 
เนื่องจากเดก็บางคนมปัีญหาในการวาดรปูทรงต่างๆ 
และไม่สามารถเหน็ภาพและท าความเขา้ใจในการ
วาดแผนทีไ่ด ้จงึยากต่อการเขา้ใจและตคีวามของตวั
ผูว้จิยั  

 

 
รปูท่ี 1: ตวัอยา่งผลการทดสอบดว้ยการใหว้าดแผนที ่
เปรยีบเทยีบกบัแผนผงับรเิวณโรงเรยีนฉบบัสมบรูณ์ 
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เครื่องมอืทีส่องการใชแ้ผนทีข่องโรงเรยีนทีว่าด
ให้ดูเข้าใจง่ายและให้เด็กติดสติ๊กเกอร์จากอาคาร
และพืน้ที่ทีเ่ดก็จ าได ้และใชง้านหรอืเหน็บ่อยๆ ผล
การทดลองใช้เครื่องมือพบว่า เด็กๆ สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายและให้ความร่วมมือในการท า
แบบทดสอบไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

 
รปูท่ี 2:  ตวัอย่างผลการทดสอบด้วยการใหต้ิด
สติ๊ก เกอร์  เปรียบเทียบกับแผนผังบริเวณ
โรงเรยีนฉบบัสมบรูณ์ 
 

เครื่องมอืทีส่ามใหเ้ดก็ เตมิเลขลงไปในแผนทีว่่า
พวกเขาจ าแผนที่อาคารตรงไหนได้บ้าง โดยมี
ตัวเลือกให้เลือกเติม ผลการทดลองใช้เครื่องมือ
พบว่า ไดผ้ลเหมอืนเครื่องมอืทีส่องคอืเดก็ สามารถ
ท าความเขา้ใจไดง้่ายและใหค้วามร่วมมอืในการท า
แบบทดสอบไดเ้ป็น    อย่างด ีจงึสามารถเกบ็ขอ้มลู
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่จะอาจจะมปัีญหาอยู่บา้ง
คือเด็กบางคนไม่สามารถจะเขียนตัวเลขอย่าง
ถูกตอ้งได ้

 

 
รูปท่ี 3: ตัวอย่างผลการทดสอบด้วยการให้จับคู่
ตวัเลข เปรยีบเทยีบกบัแผนผงับรเิวณโรงเรยีนฉบบั
สมบรูณ์ 
 

จากแบบทดสอบทัง้สามทีไ่ดท้ดลองเกบ็มานัน้ มี
แบบทดสอบที่ 2 และ 3 ที่สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์การรับรู้องค์ประกอบทางจินตภาพของ
บรเิวณโรงเรยีน โดยการตดิสติก๊เกอร์ลงบนแผนผงั 
และการใหใ้สห่มายเลขลงบนแผนผงั 

ความชดัเจนขององค์ประกอบจนิตภาพที่ได้มา
จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูนัน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื
สามารถจ าอาคารหลกัๆ ทีใ่ชง้านไดถ้งึ 3 ใน 4  ของ
อาคารทัง้หมด  โดยสามารถน าเสนอองคป์ระกอบที่
ปรากฏในตามองค์ประกอบจินตภาพเมืองตาม
ทฤษฎขีองลนิซ ์ไดด้งัน้ี 
- เสน้ทาง (path) : เสน้ทางหลกัทีป่รากฎในจนิต

ภาพของศูนยก์ารศกึษาพเิศษ ไดแ้ก่ เสน้ทาง
ถนนหน้าอาคารเรียน และถนนทางแยกไป
หอ้งสมดุ 



การศกึษาสญัญาณชีแ้นะองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มในแผนการสรา้งแผนทีข่องเดก็กลุ่มอาการออทสิตกิศกัยภาพสงู 
ปรางทพิย ์สนัตสิทิธานนท ์และ ดร.พยิะรตัน์ นนัทะ        
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- ขอบเขต (edge) : ขอบเขตที่ปรากฎในจินต
ภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ขอบ
บริเวณ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และสนาม
กระตุน้ประสาท 

- ย่าน (District) : ย่าน ในบรบิทน้ี อาจเปรยีบ
ไดว้่าอาคารต่างๆซึ่งมสีสีนัและพืน้ทีป่ระกอบ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน เป็นเสมือนย่านที่มี
ความแตกต่างกันส าหรับเด็ก โดยอาคารที่
สามารถจ าไดซ้ ้ากนัมากทีสุ่ดคอื อาคารเรยีน 
สนามกระตุ้นประสาท โรงอาหาร โรงครัว 
ห้องน ้ า สนามเด็กเล่น อาคารเรียนแบบวอ
ลดอรฟ์ ตกึอ านวยการ และหอ้งสมดุ 

- ชุมทาง (Node) : ชุมทางที่เป็นจุดตัดของ
เส้นทางเดิน ที่ปรากฎในจินตภาพของศูนย์
การศกึษาพเิศษ ไดแ้ก่ โรงอาหาร 

- ภูมสิญัลกัษณ์ (Landmark) : ภูมสิญัลกัษณ์ที่
ปรากฎในจนิตภาพของศูนย์การศกึษาพเิศษ 
ไดแ้ก่ อาคารเรยีนและเสาธง 

5.2 ผลการสมัภาษณ์บุคลากรภายในศูนย์
การศึกษา 

ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์เพิม่เตมิบุคลากรภายในศนูย์
การศกึษา พเิศษประจ าจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน   จ านวน 
10 คน ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นครผููส้อนและผูด้แูลเดก็  เพือ่
เพิม่ความเขา้ใจและตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูลที่
เกี่ยวกบัการรบัรู้จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่เป็นเดก็ออทิ
สตกิศกัยภาพสูงนัน้ และเพื่อเรยีนรูข้อ้ดแีละปัญหา
ในพืน้ทีม่ากขึน้  
- เสน้ทาง (path) : ความสามารถในการช่วยเหลอื
ตัวเองในการไปยังที่ต่างๆ ของเด็กออทิสติก 
เช่นการไปห้องน ้ าคนเดียว หรือห้องสมุดคน
เดยีวนัน้ สามารถจ าเสน้ทางและพาตวัเองไปยงั
สถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีหลังจากได้การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์การไปทีน่ัน้ๆ หรอืไดร้บั
การฝึกฝนและท าซ ้าจนสามารถจ าได ้ เสน้ทาง

หลกัที่ใช้ประจ าคอืถนนหน้าอาคารเรยีน ถนน
ทางแยกไปหอ้งสมุด เส้นทางระหว่างอาคารแต่
ละอาคารภายในศูนย์การศึกษาพิเศษนัน้ ไม่
สรา้งความสบัสนหรอืเกดิอุปสรรคในการปล่อย
ให้เด็กเดินไปโดยล าพงั เน่ืองจากศูนย์ฯมกีาร
วางผงัอาคารเรียนที่จะท าให้เด็กเดินไปถึงยงั
จุดหมายได้ง่าย และยังมีป้ายอาคารที่เ ป็น
สญัญาณชีแ้นะเพิม่เตมิในการหาเสน้ทาง 

- ขอบเขต (edge) : ขอบเขตที่ปรากฎในแผนที่ 
ได้แก่ ขอบบรเิวณบ้านพกัครู ห้องสมุด สนาม
เดก็เลน่ และตกึอ านวยการ 

- ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) :ที่เด็กจ าได้เป็น
พเิศษหรอืจ าไดม้ากทีสุ่ดในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ 
ไดแ้ก่ อาคารเรยีนทีจ่ าไดม้ากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแบบทดสอบแผนที่จินตภาพที่มีการติด
สติก๊เกอร์หรอืการเขยีนเลขลงไปในอาคารหรอื
พืน้ทีท่ีเ่ดก็จดจ าได ้ 
5.3 สัญญาณช้ีแนะทางทัศนาการ (Visual 

cue)  ที ่ส่ งผลต่อการจดจ า เ ส้นทางภายใน
โรงเรียนของเดก็ 

ภายในศูนยก์ารศกึษาพเิศษนัน้จะมป้ีายบอกแต่
ละอาคาร และลกูศรชีไ้ปยงัจุดต่างๆทีส่ าคญั แต่ป้าย
ยงัมน้ีอย ผูว้จิยัพบวา่ป้ายสญัลกัษณ์บอกทางเหลา่นี้
มีความส าคัญต่ อการจดจ า เส้นทางของ เด็ก 
นอกจากน้ียงัมกีารใช้สเีพื่อช่วยให้เด็กสามารถจ า
และแยกประเภทของอาคาร 

 
6.อภิปรายผล 

องค์ประกอบทางกายภาพที่มีผลต่อการสร้าง
แผนที่จินตภาพของเด็กออทิสติกศักยภาพสูง มี
องค์ประกอบทัง้ 5 ข้อ ตามทฤษฎีของเควนิ ลินซ์ 
แต่มีองค์ประกอบบางอย่างมีความชัดเจนและ
ปรากฏในแผนที่ที่เด็กท าในการทดสอบมากกว่า
องค์ประกอบอื่น  กล่าวคือ เด็กออทิสติกสามารถ
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รับรู้เส้นทาง (path) ได้ชัดเจน เห็นได้จากความ
ถูกตอ้งในการระบุเสน้ทางหลกัหน้าอาคารเรยีน และ
เสน้ทางสามแยก  ทางไปหอ้งสมุดที ่ทัง้น้ีเน่ืองจาก
เป็นเสน้ทางทีถู่กใชเ้ป็นประจ า ชุมทาง (Node) เป็น
จุดตดัของเสน้ทางทัง้ 2 เส้นทาง ได้แก่บรเิวณโรง
อาหาร ซึ่งมตี าแหน่งอยู่กลางศูนย์การศกึษาพเิศษ 
ย่าน (District)  คืออาคารแต่ละอาคารที่มีสีส ัน
เฉพาะตวั และเป็นทีป่ระกอบกจิกรรมต่างๆกนั และ
สุดท้ายคือภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ซึ่งได้แก่
อาคารเรยีนและเสาธง 

องค์ประกอบที่ปรากฏชัดเจนในแผนที่จาก
แบบทดสอบ  คอืเสน้ขอบเขต (edge) ซึง่แบ่งเป็น 4 
ฝัง่ ดา้นหน้ามกีารรบัรูว้่าขอบเขตคอื สนามกระตุ้น
ประสาท ด้านหลงั คอืหอ้งสมุด แต่ฝัง่ทางซ้ายและ
ขวาของศูนย์การศึกษาผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถให้
ค าตอบที่แน่ชัดได้ว่าขอบเขตไปสิ้นสุดที่ตรงไหน
เนื่องจากไมไ่ดเ้ขา้ถงึพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืเป็นอาคารทีไ่ม่
รูจ้กั ไมไ่ดใ้ชง้าน 

การสมัภาษณ์บุคลากรจ านวน 10 คน ชี้ใหเ้หน็
ว่าการฝึกฝน ความถี่และระยะเวลาในการสร้าง
ความคุน้เคยต่อสถานที ่ สง่ผลต่อความสามารถและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จ ด จ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
สภาพแวดลอ้มกายภาพของเดก็ออทสิตกิศกัยภาพ
สูง  นอกจากน้ีในส่วนของการค้นหาเส้นทาง 
(Wayfinding) ต้องมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ 
ป้ายสญัลกัษณ์ และป้ายบอกทางทีเ่ขา้ใจงา่ย จะชว่ย
ใหเ้ดก็ออทสิตกิไปยงัจุดหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสทิธภิาพ  

และผลการศึกษา ใน เด็กออทิสติกพบว่ า 
เครื่องมอืแรกทีเ่ป็นแบบทดสอบทีใ่หเ้ดก็ๆ การวาด
แผนทีจ่นิตภาพจากความทรงจ า มปีระสิทธภิาพใน
การเก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่ เน่ืองจากเด็กบางคนมี
ปัญหาในการวาดรูปทรงต่างๆ และไม่สามารถเหน็
ภาพและท าความเขา้ใจในการวาดแผนทีไ่ด ้จงึท าให้

ไม่สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ตม็ที่ และยากต่อการเขา้ใจ
ของตวัผูว้จิยัเอง  

เครื่องมอืทีส่องการใชแ้ผนทีข่องโรงเรยีนทีว่าด
ให้ดูเข้าใจง่ายและให้เด็กติดสติ๊กเกอร์จากอาคาร
และพืน้ที ่ทีเ่ดก็จ าได ้และใชง้านหรอืเหน็บ่อยๆ ผล
การทดลองใช้เครื่องมือพบว่า เด็กๆสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายและให้ความร่วมมือในการท า
แบบทดสอบไดเ้ป็นอย่างด ีจงึสามารถเกบ็ขอ้มูลได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ และท าให้สะดวกต่อการเก็บ
ขอ้มลูของตวัผูว้จิยัเอง 

เครื่องมอืทีส่ามใหเ้ดก็ เตมิเลขลงไปในแผนทีว่่า
พวกเขาจ าแผนที่อาคารตรงไหนได้บ้าง โดยมี
ตัวเลือกให้เลือกเติม ผลการทดลองใช้เครื่องมือ
พบวา่ ไดผ้ลเหมอืนเครือ่งมอืทีส่องคอืเดก็ๆสามารถ
ท าความเขา้ใจไดง้่ายและใหค้วามร่วมมอืในการท า
แบบทดสอบไดเ้ป็นอย่างด ีจงึสามารถเกบ็ขอ้มูลได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ และท าให้สะดวกต่อการเก็บ
ขอ้มูลของตวัผูว้จิยัเอง แต่จะอาจจะมปัีญหาอยู่นิด
หน่ึงคอื เดก็บางคนไม่สามารถจะเขยีนตวัเลขอย่าง
ถูกตอ้งได ้

แต่ในเดก็ปกตนิัน้ผลออกมาพบว่า เดก็สามารถ
ท าความเขา้ใจในการท าแบบทดสอบโดยเครื่องมอื
ทัง้สามไดอ้ยา่งด ีและไมม่ปัีญหาใดๆ 

สรุป การเลือกใช้เครื่องมือที่จะน ามาเก็บมา
ข้อมูลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อาจจะต้องเลือกใช้
เครือ่งมอืทีส่องหรอืเครือ่งมอืทีส่าม ในการน ามาเกบ็
ขอ้มลู 
 
7. ข้อจ ากดัในการศึกษา 

การเก็บขอ้มูลจากเดก็ออทสิตกิถือเป็นเรื่องท้า
ทาย  ใชเ้วลาและความอดทน  ตอ้งมกีารกระตุน้ให้
เดก็ท าแบบทดสอบอยู่เป็นระยะ ทัง้น้ีเน่ืองจากเดก็
ออทสิตกิไม่สามารถจดจ่อกบัการท าแบบทดสอบได้
เป็นระยะเวลานาน   



การศกึษาสญัญาณชีแ้นะองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มในแผนการสรา้งแผนทีข่องเดก็กลุ่มอาการออทสิตกิศกัยภาพสงู 
ปรางทพิย ์สนัตสิทิธานนท ์และ ดร.พยิะรตัน์ นนัทะ        
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เด็กแต่ละคนนัน้ก็มศีกัยภาพไม่เท่ากนั พบว่า
เด็กบางคนไม่รู้จ ักชื่ออาคาร อ่านป้ายชื่ออาคาร
ต่างๆ ไมเ่ขา้ใจ  ไมเ่ขา้ใจความหมายของป้ายอาคาร 
และไม่คุ้นเคยกับอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ตึก
อ านวยการ บ้านพกัครู แต่จะรู้จกัเพยีงอาคารที่ใช้
งานบ่อยเท่านัน้ อีกทัง้เด็กเสียสมาธิระหว่างการ
เดินทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง และไม่ไปตาม
จุดหมายทีต่ัง้ใจไวต้ัง้แต่แรก 
 
8. ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

การศกึษาน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าสญัญาณชี้แนะ เช่นป้าย
ทีแ่บง่ตามสแีต่ละอาคาร หรอืป้ายอาคารชีไ้ปตามจุด
ต่างๆ เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เด็กสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าตัวหนังสือ  
รวมถงึแผนผงัศูนย์ส่งมผีลต่อการสร้างความเขา้ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาเส้นทางและ
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมกายภาพของบรเิวณที่
ใช้งาน  ดังนั ้นจึงมีความน่าสนใจในการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชนิดของสญัญาณ
ชี้แนะรูปแบบต่างๆ ร่วมกบัการฝึกฝน  ที่ส่งผลใน
การช่วยใหเ้ดก็สามารถเดนิทางและช่วยเหลอืตวัเอง
ในการเดนิไปยงัจุดหมายต่างๆ 

นอกจากน้ียังเป็นที่น่าศึกษาต่อไปว่า  การ
เรยีนรูส้ภาพแวดลอ้มผ่านเครื่องมอืต่างๆ  เช่นการ
จ าลองสภาพแวดล้อมในคอมพิวเตอร์ การศึกษา
โมเดลสามมติขินาดจ าลอง  การเรยีนรูผ้่านแผนผงั  
หรอืรูปภาพสองมติ ิ จะมผีลต่อการสรา้งแผนทีจ่นิต
ภาพ  และคน้หาเสน้ทางของเดก็กลุ่มอาการออทสิติ
กอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 

ตลอดระยะเวลากว่า 150 ปี ทีป่ระเทศไทย ตัง้แต่ยงัเป็นสยามไดเ้ขา้ร่วมในงานทีย่ิง่ใหญ่ระดบัโลก 
อย่างงานมหกรรมโลกเวลิด์ เอก็ซโ์ป  ซึง่ทุกครัง้ทีผ่า่นมา ไดม้กีารน าเสนออาคารศาลาไทยแบบไทยประเพณี 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ปรากฏอยู่ในอาคารศาลาไทยเสมอมา ซึ่งในงานมหกรรมโลกเวลิด์ เอ็กซ์โป 2020 ณ เมอืง
ดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ มแีนวคดิหลกัในการจดังาน คอื “การเชื่อมความคดิ เพื่อสร้างอนาคต” 
บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งสรรค ์และน าเสนอสถาปัตยกรรมอาคารศาลาไทยใหม้รีปูแบบทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวคดิการจดังาน ซึง่น าไปสู่ภาพลกัษณ์ของประเทศทีท่นัสมยั สอดคลอ้งกบันโยบายการน าประเทศไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม และศกัยภาพทางดจิทิลัของประเทศไทย โดยการ
น าเสนออาคารศาลาไทยในรูปแบบร่วมสมยั ที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของเมอืงดูไบ ที่มอุีณหภูมสิูง 
ประกอบกบัการน าเทคโนโลยสีมยัใหม ่มาปรบัใชท้ัง้ทางดา้นการก่อสรา้ง และรปูแบบการจดัแสดงนิทรรศการ  
 

ค ำส ำคญั: อำคำรศำลำไทย, งำนมหกรรมโลก เวลิดเ์อก็ซโ์ป, กำรคดิใหม-่ท ำใหม ่
 
Abstract 

For over 150 years, Thailand has participated in world-class events such as the World Expo. 
Every event has been presented to traditional Thai architecture, which has exhibited always Thai identity 
in the Thailand Pavilion. In the World Expo 2020 Dubai on the United Arab Emirates, the main theme 
of the event is “Connecting Minds, Creating the Future”. The objective of this study is to create and 
present the architecture of Thailand Pavilion to be conformed with the main theme regarding the image 
of being a modernized nation and in accordance with the policy of Thailand 4.0. By presenting Thailand 
Pavilion in a contemporary style that conform to the high temperature environment of Dubai. Including 
the introduction of new technology to be used in both construction and display of exhibition. 

Keywords: Thailand Pavilion, World Expo, Reinvention 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 
การจดังานมหกรรมโลกเวลิด์เอ็กซ์โป 2020 ณ 

เมอืงดไูบมหีวัขอ้หลกัในการจดังาน คอื “เชือ่มความคดิ 
สร้ างอนาคต ”   (Connecting Minds, Creating the 
Future)  โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่เป็นเหมอืนสญัญาณที่
จะส่งต่อใหทุ้กคนร่วมใจการพฒันาโลก เพื่อสรา้งแรง
บันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป อีกทัง้เพื่อพัฒนา
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาคองคก์ร และภูมศิาสตร ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของโลกทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการน าเสนอ
นวัตกรรม  และประชาสัมพันธ์ประ เทศ  โดย
แนวความคดิในการจดังานครัง้น้ี ถูกแบ่งออกเป็น 3 
หวัข้อย่อย ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity), การ
ขบัเคลื่อน (Mobility) และความยัง่ยนื (Sustainability) 
โดยจะสะท้อนให้ เห็นถึงการขับเคลื่ อนให้ เกิด
ความก้าวหน้าดว้ยการเชื่อมโยงระหว่างผูค้น องค์กร 
และประเทศต่าง ๆ และความพยายามมุ่งสรา้งอนาคต
ที่ดกีว่า ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคญัของประเทศไทยใน
การน าเสนอเกี่ยวกับนโยบายการน าประเทศไปสู่  
Thailand 4.0 ที่เป็นการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม และดิจิทัลของประเทศไทย และการมี
บทบาทบนเวทีโลก รวมทั ้ง เ ป็นโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพฒันา สร้างสรรค์ ในเชิง
เศรษฐกจิ และสงัคมร่วมกบันานาประเทศ  ซึง่ปีน้ีทาง
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ และดูแลงานในครัง้น้ี (ส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั, 2561) 

จากที่มาและความส าคญัขา้งต้น ทางผูว้จิยัได้มี
ความสนใจ และตระหนักถงึความส าคญัในการพฒันา
ประเทศ ที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงใหน้านาประ-
เทศไดเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่ในศกัยภาพการพฒันาดา้น
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย เช่น ภาคเศรษฐกจิ ภาคสงัคม และภาค
ก าลงัคน ในฐานะประเทศศูนยก์ลางทางนวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนภูมภิาค โดยงานวจิยัน้ีเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาและน าเสนอประเทศไทย ผ่านรูปแบบ
สถาปัตยกรรม อาคารศาลาไทย ในงานมหกรรมโลก
เวลิด์เอก็ซ์โป 2020 ณ เมอืงดูไบ ซึ่งงานวจิยัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิก  ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในมติใิหม่ ๆ ทีแ่สดงออก 
และสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สูก่ารเป็น Thailand 
4.0 เป็นสงัคมที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมและดิจิทลั 
และยงัเป็นสญัลกัษณ์ในการน าเสนอความเป็นไทยสู่
สากล ทีม่บีทบาทบนเวทโีลกอกีดว้ย 

 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 ศึกษาข้อก าหนดในการออกแบบก่อสร้าง
เบื้ องต้นจากทางเจ้าภาพจดังาน (เอกสาร Self-
Building Pavilions Guide) เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตัง้ 
ขนาด ความสงูของอาคาร และระยะร่นโดยรอบทีต่ัง้ 
และขอ้ก าหนดเรือ่งความยัง่ยนื 
2.2 ศึกษาข้อก าหนดในการออกแบบก่อสร้าง
เบื้องต้นจากร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่กระทรวง
เศรษฐกิจดจิทิลัเป็นผู้ดูแล ประกอบด้วย เน้ือหาใน
การจดัแสดงนิทรรศการ ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ที่
แต่ละส่วน เป้าหมายของยอดจ านวนผูเ้ขา้ชมอาคาร
ศาลาไทย และงบประมาณทีก่ าหนด  
2.3 ศึกษา และก าหนดองคป์ระกอบส าคญัอืน่ ๆ 
ทีใ่ช้ในการออกแบบโดยผูวิ้จยั ไดแ้ก่ การออกแบบ
อาคารในสภาพภมูอิากาศแบบทะเลทรายเขตรอ้น ณ 
เมอืงดูไบ การก าหนดต าแหน่งอาคาร  และการจดั
วางพื้นที่ใช้สอย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หลกัในการเขา้ชมงาน ภาพลกัษณ์ของอาคารศาลา
ไทยที่สื่อสารถึงความเป็นไทย แนวคิดของอาคาร
ศาลาไทยทีส่อดคลอ้งกบัแนวความคดิในการจดังาน  
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2.4 วิเคราะหข้์อมลู และสรปุเป็นแนวทางการ
ออกแบบอาคารศาลาไทยในงานมหกรรมโลก 
เวิลดเ์อก็ซโ์ป 2020 ดไูบ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 
3.1 ขอบเขตทางด้านเน้ือหา 
3.1.1 ศกึษำกรณีศกึษำ ประกอบดว้ย 
1) อาคารศาลาไทยจากอดตีจนถงึปัจจุบนั  
2) ศึกษาแนวคิดการออกแบบอาคารที่โดดเด่นใน
เรื่องของความยัง่ยนื และการออกแบบอาคารในเขต
ภมูอิากาศแบบทะเลทรายเขตรอ้น 
3.1.2 ศกึษำรวบรวมขอ้มลูและขอ้ก ำหนดจำกเอกสำร
คู่ มือ ในกำรกำรออกแบบก่ อสร้ำ ง  (Self-Build 
Pavilions Guide) ทีก่ ำหนดโดยเจ้ำภำพจดังำน และ
จำกเอกสำรร่ำงขอบเขตงำน (TOR) จำกส ำนักงำน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
3.1.3 ศกึษำนโยบำย และแนวโน้มกำรพฒันำประเทศ
ไทย 4.0 ทีส่อดคล้องกบัแนวคดิหลงัของกำรจดังำน 
มหกรรมโลก เวลิดเ์อก็ซโ์ป 2020 ดไูบ 
3.1.4 ศึกษำทฤษฎี แนวควำมคิด จำกงำนวิจัยที ่
เกี ย่ วข้องกับพื้นฐำนสถำปัตยกรรมไทย  และ
เอกลกัษณ์ทำงสถำปัตยกรรมไทยสมยัใหม่ กบักำร
คดิใหม่ - ท ำใหม่ (Reinvention) (วมิลสทิธิ ์หรยำงกูร 
และคณะผูว้จิยั, 2558)  
3.2 ขอบเขตทางด้านทีต่ัง้ 

ทีต่ัง้ของงาน เวลิดเ์อก็ซโ์ป 2020 อยู่ทีเ่มอืง
ดูไบ ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์(UAE)   ซึง่เป็นประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลาง 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัตกเฉียงใตร้มิอ่าวเปอรเ์ซยี  

 
 

รปูท่ี 1 รูปบนแสดงผงับรเิวณในการจดังาน รูปล่าง
แสดงขอบเขตพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารศาลาไทย 
โดยลูกศรสีเหลืองคือเส้นทางเดินหลักด้านหน้า
อาคาร เสน้ลูกศรสแีดงคอืเสน้ทางของส่วนสนับสนุน
อาคาร  ที่มา : คู่ มือ ในการออกแบบ  Self-Build 
Pavilions Guide (2016), ดดัแปลงโดยผูว้จิยั 
 

4. ขัน้ตอนและวิธีการในภาพรวม 
ประกอบดว้ย  6 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 
1) ศกึษาขอ้ก าหนดในการออกแบบก่อสรา้งจากทาง
เจา้ภาพจดังาน และขอ้ก าหนดจากร่างขอบเขตงาน 
ของส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
2) ศกึษา และก าหนดองค์ประกอบส าคญัอื่น ๆ ทีใ่ช้
ในการออกแบบโดยผูว้จิยั 
3) ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4) ศกึษากรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) การวเิคราะห ์และก าหนดแนวความคดิเพือ่น าไปสู่
การออกแบบ  
6) ประเมนิแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นสถาปัตยกรรม  
7) อภปิรายผล สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ และ
จดัท าขอ้เสนอแนะ 
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5. ผลการศึกษาเบือ้งต้น  
5.1 กรณีศึกษาอาคารศาลาไทยจากอดีตจนถงึ
ปัจจบุนั จากการศกึษา และรวบรวมขอ้มลูอาคาร
ศาลาไทยจากอดตีมาจนถงึปัจจุบนั แสดงใหเ้หน็วา่ 
การน าเสนอรปูแบบอาคารสว่นใหญ่ เป็นในรปูแบบ
ไทยประเพณ ี 
 

 

รปูท่ี 2 แสดงภาพลกัษณ์ของอาคารศาลาไทย
จากอดตีจนถงึปัจจุบนั. โดยผูว้จิยั, 2562. 

5.2 ข้อก าหนดจากทางเจ้าภาพจดังาน (Self-
Building Pavilions Guide) ประกอบด้วย 
5.2.1 ขอ้ก ำหนดเบื้องตน้  

โดยต าแหน่งที่ตัง้ของอาคารศาลาไทย อยู่ใน
บริเวณที่มีชื่อว่าการขับเคลื่อน (Mobility District) 
พล็อต C.76 ขนาด  3,600 ตร.ม.  (รูปที่  1)  โดย
ก่อสร้างอาคารได้ไม่เกิน  5,796.10  ตร.ม. จ ากัด
ความสงูที ่21 เมตร มรีะยะร่นจากเขตทีด่นิดา้นหน้า 
10 ม. ด้านขา้ง และด้านหลงั ด้านละ 3 ม. (รูปที่ 4 
หมายเลขที ่1 และ 2) 
5.2.2 ขอ้ก ำหนดเรือ่งควำมยัง่ยนื  

เรื่องการประหยัดพลังงาน และการเลือกใช้
พลงังานทางเลอืกนัน้ จากการศกึษากรณีศกึษา ซึ่ง
เป็นหนึ่งในอาคารศาลาหลกั ในงานมหกรรมโลกครัง้
น้ี คือ อาคารศาลาแห่งความยัง่ยืน (Sustainability 
Pavilion) ได้มกีารน าเอาศกัยภาพของพื้นที่ในเรื่อง
ของพลงังานแสงอาทติย์ มาเป็นพลงังานทางเลอืก

หลกัเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคาร และจ่ายให้
อาคารอื่น ๆ ในงาน โดยการน าแผงโซล่าเซลล์มา
ประยุกต์เป็นหลังคาของอาคารศาลา ที่หนัรับกับ
แสงอาทติยใ์นทางทศิใต ้ 

เรือ่งการใชน้ ้า และการปรบัใชร้ะบบควบคุมน ้าที่
มปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากทรพัยากรน ้าทีม่อีย่างจ ากดั
ในสหรฐัอาหรบัเอมริตส ์จากการ ศกึษาสภาพอากาศ
ในช่วงระยะของการจดังานอยู่ในช่วง ฤดูฝน ทีแ่มจ้ะ
มปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ต่อปีอยู่ที ่150 มม. ซึง่น้อยเมื่อ
เทยีบกบัประเทศไทย แต่อย่างกรณีศึกษา บ้านพกั
อาศยัในเขตทะเลทราย ของทาง บเีอม็ ดไีซน์ สตูดโิอ 
ไดม้กีารออกแบบหลงัคาเพือ่รองรบัและกกัเกบ็น ้าฝน
ไวอ้ย่างรวดเรว็เพื่อป้องกนัการระเหย ซึ่งทางผู้วจิยั
จงึไดน้ าเอาแนวคดิวธิกีารดงักล่าวมาประยุกต์ใช้กบั
อาคารศาลาไทย (รปูที ่4 หมายเลขที ่6) 

เรื่องของเทคนิคการก่อสร้าง จากการศึกษา
พบวา่เทคนิคการก่อสรา้งแบบแหง้ เป็นวธิหีนึ่งทีช่ว่ย
ในเรื่องของระยะเวลาของการก่อสร้าง และการรี
ไซเคลิวสัดุหลงัการรือ้ถอน ซึง่จะช่วยประหยดัค่าจา้ง
แรงงานทีส่งู ในเมอืง ดไูบ ไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างระบบ
การก่อสรา้งแบบส าเรจ็ รูป (Prefabrication) ทีม่กีาร
แยก และขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงาน หรือระบบ
โครงสร้างเหล็กรีดร้อนส าเร็จรูป (Pre-Engineered 
Building หรอื PEB) เป็นตน้ 

 

5.3 ศึกษาข้อก าหนดในร่างขอบเขตงาน (TOR) 
จากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
5.3.1 เนื้อหำในกำรจดัแสดงนิทรรศกำร  
 

      
 

รปูท่ี 2  แผนภมูแิสดงสดัสว่นเนื้อหานิทรรศการ  

Digital for Developement 50%

โครงการในพระราชด าริ 10%
ศิลปวฒันธรรมไทย 40%
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ที่มา : ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั. ดดัแปลง
โดยผูว้จิยั 
5.3.2 ควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืน้ที ่

ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทใีนอาคารศาลาไทย
ที่ก าหนดโดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประกอบไปดว้ย 3 สว่นหลกั ๆ คอื พืน้ทีส่ว่นจดัแสดง 
พืน้ทีส่ว่นสนบัสนุน และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์
5.3.3 จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมอำคำรศำลำไทย  

จากที่ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ได้ตัง้
เ ป้าไว้ที่  1.7 ล้านคน  ซึ่งจากการสอบถาม คุณ
ชยัวฒัน์ ลมิวฒันานนท์ สถาปนิกบรษิทั ดไีซน์ 103 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั หน่ึงในผู้มสี่วนออกแบบ
อาคารศาลาไทยในครัง้น้ี พบว่า ตลอดระยะเวลาใน
การจดังาน 6 เดอืน ซึ่งเริม่ตัง้แต่ 20 ต.ค. 63 – 10 
เม.ย 64 ไมม่วีนัหยุด โดยในหน่ึงวนังานเริม่ที ่ 10:00 
น. – 22:00 น. ตามเวลาทอ้งถิน่ ซึง่จากการค านวณ
โดยผู้วิจ ัยพบว่า เฉลี่ยแล้วควรมีผู้เข้าชมอยู่ที่  
ประมาณ 9,727 คนต่อหน่ึงวนั หรอืประมาณ  80 คน
ต่อ 6 นาท ีซึง่การค านวนเบือ้งตน้จะถูกน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการออกแบบอาคารเพือ่รองรบัผูเ้ขา้ชม หรอื
คดิรอบของการเขา้ชมตามจ านวนคน และระยะเวลา
ดงักลา่ว 

 

5.4 ศึกษาและก าหนดองคป์ระกอบส าคญัอืน่ๆ ที ่
ใช้ในการออกแบบโดยผูวิ้จยั 
5.4.1 กำรออกแบบอำคำรในสภำพภูมิอำกำศแบบ
ทะเลทรำยเขตร้อน ณ เมืองดูไบ จากการศึกษา
ทฤษฎเีกีย่วกบัการถ่ายเทความรอ้น ทีจ่ะน าไปสูก่าร
ลดอุณหภูมิของทัง้พื้นผิวอาคาร คือการออกแบบ
รปูทรงอาคารในลกัษณะกระชบั (compact building) 
มพีื้นที่ผิวน้อย ดงัรูปที่ 3 และการออกแบบให้รงัสี
ความรอ้นจากดวงอาทติยท์ ามุมตกกระทบกบัเปลอืก
อาคารมาก จะท าให้อุณหภูมิของอาคารลดลง 
(cabeza & almodovar, 2003)  

 

 
 

รปูท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ Compactness ใน
เขตรอ้นแหง้ ยิง่มคีา่ต ่ามากระดบัความรอ้นภายในยิง่
ต ่าลง ทีม่า: Sustainable Building - Design Manual: 
sustainable building design practices 
 

5.4.2 ควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหลกั 
จากทีท่างองค์กรผูจ้ดังานมหกรรมโลกครัง้น้ีได้

คาดการณ์จ านวนผูเ้ขา้ชมงานทัง้หมดที ่25 ลา้นคน 
เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปถึงร้อยละ 70  ซึ่งทาง
ผูว้จิยัไดเ้ชื่อมโยงถงึพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาว
ยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เกี่ยวกับความ
คาดหวังหรือความสนใจในการมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ประกอบกบัขอ้มูลแนวโน้มของกระแส
การท่องเทีย่วโลกทีส่งูขึน้จากขอ้มลูของทางองคก์าร
การท่องเทีย่วโลก (UNWTO) และสอดคลอ้งกบัแผน
ปฎบิตักิารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประจ าปี 2562 ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จดัท าขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
น ามาเป็นขอ้สรุปเบือ้งตน้ในการน าเอาการท่องเทีย่ว
ของประเทศไทยมาเป็นแรงจูงใจหลกัในการดงึดูดผู้
เขา้ชมกลุ่มเป้าหมายหลกั ส าหรบัอาคารศาลาไทย 
และยงัเป็นการดงึดูดกลุ่มนักท่องเทีย่วใหม่ ๆ อย่าง
ชาวอาหรบั ทีเ่ป็นกลุม่คนทอ้งถิน่ของสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส์ และประเทศโดยรอบที่จะเข้ามาชมอาคาร
ศาลาไทยอกีดว้ย 
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6. แนวทางการออกแบบ 
6.1 การป้องกนัความร้อน 

เน่ืองจากบริบทที่ตัง้อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ
ทะเลทรายเขตรอ้น ดัง้นัน้การป้องกนัความรอ้นจาก
ภายนอกเป็นเรื่องทีค่วรค านึงถงึเป็นประการแรกใน
การออกแบบ โดยมแีนวทางในการออกแบบดงัน้ี 
6.1.1 น ำเสนอวธิกีำรออกแบบตวัอำคำรให้มพีื้นผวิ
อำคำรทีน้่อย เพือ่ลดผวิสมัผสัจำกควำมรอ้นภำยนอก 
6.1.2 ออกแบบให้อำคำรมผีนังสองชัน้ เพือ่ป้องกนั
ควำมรอ้นทีจ่ะเขำ้สูภ่ำยในอำคำร 
6.1.3 กำรออกแบบใหม้พีื้นทีจ่ดัระเบยีบแถวผูเ้ขำ้ชม
และพื้นทีพ่ ักคอยอยู่ภำยในอำคำรเพือ่ ป้องกัน
อุณหภมูคิวำมรอ้นจำกภำยนอก 
6.2 สภาวะสบาย (thermal comfort) 

เน่ืองจากบริบทมีสภาพอากาศที่ร้อนแห้ง จึง
ควรที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาวะสบายให้เกิดขึ้นใน
อาคาร ซึง่มแีนวทางในการออกแบบดงัน้ี 
6.2.1 กำรน ำระบบท ำควำมชื้นมำปรบัใช้ในอำคำร 
และในบรเิวณโดยรอบในระดบัทีเ่หมำะสม   
6.2.2 กำรออกแบบใหม้บีอ่น ้ำภำยในอำคำรในทศิทำง
ต้นลมเพือ่ท ำใหเ้กิดควำมชื้นขึ้นภำยในอำคำร และ 
ป้องกนักำรระเหยสูภ่ำยนอก 
6.3 การเคลื่นย้ายผูเ้ข้าชม 

ทางผู้วจิยัได้ค านึงถึงการเคลื่อนย้ายผู้ชมเป็น
หลกั จึงใช้แนวทางในการเคลื่อนย้ายผู้เข้าชมเป็น
ชุดๆ โดยการใช้ระบบลิฟท์ น าผู้เข้าชมขึ้นไปชัน้
บนสุดแล้วปล่อยให้ผู้เขา้ชมเดนิชมนิทรรศการจาก
ชัน้บนลงมายงัชัน้ล่างได ้ซึ่งการออกแบบลกัษณะน้ี 
จะช่วยให้สามารถก าหนดจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละ
รอบ ที่ส ัมพันธ์กับจ านวนของผู้ เข้าชม ที่ทาง
ส านกังานเศรษฐกจิดจิทิลัไดต้ัง้เป้าไวไ้ด ้

 

6.4 แนวคิดของอาคารศาลาไทยทีส่อดคล้องกบั
แนวความคิดในการจดังาน 

โดยแนวคิดการขับเคลื่ อนไปสู่อนาคต ที่
ประเทศไทยได้นั ้น ทางผู้วิจ ัยได้เชื่อมโยงการ
ขับ เ คลื่ อ นของปร ะ เทศ ไทยที่ ส อดคล้ อ งกับ
แผนพฒันาประเทศประกอบดว้ย 3 ประเดน็หลกั คอื 
การเดนิทางท่องเทีย่ว และการส ารวจ การคมนาคม 
และการเชื่อมต่อแบบดจิทิลั (รูปที ่ 4) ซึ่งแนวคดิมา
จากการเชญิชวนใหผู้เ้ขา้ชมมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การออกเดนิทางคน้หาสถานทีท่่องเทีย่ว และเรยีนรู้
วฒันธรรมทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย ในแต่ละภมูภิาคของ
ประเทศไทย ที่เกิดจากปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม 
และปัจจยัทางภูมศิาสตร์ โดยการน าเอาเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ม าช่ ว ย ให้ผู้ เ ข้ า ชมส ามารถ เ ข้ า ถึ ง
แหล่งขอ้มูล และเดนิทางไปยงัส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกสบาย ปลอดภยั ผ่านการออกแบบอาคารที่
เอือ้ต่อผูค้นทุกเพศ ทุกวยั ซึง่เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะชว่ย
สร้างความเชื่อมัน่ และดึงดูดนักท่องเที่ยว และนัก
ลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ใหเ้ดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย 
และกระจายไปยงัภมูภิาคต่าง ๆ ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิให้
เศรษฐกจิของประเทศไทยดขีึน้ไดใ้นอนาคต (รปูที ่4) 
 

 
 

รปูท่ี 4 ประเดน็ในการออกแบบทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้ 
การขบัเคลือ่น (Mobility) ทีท่างเจา้ภาพการจดังานได้
ก าหนด ทีม่า : ผูว้จิยั 
 
 
 

แนวคิดหลัก แนวคิดรอง แนวคิดรอง และรูปแบบการน าเสนอ
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รูปท่ี 5 แสดงแนวคิดในการออกแบบโดยผู้วิจยั โดย 
หมายเลข 1 เสน้สฟ้ีาแสดงทางเขา้ของส่วนสนับสนุน
อาคาร และเส้นสีแดง แสดงเส้นทางเดินส าหรับ
นกัทอ่งเทีย่ว และบุคคลทัว่ไป และวา่ดว้ยเรือ่งของระยะ
ร่นโดยรอบอาคาร โดยระยะร่นด้านขา้ง และด้านหลงั 
ดา้นละ 3 ม. และระยะร่นด้านหน้า 10 ม. หมายเลข 2 
แสดงขอ้จ ากดัเรื่องความสงู ซึง่สงูไดไ้มเ่กนิ 21 ม. และ
สามารถมพีืน้ทีอ่าคารไดไ้มเ่กนิ 5,796 ตร.ม. หมายเลข 
3 แสดงแนวคดิในเรือ่งของการลดอุณหภมูภิายในอาคาร 
โดยการออกแบบใหม้หีลงัคายื่น หรอืการมผีนังสองชัน้ 
และหมายเลข 4 แสดงการแบ่งพื้นที่ใช้งานเบื้อต้น ที่
ส ัมพันธ์กับเส้นทางสัญจร โดยกล่องสีฟ้าแทนส่วน
สนับสนุนอาคาร ตดิกบัถนนดา้นหลงั กล่องสแีดงแทน
พืน้ทีจ่ดัแสดงตดิกบัพืน้ทีส่ญัจรของนักท่องเทีย่ว และ
กล่องสีเขียว แทนพื้นที่เชิงพาณิช ใกล้กับทัง้สอง
เสน้ทาง 
6.5 ภาพลกัษณ์ของอาคารศาลาไทย 

ภาพลกัษณ์ของอาคารศาลาไทยทีจ่ะสือ่สารถงึความ
เป็นไทย โดยเบื้องต้นทางผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษา และ
อา้งองิถงึรูปแบบเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมไทย ทีเ่น้นไป
ทีก่ารแกปั้ญหาดา้นสภาพภูมอิากาศร่วมกบัธรรมชาตทิี่
อยู่แวดล้อม  ที่สมัพนัธ์กบัเรื่องของการลดอุณหภูมมิา
ประยุคต์ใชก้บัอาคารศาลาไทย เช่น การจ าลองแหล่งน ้า
ขึน้ เรื่องของความโปร่งโล่ง และความเบาลอย เช่น การมี
ระเบยีงเสาลอยรอบอาคารรองรบัชายคา หรอืผนืหลงัคา

ขนาดใหญ่ ท าให้เกิดเป็นพื้นที่สีเทา หรือการยกลอย
อาคารรองรบัดว้ยเสาลอยโดยมใีตถุ้นสงู การลอยอยูเ่หนือ
น ้าโดยอาคารตัง้อยู่บนน ้า หรอือยู่ใกลน้ ้า เป็นต้น (วมิล
สทิธิ ์หรยางกรู และคณะผูว้จิยั, 2558)  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีศกึษาพฤตกิรรมความชื้นในหอ้งพกัอาศยัประเภทสตูดโิอดว้ยโปรแกรม ANSYS Fluent 
16.0 แบบจ าลองสามมติถิูกสรา้งขึน้และวเิคราะหก์ารแพรค่วามชืน้ดว้ยแบบจ าลองอากาศผสมไอน ้า (air-vapor 
mixture) แบบจ าลองของหอ้งมปีรมิาตร 66.85 ลกูบาศกเ์มตร กวา้ง 3.55 เมตร ยาว 8.60 เมตร ขนาด 28.00 
ตารางเมตร ในการจ าลองจะสมมตใิหเ้ป็นหอ้งปิด จงึมขีนาดพืน้ที่ 24.50 ตารางเมตร ความสูงอาคารมรีะยะ
ระหวา่งชัน้อยูท่ี ่2.40 เมตร โดยวดัจากพืน้ถงึเพดาน การเกบ็ขอ้มลูความชืน้ อุณหภมู ิความเรว็ลม และทศิทาง
ลม พบวา่ มคีา่ความชืน้สว่นใหญ่มากกวา่ 80% และชว่งทีม่กีารใชง้านเครือ่งปรบัอากาศ อุณหภมูจิะลดลง และ
ความชื้นมลีกัษณะขึ้นลงตามการท างานของเครื่องปรบัอากาศ การวเิคราะห์ผลจากการจ าลองสภาวะคงที่ 
(steady state) พบว่าลมภายนอกไหลเขา้มาทางช่องบรเิวณประตูระเบยีงและหน้าต่างหอ้งน ้าไปสูห่อ้งพกั ท า
ใหค้วามชืน้แพรจ่ากหอ้งน ้าซึง่เป็นบรเิวณทีม่คีวามหนาแน่นของไอน ้าสงูโดยผา่นทางอากาศไปสะสมอยูภ่ายใน
ห้องพกัซึ่งเป็นบริเวณที่มหีนาแน่นของไอน ้าต ่า และมอุีณหภูมิต ่ากว่าห้องน ้า ท าให้ภายในห้องพกัอาศัย
ประเภทสตดูโิอมคีวามชืน้สมัพทัธส์งูถงึ 75 – 85 % การเพิม่ขนาดชอ่งเปิดใหใ้หญ่ขึน้จะชว่ยใหค้วามชืน้ภายใน
หอ้งลดลงได ้

ค ำส ำคญั: ควำมชื้น, กำรแพร,่ หอ้งพกัอำศยัประเภทสตูดโิอ 
 
Abstract 

The research studied moisture distribution in the room using computational fluid dynamics 
program, ANSYS Fluent 16.0. A 3-D simulation models of the room was built and the distribution of 
humidity was analysed. The volume of the room was 66.85 cubic meters with floor area of 28.00 square 
meters and the floor-to-ceiling was 2.40 meters. In simulation, the room was assumed closed with small 
openings at the door and window frames. From measurement, the moisture in toilet was shown with 
relative humidity greater than 80 percent. During air-conditioning, temperature decreased and humidity 
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alternated corresponding to the operation of air conditioner. Analysis of simulation found that wind flow 
into the room through the small opening at balcony and the opening of the toilet. This caused humidity 
distributed in the room. So, the relative humidity in the room was 75-85%. It was recommend to increase 
the opening size to reduce humidity in the room. 

Keywords: humidity, vapor diffusion, studio room type 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ภีูมอิากาศแบบ
ร้อน-ชื้น มอุีณหภูมแิละความชื้นในอากาศสูงตลอด
ทัง้ปี อิทธิพลของความชื้นที่สูงน้ีเป็นปัจจัยหน่ึงที่
ส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของผูใ้ชอ้าคาร ทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบดา้นสุขภาพ ปัญหาต่อเฟอรนิ์เจอรภ์ายใน
ห้อง ท าให้เกิดความเสยีหาย แตกหกัก่อนเวลาอนั
ควร และเป็นแหล่งของการเพาะเชื้อโรคที่ท าร้าย
สุขภาพของผู้ใช้อาคาร ปัญหาต่อระบบโครงสร้าง
อาคาร ท าใหว้สัดุของอาคารช ารุดและเสยีหาย 

ความชืน้เป็น 1 ใน 6 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อสภาวะ
น่าสบายของมนุษย์ โดยความชื้นสมัพทัธ์ในพื้นที่พกั
อาศยันัน้ ควรรกัษาใหอ้ยู่ระหว่าง 40 - 60% (ASHRAE, 
1985) เพื่อใหส้ารที่ก่อใหเ้กดิอาการแพ้ หรอืสิง่มชีวีติที่
ท าใหเ้กดิโรคนัน้สามารถเจรญิเตบิโตไดน้้อยทีส่ดุ 

ปัจจุบนัจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
เพิ่มมากขึ้น ท าให้ในเขตเมืองมีความต้องการที่อยู่
อาศัยสูงขึ้นและเกิดการขยายตัวในแนวดิ่ง  คือ 
คอนโดมเินียม โดยรูปแบบคอนโดมเินียมในปัจจุบนั
นิยมออกแบบเป็นทางเดินร่วมเพื่อความคุ้มค่าของ
พืน้ทีข่ายในโครงการ ท าใหห้อ้งพกัในคอนโดมเินียมมี
ชอ่งเปิดเพยีงดา้นเดยีวซึง่ไมส่ง่เสรมิการระบายอากาศ
โดยวธิธีรรมชาติ และเกิดความชื้นสะสมภายในห้อง 
สง่ผลต่อสขุภาวะของผูอ้ยูอ่าศยัในคอนโดมเินียม 

 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1  ทฤษฎีเกีย่วกบัความช้ืน 

อากาศประกอบไปดว้ยก๊าซหลายชนิดรวมถงึ
ไอน ้าที่แทรกอยู่ในอากาศ ปริมาณไอน ้ าที่มีอยู่ใน
อากาศเรยีกวา่ความชืน้ สาเหตุของการเกดิความชืน้
ขึ้นในอาคารเกิดจากการระเหยของน ้ าที่มีอยู่ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารมหีลายปัจจยั โดยอากาศ
ชื้นทัว่ไปที่ไม่อิ่มด้วยไอน ้ าจะยังมี “เน้ือที่” ให้น ้ า
ระเหยเขา้ไปเพิม่อกี 

การถ่ายเทความชื้นเป็นไปตามทฤษฎีการ
ถ่ายเทมวลสาร (mass transfer) เป็นการถ่ายเท
เน่ืองจากความแตกต่างของความเขม้ขน้ระหวา่งสาร 
โดยมวลสารจะถ่ายเทจากสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่
ไปยงัสารทีม่คีวามเขม้ขน้ต ่ากว่าจนกว่าแต่ละสารจะ
มคีวามเขม้ขน้เทา่กนั 

ในงานวจิยัน้ีพจิารณาการแพร่ความชื้นดว้ย
แบบจ าลองอากาศผสมไอน ้ า (air-vapor mixture) 
การแพร่ (vapor diffusion) ความชื้นจะเคลื่อนทีจ่าก
ความหนาแน่นของไอน ้าสงูไปยงัความหนาแน่นของ
ไอน ้าต ่าโดยผา่นทางอากาศ 

โดยทัว่ไปในช่วงที่มีความชื้นสูงกว่า 60% 
และต ่ากว่า 40% จะก่อให้เกิดการเจรญิเติบโตของ
พวกจุลชพี มแีหล่งของสปอรเ์ชือ้รา ในเงือ่นไขทีเ่ป็น
สาเหตุของการเจริญเติบโตของจุลชีพ  ดังกล่าว
ขา้งตน้นัน้ การแกไ้ขโดยการควบคุมความชืน้เป็นสิง่
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ที่ง่ายที่สุด การรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในห้องอยู่
ในช่วง 40 - 60%RH ตามก าหนด ASHRAE จะช่วย
จ า กัด ก า ร เ จ ริญ เติบ โตของจุ ลชีพ ในอ าค า ร 
(ASHRAE, 1985) 

2.2  อาคารชุดพกัอาศยั 

อ า ค า ร ชุ ด  ห รื อ  ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม 
(condominium) เป็นทีอ่ยูอ่าศยัรปูแบบหน่ึงทีเ่จา้ของ
ห้องชุดจะต้องแบ่งปันกรรมสิทธิห์รือความเป็น
เจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอื่น  ๆ ในพื้นที่
สว่นกลาง เช่น ทางเดนิ บรเิวณหอ้งโถง บนัได ลฟิต์ 
โรงจอดรถ สระวา่ยน ้า สนามเดก็เลน่ ซึง่เจา้ของหอ้ง
ทุกคนจะเป็นเจา้ของร่วมตามกฎหมาย ลกัษณะของ
หอ้งในอาคารชุดจะเหมอืนกบัหอ้งอยู่อาศยั เพยีงแต่
เราเป็นเจา้ของหอ้ง ไมใ่ชผู่เ้ชา่ 

ห้องชุดขนาดเล็ก ประกอบด้วย ห้องนอน 
พื้นที่นั ง่ เล่น  ห้องน ้ า  พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่  
ระเบียง และพื้นที่รบัประทานอาหาร (เสริชย์ โชติ
พานิช บุษรา โพวาทอง และธรีะเดช จนีจะโปะ) ดงั
รปูที ่1 

 
รปูท่ี 1  องคป์ระกอบของพืน้ทีใ่ชส้อยส าหรบัหอ้งชุด
ขนาดเลก็ (เสรชิย ์ โชตพิานิช บุษรา โพวาทอง และ          
ธรีะเดช จนีจะโปะ, 2016) 
 

 

2.3  รปูแบบช่องเปิดทีมี่การระบายอากาศ 

รปูแบบการระบายอากาศโดยลมธรรมชาตใิน
อาคาร คอื การทีอ่ากาศสามารถพดัผ่านเขา้ถงึพืน้ที่
ได้อย่างทัว่ถึงโดยการระบายอากาศแบบข้ามฟาก 
(Cross Ventilation) เป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยช่องเปิดที่
ทางลมเข้าและออกขนาดใหญ่ลมจะผ่านเข้ามาใน
อาคารได ้ช่องเปิดทีท่างลมเขา้ใหญ่ และทางลมออก
เลก็ ความเรว็ของลมทีพ่ดัผ่านจะลดลง และช่องเปิด
ทีท่างลมเขา้เลก็ และทางลมออกใหญ่ ความเรว็ของ
ลมทีพ่ดัผา่นจะเรว็ขึน้ 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1  การเลือกห้องพกัอาศยัประเภทสตดิูโอ 

ในงานวจิยัน้ีจะน าปัจจยัในดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของหอ้งพกัอาศยัประเภทสตดูโิอมาก าหนด
เป็นตัวแปรควบคุมเพื่อก าหนดการจ าลองกรณี
พื้นฐาน โดยท าการศึกษาขนาดของแบบจ าลอง
เท่ากับสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของห้องห้องพกัอาศัย
ประเภทสตูดโิอ จากการศกึษาจ านวนคอนโดมเินียม
ทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2558 – 2563 ทัง้หมด 351 โครงการ 
ผู้วิจ ัยเลือกพิจารณารูปแบบห้องพักอาศัยของ
คอนโดมิเนียมตามประเภทโครงสร้างราคาแบบ 
Main class ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 63 
โครงการ รูปแบบห้องพักอาศัยประเภทสตูดิโอ
เ น่ืองจากมีการจัดผังแบบเปิดโล่ง  (open plan) 
ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยทีส่ าคญั เช่น พื้นทีน่ัง่เล่น 
พื้นที่นอน ห้องน ้ า พื้นที่ร ับประทานอาหาร พื้นที่
เตรยีมอาหาร และระเบยีง เป็นต้น โดยมขีนาดหอ้ง
อยูใ่นชว่ง 21.00 – 33.00 ตารางเมตร 
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ห้องพักอาศัยประเภทสตูดิโอของหอพัก 
Place of Eight มีปริมาตร 66.85 ลูกบาศก์เมตร 
กวา้ง 3.55 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรอืมขีนาดพืน้ที่ 
28.00 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดหอ้งพกัอาศยัที่อยู่
ในช่วงที่ท าการศึกษา แต่ในการจ าลองจะสมมติให้
เป็นห้องปิด จึงมีขนาดพื้นที่ 24.50 ตารางเมตร 
ความสูงอาคารมรีะยะระหว่างชัน้อยู่ที่  2.40 เมตร 
โดยวดัจากพื้นถึงเพดาน ดงัรูปที่ 2 ลกัษณะประตู
ทางเขา้หอ้ง ประตรูะเบยีง ประตหูอ้งน ้า และหน้าต่าง
หอ้งน ้า ดงัรปูที ่3 

รูปท่ี 2  รูปด้าน และรูปตดั ห้องพกัอาศยัประเภท
สตูดโิอ 

 
รูปท่ี 3  ลกัษณะประตูทางเข้าห้อง ประตูระเบียง 
ประตหูอ้งน ้า และหน้าต่างหอ้งน ้า 
 

3.2  ขัน้ตอนในการศึกษา 

3.2.1 กำรจ ำลองหอ้งพกัอำศยัประเภทสตูดโิอ 

การก าหนดลกัษณะทางกายภาพของขนาด
ช่องทางเขา้ออกของอากาศ ทางเขา้ของอากาศม ี2 
ช่อง คือ ทางเข้าอากาศจากประตูระเบียงมีขนาด 
0.02 x 2.00 เมตร และทางเขา้อากาศจากหน้าต่าง
หอ้งน ้ามขีนาด 0.02 x 0.50 เมตร ทางออกอากาศม ี
1 ชอ่ง คอื ทางออกอากาศทีบ่รเิวณประตทูางเขา้หอ้ง
มขีนาด 0.01 x 0.90 เมตร ดงัรูปที ่4 เพื่อวเิคราะห์
ขอ้มูลจากการจ าลองดว้ยโปรแกรม ANSYS Fluent 
16.0 ในสภาวะคงที่ (steady state) 6,000 iteration 
เพื่อดกูารเปลีย่นแปลงของความชืน้ อุณหภูมอิากาศ 
ความเร็วลม และทิศทางลม ภายในห้องพกัอาศัย
ประเภทสตดูโิอ 
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รปูท่ี 4  แบบจ าลองหอ้งพกัอาศยัประเภทสตูดโิอ 
3.2.2 กำรวดัคำ่ควำมชื้น อุณหภมู ิ ควำมเรว็ลม และ
ทศิทำงลม 

 

การวดัค่าความชื้นสมัพทัธ์ และอุณหภูมใิน
ห้องกรณีศึกษาวดั 5 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งที่ 1 
บริเวณระเบียง ต าแหน่งที่ 2 บริเวณประตูระเบียง 
ต าแหน่งที่ 3 ภายในหอ้งน ้า ต าแหน่งที ่4 กลางหอ้ง 
และต าแหน่งที ่5 บรเิวณประตทูางเขา้หอ้ง 

การวดัค่าความชืน้สมัพทัธ์ และอุณหภูมน้ีิวดั 
3 ฤดกูาล ไดแ้ก่ 

1) ฤดูฝน ระหว่างเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 
20 กนัยายน 2561 ถงึ10.00 น.ของวนัที ่24 กนัยายน 
2561  

2) ฤดหูนาว ระหวา่งเวลา 10.00 น. ของวนัที ่
22 มกราคม 2562 ถงึ10.00 น. ของวนัที ่26 มกราคม 
2562 

3) ฤดูรอ้น ระหว่างเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 
29 เมษายน 2562 ถงึ10.00 น.ของวนัที ่3พฤษภาคม 
2562 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง
ความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูมใินช่วงเวลากลางวนักบั

กลางคืน และเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์และ
อุณหภมูใินแต่ละฤดกูาล 

การวดัความเร็วลมและทิศทางลมของช่อง
ทางเขา้ออกอากาศ จะวดั 4 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
ที่ 1 ประตูทางเขา้ห้อง ต าแหน่งที่ 2 ประตูระเบยีง
ต าแหน่งที ่3 ประตหูอ้งน ้า และต าแหน่งที ่4 หน้าต่าง
หอ้งน ้า ดงัรูปที ่5 โดยวดั 2 รอบ คอืรอบเชา้ระหวา่ง
เวลา 10.00 – 11.00 น. และรอบค ่าระหว่างเวลา 
20.00 – 21.00 น. โดยในแต่ละรอบท าการวดัทัง้หมด 
4 ครัง้ ห่างกนั 15 นาท ีแล้วน าความเรว็ลมที่ได้มา
หาค่าเฉลี่ย เป็นการศึกษาเบื้องต้นให้เข้าใจถึงค่า
ความเร็วลม และทิศทางลมเพื่อน าไปใช้ตรวจสอบ
ความแม่นย าการค านวณโปรแกรมพลศาสตร์ของ
ไหล โดยใช้ อุปกรณ์  Kestrel DROP D2 บันทึก
ความชื้น  และ อุณหภูมิ  Hot Wire Anemometer 
บนัทึกความเร็วลม Smoke-Pen บนัทึกทิศทางลม 
และ Infrared Thermometer บนัทกึอุณหภูมผินัง ดงั
รปูที ่6 

 

 
รปูท่ี 5  ต าแหน่งทีว่ดัคา่ความชืน้ อุณหภมู ิความเรว็
ลม และทศิทางลม 
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รปูท่ี 6  อุปกรณ์วดัค่าความชื้น อุณหภูม ิความเร็ว
ลม และทศิทางลม 
 

4. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

4.1  ผลการทดลองจริง 

จากการวดัความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูมิ ใน
ฤดูฝน ระหว่างวนัที่ 20 – 24 กนัยายน 2561 พบว่า
ต าแหน่งที ่1 บรเิวณระเบยีงซึง่อยู่ภายนอกหอ้งมคี่า
ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 60 – 90 เปอร์เซ็นต์ 
ต าแหน่งที่ 2 - 5 ภายในหอ้ง มคี่าความชื้นสมัพทัธ์
สว่นใหญ่มากกวา่ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ต าแหน่งที ่2 4 และ
5 ภายในห้องมีค่าความชื้นสมัพทัธ์ที่ใกล้เคียงกัน 
ต าแหน่งที่ 3 ภายในห้องน ้า มคี่าความชื้นสมัพทัธ์
บางช่วงเวลาสูงถึง  98 เปอร์ เซ็นต์  เ น่ืองจาก
พฤตกิรรมการใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั และช่วงทีม่กีาร
ใช้งานเครื่องปรับอากาศ ต าแหน่งที่ 2 4 และ5 
อุณหภูมจิะลดลง ความชื้นสมัพทัธ์มลีกัษณะขึ้นลง
ตามการท างานของเครื่องปรบัอากาศ และความชื้น
สมัพทัธ์ต าแหน่งที่ 3 ภายในหอ้งน ้าจะลดลงต ่ากว่า
ต าแหน่งอื่นๆ ดงัรปูที ่7 

จากการวดัความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูมิ ใน
ฤดหูนาว ระหวา่งวนัที ่22 - 26 มกราคม 2562 พบวา่
ต าแหน่งที ่1 บรเิวณระเบยีงซึง่อยู่ภายนอกหอ้งมคี่า
ความชืน้สมัพทัธป์ระมาณ 30 – 70 เปอรเ์ซน็ตซ์ึง่ต ่า
กว่าในฤดูฝน ต าแหน่งที ่2 4 และ5 ภายในหอ้งมคี่า
ความชื้นสมัพทัธ์ที่ใกล้เคียงกันประมาณ 50 – 70 
เปอร์เซ็นต์  ต าแหน่งที่ 3 ภายในห้องน ้า ความชื้น
สมัพทัธ์สูงประมาณ 70 – 90 เปอร์เซ็นต์เน่ืองจาก
พฤตกิรรมการใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยั ดงัรปูที ่8 

จากการวดัความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูมิ ใน
ฤดูร้อน ระหว่างวนัที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนบรเิวณประเทศ
ไทยตอนบน พบว่าต าแหน่งที่ 1 บรเิวณระเบยีงซึ่ง
อยู่ภายนอกหอ้งมคี่าความชืน้สมัพทัธป์ระมาณ 50 – 
80 เปอร์เซ็นต์  ต าแหน่งที่ 2 4 และ5 ภายในหอ้งมี
ค่าความชืน้สมัพทัธท์ีใ่กลเ้คยีงกนัประมาณ 70 – 80 
เปอร์เซ็นต์  ต าแหน่งที่ 3 ภายในห้องน ้า ความชื้น
สมัพทัธ์สูงประมาณ 80 – 90 เปอร์เซ็นต์เน่ืองจาก
พฤตกิรรมการใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยั ดงัรปูที ่9 

จากการวดัความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูมทิัง้ 3 
ฤดูกาล พบว่าความชื้นสัมพัทธ์ผกผันตามสภาวะ
อุณหภูมิของอากาศ ในช่วงเวลากลางวนัมีความชื้น
สัมพัทธ์ต ่ าและอุณหภูมิสูง ในช่วงเวลากลางคืนมี
ความชื้นสัมพทัธ์เพิ่มสูงขึ้นและอุณหภูมิลดลง โดย
ความชื้นสมัพทัธ์ภายนอกห้องจะลดต ่าลงตัง้แต่เวลา 
06.00 น. จะลดลงต ่าสดุประมาณ 14.00 – 16.00 น. แลว้
เพิม่สูงขึ้นตัง้แต่เวลา 18.00 น. และความชื้นสมัพทัธ์
ภายในห้องช่วงเวลากลางวนัมแีนวโน้มไปในทิศทาง
เดยีวกบัความชื้นสมัพทัธ์ภายนอกหอ้ง ในช่วงทีม่กีาร
เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศความชื้นสัมพัทธ์จะมี
ลกัษณะขึน้ลงตามการท างานของเครือ่งปรบัอากาศ และ
อุณหภูมิภายในห้องลดลงคงที่ยกเว้นอุณหภูมิใน
หอ้งน ้าทีไ่มล่ดลง เน่ืองจากมกีารปิดประตหูอ้งน ้า 
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รปูท่ี 7  ผลการวดัความชืน้ และอุณหภมูใินฤดฝูน ระหวา่งวนัที ่20 – 24 กนัยายน 2561 

รปูท่ี 8  ผลการวดัความชืน้ และอุณหภมูใินฤดหูนาวระหวา่งวนัที ่22 - 26 มกราคม 2562 
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4.2  ผลการศึกษาความช้ืน อณุหภมิู ความเรว็
ลม และทิศทางลม จากการค านวณโปรแกรม
พลศาสตรข์องไหล 

ผลของการศึกษาความชื้ น  อุณหภู มิ  
ความเรว็ลม และทศิทางลม ในช่วงระหว่าง 10.00 – 
11.00 น. วนัที ่20 กนัยายน 2561 ช่วงฤดฝูน พบวา่
ในหอ้งพกัอาศยัประเภทสตูดโิอมคีวามชื้นประมาณ 
80 – 83 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต ่ ากว่าการทดลองจริง  มี
อุณหภูมิประมาณ 27 – 29 องศาเซลเซียส และมี
ความเรว็ลมประมาณ 0 – 0.15 เมตรต่อวนิาท ีดงัรปู
ที ่10 ทศิทางลมไหลจากประตูระเบยีงและหน้าต่าง
หอ้งน ้าเขา้มาภายในหอ้ง แลว้ไหลออกบรเิวณประตู
ทางเขา้หอ้ง ท าใหค้วามชืน้ในอากาศแพร่เขา้มาจาก
ประตูระเบียงรวมกับความชื้นที่แพร่ออกมาจาก
หอ้งน ้าทางบานเกลด็ประตไูปสะสมในหอ้งพกั 

ผลของการศึกษาความชื้ น  อุณหภู มิ  
ความเรว็ลม และทศิทางลม ในชว่งระหวา่ง 10.00 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2562 ช่วงฤดูหนาว 
พบว่าในห้องพักอาศัยประเภทสตูดิโอมีความชื้น
ประมาณ 66 – 70 เปอร์เซ็นต์ มอุีณหภูมปิระมาณ 
26 – 27 องศาเซลเซยีส และมคีวามเรว็ลมประมาณ 
0 – 0.15 เมตรต่อวนิาท ีดงัรูปที่ 11 ทศิทางลมไหล
จากประตูทางเข้าห้องและหน้าต่างห้องน ้ าเข้ามา
ภายในหอ้ง แลว้ไหลออกบรเิวณประตรูะเบยีง 

ผลของการศึกษาความชื้ น  อุณหภู มิ  
ความเรว็ลม และทศิทางลม ในช่วงระหว่าง 10.00 – 
11.00 น. วนัที ่29 เมษายน 2562 ชว่งฤดรูอ้น พบวา่
ในหอ้งพกัอาศยัประเภทสตูดโิอมคีวามชื้นประมาณ 
85 – 88 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าการทดลองจริง  มี
อุณหภูมิประมาณ 28 – 29 องศาเซลเซียส และมี
ความเรว็ลมประมาณ 0 – 0.20 เมตรต่อวนิาท ีดงัรปู
ที่ 12 ทิศทางลมไหลจากประตูทางเข้าห้อง และ
หน้าต่างห้องน ้ าเข้ามาภายในห้อง แล้วไหลออก
บรเิวณประตรูะเบยีง 

 

รปูท่ี 9  ผลการวดัความชืน้ และอุณหภมูใินฤดรูอ้นระหวา่งวนัที ่29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 
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รปูท่ี 10  ผลการจ าลอง ในฤดฝูน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 11  ผลการจ าลอง ในฤดหูนาว 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รปูท่ี 12  ผลการจ าลอง ในฤดรูอ้น 
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จากการจ าลองลกัษณะหอ้งพกัอาศยัประเภท
สตูดโิอทัง้ 3 ฤดู ในช่วงระหว่าง 10.00 – 11.00 น. 
พบว่าฤดูร้อนมีความชื้นสัมพัทธ์  อุณหภูมิ และ
ความเร็วลมภายในห้องสูงที่สุด  เ น่ืองจากการ
ตรวจสอบความแม่นย าเบือ้งตน้ผลความชื้นสมัพทัธ์
ภายในหอ้งมคี่าสูงกว่าการทดลองจรงิ และในช่วงที่
เกบ็ขอ้มูลเป็นช่วงทีเ่กดิพายุฤดูรอ้นบรเิวณประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ห้องน ้า
ของผู้อยู่อาศัยท าให้อัตราส่วนของมวลไอน ้ าใน
อากาศที่ทางเข้าอากาศและภายในห้องน ้ามีค่าสูง 
และในฤดูหนาวมีความชื้นสัมพัทธ์  และอุณหภูมิ
ภายในหอ้งน้อยที่สุด ทัง้น้ีทศิทางการไหลของลมที่
เขา้มาในหอ้งพกัมทีางเขา้ออกของอากาศแตกต่าง
กนัขึ้นอยู่กบัลมประจ าฤดูกาล ขนาดช่องเปิด และ
การวางผงัหอ้งพกัดว้ย 

4.3  การเสนอแนะปรบัปรงุเพือ่ลดความช้ืน 

ก าหนดใหช้่องเปิดอยู่สูงจากพืน้ 2.10 เมตร 
หาสดัสว่นทีเ่หมาะสมของช่องเปิดเหนือประตรูะเบยีง 
(X, Y) ดงัรปูที ่13 แบง่เป็น 4 แบบ คอื 

1) ขนาด 0.80 x 0.10 m. 

2) ขนาด 0.80 x 0.20 m. 

3) ขนาด 0.80 x 0.30 m. 

4) ขนาด 0.80 x 0.40 m. 

รปูท่ี 13  สดัสว่นของชอ่งเปิดเหนือประตรูะเบยีง 

ผลจากการจ าลองปรบัปรุงพบว่าความชื้น
ภายในห้องพกัอาศยัทัง้ 4 แบบไม่แตกต่างกนัมาก 
ดงัตารางที ่1 ดงันัน้ควรใชช้่องเปิดทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ด 
คอื แบบที ่1 ชอ่งเปิดเหนือประตรูะเบยีง 0.80 x 0.10 
m. ซึ่งสามารถลดความชื้นในหอ้งน ้า (ต าแหน่งที ่3) 
ได้ 5 เปอร์เซ็นต์  แต่ยงัไม่เป็นไปตามที่ASHRAE 
ก าหนด เน่ืองจากช่องทางออกอากาศบรเิวณประตู
ทางเข้าห้องมีขนาดเล็กและขนาดห้องมคีวามยาว
มาก ลมไมส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดท้ัว่ทัง้หอ้ง ความชืน้จงึ
แพรอ่อกไปไดไ้มด่ ี 

ตารางท่ี 1  ค่าความชื้นสมัพทัธ์จากการเสนอแนะ
ปรบัปรุงชอ่งเปิด 
ต าแหน่ง ไมม่ชีอ่งเปิด  สดัสว่นชอ่งเปิด 
   0.80   0.80   0.80   0.80 
     x        x       x       x 
   0.10   0.20   0.30   0.40 
    (m)     (m)    (m)    (m) 
    2 65.71 65.63 65.63 65.64 65.56 

ประตรูะเบยีง (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) 
 

    3 69.89 65.09 65.20 66.04 65.85 
   หอ้งน ้า (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) 
 

    4 65.73 65.69 65.69 65.73 65.73 
  กลางหอ้ง (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) 
 

    5 65.65 65.59 65.59 65.65 65.64 
  กลางหอ้ง (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) (%RH) 

 

5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาด้วยการทดลองจริงพบว่า
ความชื้นสัมพัทธ์ผกผันตามสภาวะอุณหภูมิของ
อากาศ โดยในชว่งเวลากลางวนัมคีวามชืน้สมัพทัธต์ ่า
และอุณหภูมิสูง  ในช่วงเวลากลางคืนมีความชื้น
สัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นและอุณหภูมิลดลง  และเมื่อ
เปรียบเทียบความชื้นสมัพทัธ์ที่เกิดขึ้นในห้องพัก
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อาศยักบัความชื้นสมัพทัธ์ภายนอก พบว่าความชื้น
สัมพัทธ์ภายในห้องสูงกว่าในช่วงเวลากลางวัน
เน่ืองจากห้องพักอาศัยประเภทสตูดิโอมีช่องเปิด
เพยีงด้านเดยีวไม่ส่งเสรมิการระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาตทิ าใหเ้กดิความชืน้สะสมภายในหอ้ง ดงันัน้
การปรับปรุงเพื่อลดความชื้นในห้องควรมีการ
ออกแบบช่องเปิดใหเ้กดิการระบายอากาศแบบขา้ม
ฟาก ควรเปิดช่องเปิดใหล้มเขา้มขีนาดใหญ่กว่าฝัง่
ลมออกเพือ่ใหล้มทีเ่ขา้มาครอบคลุมพืน้ทีภ่ายในหอ้ง
ท าให้อากาศร้อนไหลเข้ามาด้วยความเร็วลมเต็ม
พืน้ทีช่่องเปิดความชืน้จงึจะแพร่ออกไปไดด้ ีทัง้น้ีผล
การปรบัปรุงมกีารจ าลองผลเฉพาะฤดูฝน ซึ่งเสนอ
ช่องเปิดเพิ่มจากทางเข้าอากาศด้านกรอบอาคาร
เพยีงด้านเดยีว ท าใหค้วามชื้นแพร่ออกจากหอ้งไป
ไม่ด ีซึ่งช่องเปิดน้ีต้องมบีานเกล็ดและตวักรองเพื่อ
ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ห้อง  และต้องค านึงถึง
สดัส่วนความยาวของห้องพกัอาศยัประเภทสตูดโิอ 
และความเร็วลมที่เข้ามาภายในห้องพกัอาศัยด้วย 
ดงันัน้การน าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ควรจะจ าลองการ
เปิดช่องเปิดเพิม่เตมิทัง้ทางเขา้และออกของอากาศ
ใหเ้ป็นไปตามทฤษฎีของการออกแบบช่องเปิดเพื่อ
ระบายอากาศและลดความชืน้สะสมในหอ้งพกัอาศยั 

งานวิจัย น้ีไม่ได้ค า นึงถึงผลกระทบจาก
เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์  ง า น อ อ ก แ บ บ ภ า ย ใ น  วั ส ดุ  
เครื่องใช้ไฟฟ้า และพฤติกรรมการใช้งานของคน 
ดงันัน้การน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชค้วรจะมกีารศกึษา
และวจิยัเพิม่เตมิ 
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Abstract 
 Inclusiveness of courtyards results from a functional and social mix into residential compounds 
and neighbourhoods. These inclusive qualities could be defined by a set of 5 criteria; interaction, 
accessibility, affordability, resilience, and diversity. Investigating through 3 main aspects; historical and 
environmental background, density and human scale, sequence of space and common uses, including 
with case studies of courtyards around the world, one can gain understanding in how to actualize the 
inclusive courtyard typology. From the investigation, the inclusive courtyards that can stimulate social 
interaction are designed by concerning about the human needs and good quality of the environment. 
The difference in cultures and religions plays an important role in creating different levels of 
accessibility. Further, building clearly hierarchies of private and public space can help promote 
communal public uses, while the residents still enjoy their privacy. Availability of materials and 
techniques, and communal uses are the keys to make housing affordable. Most importantly, the 
inclusive courtyards that embrace diverse and resilient uses will strengthen social and functional 
inclusion. Promoting such inclusive qualities within courtyard housing, the residents could actually 
become part of their neighbourhoods and integrate into the society. 
Keywords: Inclusiveness, Inclusivity, Courtyard House, Courtyard Housing, Urban Design 
 
1. Introduction to Inclusive Courtyard 
 For centuries, courtyards have been 
utilized for housing typology to create density of 
the city and provide good quality of the 
environment to residents, sunlight and air 
ventilation. Also, they have brought about security 
and privacy to the residents within the residential 
compounds. Moreover, there are common uses 
of courtyards around the world, such as common 
kitchens, common gardens, parks, kindergartens 

or even small industries. These collective 
functions of the courtyards promote social and 
functional inclusion. 
 A social and functional mix results in 
inclusive qualities of courtyards within residential 
compounds and neighborhoods. These inclusive 
qualities could be defined by a set of 5 criteria; a 
catalyst for people interaction, accessibility into 
courtyards, affordability for living and construction, 
resilience to unestablished situations, generating 
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function and social diversity. Shall residents take 
advantages of these inclusive qualities? How to 
create the inclusive courtyard, where the residents 
can lead inclusive urban lives? 
 
2. Investigation Tools 
 Investigating through 3 main aspects, 
including with case studies of courtyards around the 
world, one can gain understanding in how to 
actualize the inclusive-courtyard housing typology. 
 
2.1 Historical and Environmental Background 
2.1.1 Climates and the Environment 
2.1.2 Cultures and Religions 
 
2.2 Density and Human Scale 
2.2.1 Density and Quality of the Environment  
2.2.2 Human Scale and Proximity 
 
2.3 Sequence of Space and Common Uses 
2.3.1 Hierarchy of Spaces 
2.3.2 Porosity and Accessibility 
2.3.3 Common Uses 
 
3. Historical and Environmental Background 
 Courtyard houses have been modified 
and adapted in different cultures, religions, and 
climates. In order to make the houses more 
durable and affordable, architecture is forced to 
make use of natural resources and knowledge 
available in each local area.  
 Climate has a fundamental impact on 
the form of the courtyard house which, for 
example, keeps the house cool in the warm 

weather (Blaser, 1985). Also, courtyards have 
been used in many kinds of functions all over the 
world. The courtyard provides different types of 
common uses because of the cultural and 
religious diversity. In terms of materials and 
construction, in early times, many naturally 
occurring substances, such as clay, rocks, and 
sand, have been used to construct buildings. 
Different materials provide different kinds of 
protection against climate and create different 
atmospheres in courtyards. 
 
3.1 Climates and the Environment 
 In China, the type of courtyard houses, 
in which four buildings are grouped around a 
square court, is the oldest form of courtyard 
houses. (Figure 1 and 2) For cosmological 
reasons, Chinese courtyard houses, Hu-Tung, in 
Beijing are the disposition along a main axis, 
preferably in a north-south direction, in order to 
gain more sunlight into the buildings. (Zhang, 
2016) That sunlight shining into courtyards helps 
cool down the houses in warm weather. 
Moreover, most of Chinese courtyard houses 
were constructed by wood because of its fast 
construction, availability and durability. 
 Geographically, Greece and Rome have 
very similar climatic characteristic so the 
courtyard house in these two areas have 
analogous configuration. The courtyard house 
was developed from the fire hearth building, 
which has no roof. (Figure 3 and 4) The house 
receives sunlight through the courtyard, and a 
pool at the center containing rainwater helps cool 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

  108 

down hot air. As time went by, the courtyard 
house grew into a peristyle house which usually 
had a garden and was surrounded by a 
colonnade. (Blaser, 1985)  These cooling down 
courtyards make this space comfortable to use as 
common spaces of the house. Furthermore, the 
building materials of Greek and Roman courtyard 
houses were locally available, which are mud, 
stone and clay bricks. 
 In Arab countries, courtyards are usually 
in rectangular shape and surrounded by high 
walls. (Figure 5 and 6) These houses are 
insulated against the bustle of the street, 
defended against marauders, and protected 
against the fierce climate. Because of the hot-dry 
climate, there are water fountains, basins, or 
potted trees in the courtyards in order to create a 
cooling effect. (Sharifi and Murayama, 2013) 
Additionally, building materials are normally 
stone, brick and marble, which are available in 
local areas. Brick vaults are used for heat 
insulation and acoustic. 
 In Bremen, Germany, the Blue Village is 
the residential housing for refugee built in 2015. 
According to Making Heimat (Schmal, et al., 
2017), the configuration of the container buildings 
is designed as two-story courtyard houses in the 
traditional style of Arab courtyard house. (Figure 
7 and 8) However, this housing is located in 
Germany so the courtyard does not need to 
protect against fierce climate as same as in Arab 
countries. This project exemplifies that the 
courtyard typology is adaptable to use in other 

places. When in Germany, the dwellings are 
supplemented by a secondary roof as protection 
against bad weather. Also, standardized 
container modules are reusable, and help reduce 
construction time and cost. 
 
3.2 Cultures and Religions 
 As for the cultural aspect, in China, 
there are several strict conventional rules in family 
structure and social hierarchy, which affect the 
arrangement of the housing units and provide 
different types of interaction and accessibility in 
the courtyards. The building on the northern side 
of inner courtyard is only for elders. Therefore, 
the inner courtyard is the outdoor living room for 
family activities, and the outer courtyard is for the 
guests and servants. 
 Ancient Greek culture had a great 
influence on the Roman Empire in many aspects, 
including the house that was built around the 
opened courtyards. However, the functions of the 
courtyard were divergent. In ancient Greek, 
women were not allowed to stay outside for a long 
time so they usually stayed inside and did chores. 
On the other hand, the courtyard in Rome was 
like outdoor living rooms for family gathering, 
which provided opportunities for social interaction.
 In Arab countries, cultural and religious 
factors play crucial roles in the form of the 
courtyard house. Because of the need of privacy, 
the courtyard is the separation area between 
residents and guests. The enclosed courtyard 
which can be viewed from the surrounding arcade 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397512000240#!


Inclusive Courtyard 
Pacharapan Ratananakorn and Hsuan-Tung Lin 
 

109 

functions as a communal space for family 
members and guests to sit and relax. 
 The courtyards in Blue Village for 
refugees were also designed according to the 
idea of Arabian courtyard houses. Therefore, the 
courtyards serve as the primary transitional 
spaces creating separation between public 
communal space and private residential space. 
(Schmal, et al., 2017) Moreover, clusters of 
containers are grouped together around open 
spaces with various functions and spatial 
qualities, which help create the functional and 
social mix into the village. 
 
4. Density and Human Scale 
 Due to housing shortages nowadays, 
increase of density of dwelling in the city is in 
need. Without vanishing of nature and valuable 
existence, densification will not destroy good 
quality of living. Additionally, it will enhance 
desirable space to live and create a sense of 
common belonging. According to Density and 
Atmosphere (Eberle and Tröger, 2015), to 
investigate density, FAR (Floor Area Ratio) is the 
key factor of building density. In the block scale, 
courtyard blocks can create FAR more than 1.5, 
which are denser than open blocks, in 
comparison to the same building height up to 20 
meters. In searching for housing typology that 
combines the advantages of density and a green 
spacious city environment, the planners need to 
create a dense urban living without going beyond 
the limits of what the residents will tolerate in 
order to get an appropriate degree of density. 

 To create inclusive qualities of space, 
focusing on the needs of people who use the 
spaces is the key goal. The inclusive space that 
reinforces pedestrianism helps strengthen the 
social functions of the city as a meeting place for 
the residents. Therefore, interrelation of human 
scale and senses with proximity of courtyard 
elements plays important roles in creating such 
qualities. 
 According to Cities for People (Gehl, 
2010), cities should be designed to serve human 
mobility and senses, which are linear, frontal, and 
horizontal. As for human perception of distance, 
one can see an overview of people at a distance 
of 100 meters, and see details of them at the 
distance of about 25 meters. Human cannot see 
much above so the connection between ground 
floor and the tall buildings is effectively lost after 
the fifth floor, about 13.5 meters. Also, human 
perception of speed which they can see rich 
scales of city elements is about 5 km/h., by 
walking or biking. Moreover, communication 
distance determines proximity of space. Personal 
and intense communication takes place at very 
short distance, which means people can see 
details of the space and communicate better in 
narrow streets and small spaces. 
 
4.1 Density and Quality of the Environment 
 The courtyard block typology has been 
used to serve the explosion in population growth 
in Central Europe since the mid-nineteenth 
century. In Berlin, Germany, The Courtyard 
Blocks at Raabestraße are one of the obvious 
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examples of the dense blocks preserved until 
nowadays. Because of the high number of FAR, 
2.33 (Eberle and Tröger, 2015), with five-story 
building blocks and arrays of up to seven 
courtyards, these urban blocks served the need 
of affordable housing for workers at that time. 
(Figure 9 and 10) Still, the courtyards help 
maintain the quiet atmosphere for private space 
and enhance the quality of ventilation and 
sunlight. 
 In 1927, The Courtyard Blocks at 
Bonner Straße in Berlin, with the less FAR, 1.53 
(Eberle and Tröger, 2015), comparing with the 
blocks at Raabestraße, are comprised of the 
larger courtyard spaces. (Figure 11 and 12) They 
were developed according to the idea of the 
garden city, which linked the network of green 
spaces consisting of tree-lined streets, green front 
yards, and park-like courtyards inside the blocks. 
This green linkage promotes accessibility to the 
courtyards. The spacious green courtyards not 
only serve as meeting places, but also provide 
good quality of the environment to the dwellings. 
 In 2015, Housing amRietpark in 
Schlieren, Switzerland, has a dense FAR 2.8 (Per 
and Mozas, 2016), with the maximum height up 
to 20 meters, and has two different building 
heights. (Figure 13) To provide dwellers with good 
quality of the environment, the lower row 
apartments, placed on the longer sides of the 
block, gain the advantage of the sunlight from 
above flowing into the inner courtyard, while the 
high-rise dwellings, located on the short sides, 

gain direct sunlight. Furthermore, the permeable 
passageways in the building block connect 
gardens and retails on the ground floor, and the 
first-floor courtyard, to the public green space of 
the city. (Figure 14) This connectivity creates 
diverse uses of the courtyard within the complex 
where the public and the residents can share 
together. 
 In 2016, Via at West 57th Street in New 
York, United States, has one of the maximum 
density of courtyard urban blocks, FAR 6.24. (Per 
and Mozas, 2016) A result of transforming the 
perimeter block into a skyscraper, with the maximum 
height of 142 meters, increase density of the 
dwelling. Also, deformation of the building mass at 
the eastern corner lets sunlight shining into the 
central courtyard from the South and the West, and 
enables the neighboring buildings to preserve views 
of the Hudson River. (Figure 15 and 16) The 
courtyard with sunlight and trees creates the 
desirable place for the residents to use.  
 
4.2 Human Scale and Proximity 
 Investigating from the different scales of 
the courtyard housing typology will illustrate 
clearly different situations that can occur in the 
courtyards. In a scale of urban blocks, The 
Courtyard Blocks at Raabestraße, Berlin, were 
bordered by residential buildings of no more than 
six stories and an eaves height of 20 meters. The 
courtyards at the center of the perimeter blocks 
must measure at least 5.34 by 5.34 meters, 
because of the minimum turning radius for the fire 
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engines then in use. Therefore, the courtyards 
inside were dense. Even the sizes of the 
courtyards were small enough to be beneficial for 
residents’ communication, but they were too 
narrow and dark when configured by the height of 
the enclosure buildings. The facades, on the 
ground and upper floors, were lack of details and 
transparency so the residents could not perceive 
and had social interaction to each other. 
Nowadays, some of the courtyards are bigger 
because of the damage from the Second World 
War and subsequent property sale. As a result, 
the larger courtyards with the new mix of small 
cafes and shops on the block periphery make this 
block more popular and lively. 
 On the other hand, The Courtyard 
Blocks at Bonner Straße, Berlin, were developed 
from the so-called garden city so the sizes of the 
courtyards are large, which function as meeting 
place for the inhabitants. The maximum lengths 
of the courtyards are not more than 100 meters, 
which is a suitable distance for people to see 
movement of others. The building heights are 
about 15 to 20 meters so when they were 
combined with the large landscape courtyard, the 
inhabitants, who are artists and writers, obtain 
generous courtyards support their living and 
imagination. 
  In a scale of large buildings, Via at 
West 57th Street in New York, has the maximum 
height of 142 meters. According to the contact 
distance between the ground floor and building 
mentioned above, the contact relationship of the 
residents between the upper floors and those in 

the courtyard dissipates above the fifth floor, due 
to the building height. However, the dimension of 
the courtyard, 21 by 100 meters, is a proper size 
for social interaction because people can see 
details of them at the distance about 25 meters. 
Including with the narrow street blended into the 
landscape, the courtyard activates personal 
distance for communication horizontally. 
 The other big building scale is Housing 
amRietpark in Schlieren. This building has two 
different heights, which are lower row apartments 
and the higher dwellings. It’s obvious that the 
lower apartments with 3 stories have better 
contact distance to the elevated courtyard than 
the higher ones with 8 stories. The elevated 
common courtyard connects to private terraces of 
each row apartment directly and the size is about 
50 by 100 meters so they can easily walk to the 
garden courtyard, see and talk to their neighbors. 
Nonetheless, as the courtyard is lifted and has no 
street furniture, the public and even the residents 
can get access, but they cannot stay long. 
 In a scale of small buildings, short 
distance of communication has much chance to 
happen, because of small sizes of courtyards 
enclosed by the residential compounds. 
Moriyama House in Tokyo is a group of ten rooms 
clustered in a garden and shapes many sizes of 
courtyards inbetween rooms. (Figure 17) Each 
side of the courtyards is smaller than 6 meters so 
it activates personal and intense communication 
between the residents themselves and neighbors. 
(Figure 18) Inspiration for the spatial arrangement 
originates from the surrounding neighborhood 
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where the narrow alleyways serve not only as 
spaces to move through, but also as places 
where everyday life and activity spills out from the 
surrounding homes. (Kries, et al., 2017) 
Neighbors might run into, and stay for a while to 
sit and talk. Furthermore, transparency of the 
housing units and outdoor furniture create visual 
contact and a wealth of communicational 
opportunities. 
 Similarly, Ten Houses in Bangkok 
consists of ten row houses in the same plot. The 
attached configuration of the row houses shapes 
5 by 5 meters courtyards scattering around the 
site. (Figure 19 and 20) Because of the residents’ 
cooperative design processes, the residents 
realized that some spaces can be shared with 
neighbors to make them more affordable so they 
came up with communal area solution, such as 
common kitchens and common living spaces 
which connect to common gardens in the 
courtyards. Consequently, these courtyard 
gardens function as transition spaces that link all 
houses together, which are flexible to use in 
different situations. The residents can walk freely 
from one to another house. Such close proximity 
of the courtyards and porous circulations increase 
social opportunities to see and talk. The shade of 
big trees and eaves, including with decks, create 
pleasant places to sit and stay, which is crucial 
for gathering space in tropical countries. 
 
 
 

5. Sequence of Space and Common Uses 
 According to Community and Privacy 
(Chermayeff and Alexander, 1963), dwelling is the 
place that all stresses and strains of the large 
world cannot intrude. To develop such dwelling, 
building clearly hierarchies of all degrees of 
privacy and all degrees of community living, 
ranging from the most intimately private to the 
most intensely communal, is needed. To separate 
these sequences and yet allow their interaction, 
the individual requires barriers against 
interruption by people, traffic, and noise, that each 
can sometimes choose to open up or shut out. 
 Spatial configuration of courtyard can 
shape sequence of spaces and create porosity, 
which defines barriers and accessibility of 
dwelling. That is to say, the courtyard is where 
public and private, external and internal intersect. 
 Inclusive courtyards have been 
developed over time because they serve the 
sense of togetherness fulfilling the human need 
of coexistence. They have been used for various 
inclusive functions, such as cooking, gardening, 
working, gathering, etc., in which inhabitants and 
the public can have different types of social 
interaction. According to Together! (Kries, et al., 
2017), over past decade, there have been a 
growing social movement espousing collectivity, 
sharing, and participation, resulting in increase of 
innovative collective housing. This paradigm shift 
in societies can flourish our lives and assist 
affordability to dwelling. 
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5.1 Hierarchy of Spaces 
 In a series of urban block scale, the 
Courtyard Blocks at Raabestraße in Berlin 
provide all ranges of hierarchy from the most 
privacy to the most communal space. Most of the 
courtyards on the periphery of the blocks are 
commercial or public spaces, where people can 
meet, while the courtyards in the middle of the 
blocks are semi-public spaces for offices, small 
industries, and warehouses, or private space only 
for residents. In addition, private residential 
spaces are typically on top of the commercial 
space on the periphery of the blocks. These wide 
ranges of hierarchy of spaces support social and 
functional diversity of this neighborhood. 
 In a large dwelling scale, the Fujian 
Tulou in China are clusters of courtyard housing 
typology which function as communities in 
themselves, enclosed by huge fortified walls. It 
was known as a little kingdom for the family 
(UNESCO, 2008), because each Tulou 
compound was inhabited by one family clan. The 
hierarchy of spaces in the Tulou is normally 
separated into four main parts in a circular or 
square plan. (Figure 21 and 22) The first part is 
the outer defensive wall. Then, the second is 
common areas on the ground floor, including the 
common inner courtyard. The third part is storage 
on the second floor and the last part is residential 
areas on top of the peripheral building. Each 
family occupied a vertical set from the ground 
floor to the top floor and shared common areas 
on the ground floor with other residents. This 
housing shows an example of an equal 

community in which areas and facilities are 
equally distributed, while providing privacy and 
protection. 
 In a complex building scale, The 
Kalkbreite Apartment in Zurich is a mixture of 
different programs with different levels of access, 
which is built over a tram depot. (Kries, et al., 
2017) The public commercial spaces are on the 
periphery of the polygonal block, such as shops, 
bars and a cinema, which are surrounded by 
streets. The private residential zone is on the top 
of the commercial area, mixing with the 
communal facilities for residents. The semi-public 
communal courtyard and the looping roof terrace 
on the tram depot roof are gathering space not 
only for the residents, but also visitors. Such 
diverse uses and clear hierarchy of spaces 
support social and functional inclusion of the 
residents in the compound and the neighborhood. 
(Figure 23 and 24) 
 In a small building scale, the Yokohama 
Apartment in Japan is a co-housing designed for 
four artists with four studio apartments raised to 
the upper floor, while service functions are in the 
four stilts on the ground floor clustering around 
the courtyard. (Figure 25 and 26) Therefore, the 
arrangement of the private apartment rooms on 
the upper floor creates the semi-outdoor 
communal courtyard below, where is flexible in its 
functions. Moreover, the four stairways leading to 
the apartments above function as a transition 
between public and private space. 
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5.2 Porosity and Accessibility 
 The Courtyard Blocks at Raabestraße in 
Berlin contain four urban blocks with a series of 
courtyards and buildings. Accessibility of each 
array of courtyards was strict only through 
archways connecting to its own street entrance. 
After destroy of the Second World War and 
subsequent property sale, some parcels were 
combined or built new larger forms of buildings, 
open spaces, and courtyards, which create more 
porosity and accessibility to the inner areas of the 
block fabric. People can access through public or 
commercial spaces at the periphery of the blocks 
to the inner industrial and working spaces at the 
center of the blocks. 
 As the Fujian Tulou were constructed 
not only for living, but also fortifying, One Tulou 
compound has only a few doors, residential 
windows from only the third and higher floors, and 
an open courtyard to the sky. For dwelling, 
Chengqi Lou of Gaobei Tulou cluster (Figure 21 
and 22) for example, is accessible by one main 
gate and two smaller doors which connect the 
common farmland outside to the common 
courtyard inside the building compound, 
containing the ancestral hall at the center. The 
four stairwells lead residents to private space 
upper floors; the storage on the second floor and 
the residential areas on the third and fourth floors. 
Each family set links radially on the same floors 
by corridors. These equal accessibilities to the 
dwelling areas vertically and horizontally promote 
family relationships in the Tulou. 

 Under the Kalkbreite Apartment is a 
tram depot so the traffic is heavy around the 
building. For the residents, the main entrance, 
which is three-story height, leads to the inclusive 
courtyard on the tram depot roof connecting to 
the communal facilities for residents on the third 
floor, and link to the roof terrace gardens. The 
communal facilities in the complex starting with 
the entrance hall lead to the interior street 
designed as a transitional space running through 
the residential compound. (Wolf, 2015) The 
interior street is the communal circulation 
adjoining with communal spaces of dwelling 
clusters, and these communal spaces have 
balconies facing the courtyard. The porosity of 
space, from the main entrance, the courtyard, the 
interior street, to the common spaces with 
balconies, stimulates social interaction between 
the residents in the complex. 
 The porous configuration of Yokohama 
Apartment fosters a relationship between the 
narrow surrounding streets and the communal 
space within the residence. The curtains 
surrounding the public courtyard are adjustable to 
open up or shut out the courtyard from the 
neighborhood. The four staircases lead the 
residents to the private apartment on the first 
floor, which each has the small semi-public 
terrace on the midway. Before access to the 
private rooms, the balcony wrapping around the 
private floor provides the other semi-public space 
that open up to the neighborhood. 
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5.3 Common Uses 
 As the courtyard blocks at Raabestraße 
is at the central location of the city with the 
Immanuel Church, the heart of the district, at the 
corner of the block, these complex blocks are 
lively with various uses. Functional diversity of 
these historic blocks still remains because of land 
division into small parcels owned by a number of 
proprietors. (Eberle and Tröger, 2015) The public 
spaces; such as the church and the school, are 
along the street. The mix-use of the commercial 
and dwelling area is on the periphery of the 
blocks. Inner block fabric, working, trading, small 
industry, and parking areas are situated. 
 For the Fujian Tulou, each compound 
housed a family clan living in a communal way. 
By emphasizing on the ancestor hall, following the 
Chinese tradition, it was normally placed at the 
center of the communal courtyard. In Chengqi 
Lou, this hall serves communal ceremonial 
activities such as, ancestral worships, weddings, 
meetings, funerals. The next innermost ring is the 
covered walk way and the second ring is the 
common library. The third and the fourth 
outermost rings are residential areas, which have 
common kitchens of each family branch on the 
ground floor. That all the communal spaces of the 
Tulou are on the ground floor creates social 
interaction and strengthen family relationships.  
 The Kalkbreite Apartment in Zurich was 
developed by a cooperative organization and 
supported by the city. (Wolf, 2015) The mixture of 
programs created through participatory processes 
by the prospective residents and the public 

hearing. Apart from the public tram depot and the 
commercial uses at the plinth creating the lively 
neighborhood, the communal facilities on the 
residential levels also encourage the residents to 
share and meet. The communal courtyard and 
roof gardens are the gathering place surrounded 
by the communal spaces; such as a cafeteria, 
children’s daycare, a laundry room. Furthermore, 
there are communal rooms; such as co-working 
space, a workshop, a multi-purpose room, which 
the residents can rent at affordable rates. These 
inclusive uses make the Kalkbreite affordable, 
diverse, and lively. 
 In the Yokohama Apartment in Japan, 
the courtyard on the ground floor is the center of 
communal activities in this residence, including 
the neighborhood. For living program, the 
common kitchen, dining and living space are 
blended in this courtyard area. When alternating 
to studio program, the courtyard serves for 
working space, exhibitions, performances, 
lectures, and workshops. The porous courtyard 
shaped by the four stilts enhances accessibility of 
passersby, creating a communal node for the 
community. 
 
6. Conclusion on the qualities of Inclusivity 
 A social and functional mix within 
courtyard housing typology creates the qualities 
of inclusivity, defined by a set of 5 criteria; 
interaction, accessibility, affordability, resilience, 
and diversity. The courtyard housing projects that 
were investigated have these inclusive qualities 
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and they have been developed over time all over 
the world. 
 Investigating through all 3 main aspects, 
the inclusive courtyards that can stimulate social 
interaction are designed by concerning about the 
human needs and good quality of the 
environment. The difference of cultures and 
religions plays an important role in creating 
different levels of accessibility. Also, building 
clearly hierarchies of private and public space can 
help promote communal public uses, while the 
residents still enjoy their privacy. Availability of 
materials and techniques, and communal uses 
are the keys to make housing affordable. Most 
importantly, the inclusive courtyards that embrace 
diverse and resilient uses will strengthen social 
and functional inclusion. Promoting such inclusive 
qualities within courtyard housing, the residents 
could actually become part of their neighborhoods 
and integrate into the society. 
 
7. Images 

 
 (Source: Ebrey, n.d.) 
Figure 1.  Diagram of Chinese Courtyard House 

 
(Source: Chongnian, 1987) 
Figure 2.  Plan of Chinese Courtyard House 
 

 
(Source: I Design, 2016) 
Figure 3.  Roman Courtyard House 
 

 
(Source: Farrar, 1998) 
Figure 4.  Plan of Roman Courtyard House 
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(Source: Civitatis, n.d.) 
Figure 5.  Arabian Courtyard House 
 

 
(Source: Uhde, 1892) 
Figure 6.  Plan of Arabian Courtyard House 
 

 
(Source: Weber, 2016) 
Figure 7.  The Blue Village in Bremen, Germany 
Designed by Architekten BDA Feldschnieders + 
Kister 

 
(Source: Meyer, 2015) 
Figure 8.  Plan of a Container Village in Bremen, 
Germany, Designed by Architekten BDA 
Feldschnieders + Kister 
 

 
(Source: Eberle and Tröger, 2015) 
Figure 9.  The Courtyard Blocks at Raabestraße 
in Berlin, Germany 
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(Source: Eberle and Tröger, 2015) 
Figure 10.  The Courtyard Blocks at Raabestraße  
in Berlin, Germany 
 

 
(Source: Eberle and Tröger, 2015) 
Figure 11.  The Courtyard Blocks at Bonner 
Straße in Berlin, Germany 
 

 
(Source: Eberle and Tröger, 2015) 

Figure 12.  The Courtyard Blocks at Bonner 
Straße in Berlin, Germany 

 
(Source: EM2N, 2017) 
Figure 13.  Courtyard of Housing amRietpark  
in Schlieren, Switzerland, Designed by EM2N 
 

 
(Source: EM2N, 2017) 
Figure 14.  Plan of Housing amRietpark in 
Schlieren, Switzerland, Designed by EM2N 

 
(Source: BIG, 2017) 
Figure 15.  Courtyard of Via at West 57th Street  
in New York, United States, Designed by BIG 
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(Source: BIG, 2017) 
Figure 16.  Plan of Via at West 57th Street in 
New York, United States, Designed by BIG 
 

 
(Source: DQ Arquitectura, n.d.) 
Figure 17.  Moriyama House in Tokyo, Japan 
Designed by Ryue Nishizawa 
 

 
(Source: SANAA, 2008) 
Figure 18.  Plan of Moriyama House in Tokyo, 
Japan Designed by Ryue Nishizawa 
 

 
(Source: Anurakyawachon, 2014) 
Figure 19.  Courtyards of Ten Houses in 
Bangkok, Thailand, Designed by CASE 
 

 
(Source: CASE, 2007) 
Figure 20.  Plan of Ten Houses in Bangkok, 
Thailand Designed by CASE 

 
(Source: Vincent, 2008) 
Figure 21.  Courtyard of Chengqi Lou in Fujian, 
China 
 

https://www.dqarquitectura.com/informacion/arquitectura/como-disenar-una-vivienda-en-10-pasos/
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(Source: Life Edited, 2013) 
Figure 22.  Plan of Tulou in Fujian, China 
 

 
(Source: Müller Sigrist Architekten, 2014) 
Figure 23.  Courtyard of Kalkbreite Apartment in 
Zurich, Switzerland, Designed by Müller Sigrist 
Architekten 

 
(Source: Müller Sigrist Architekten, 2014) 
Figure 24.  Plan of Kalkbreite Apartment in 
Zurich, Switzerland, Designed by Müller Sigrist 
Architekten 

 
(Source: ON design, 2009) 
Figure 25.  Courtyard of Yokohama Apartment  
in Yokohama, Japan, Designed by ON design 
partners 

 
(Source: ON design, 2012) 
Figure 26.  Plan of Yokohama Apartment in 
Yokohama, Japan, Designed by ON design partners 
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Appropriate Position of Wind Turbine on Building for Energy Performance 

ผาภมู ิพมิลวชิยากจิ1, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรนนัท ์ทกัขนนท ์2 

Pharpoom Pimolvichayakit1 and Asst Prof. Pattaranan Takkanon,Ph.D2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
E-mail: pharpoom1725@gmail.com1, pattaranan.t@ku.th2 

 
บทคดัย่อ 
 พลงังานลมเป็นพลงังานหมุนเวยีนที่ผลติไฟฟ้าได้และสะอาดปราศจากมลพษิ การศึกษาน้ีมุ่งหา
ต าแหน่งที่เหมาะสมหน่ึง ส าหรบัตดิตัง้กงัหนัลมประกอบอาคารเน้นไปที่อาคารสูงเพื่อผลติไฟฟ้าใช้ภายใน
อาคาร การแบ่งลกัษณะการตดิตัง้กงัหนัลมดงักล่าวสามารถแบ่งได ้4 แบบ คอื ตดิตัง้บนหลงัคาอาคาร (แบบ 
A) ความสูง 130 เมตร ตดิตัง้ด้านขา้งอาคาร (แบบ B) ความสูง 70-130 เมตร ตดิตัง้ภายในช่องเปิดอาคาร 
(แบบ C) ความสูง 80,100 และ 120 เมตร และติดตัง้ระหว่าง 2 อาคาร (แบบ D) ความสูง 70-120 เมตร 
เครื่องมอืทีว่ดัประสทิธภิาพใชก้ารค านวณพลศาสตรข์องไหลผ่านแบบจ าลองทางคอมพวิเตอร ์ (CFD) เพื่อหา
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมของความเรว็ลมเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละแบบจ าลอง ภายใต้สภาพแวดลอ้มตวัอย่างทีเ่ป็นใจ
กลางเมอืงและก่อสรา้งอาคารสูงได ้ผลการศกึษาแบบทดลอง A แบบ A1และ A2 ใหผ้ลทางไฟฟ้า 2,920.85 
kWh/ปี แบบทดลอง B แบบ B4 ใหผ้ล 6,283.44 kWh/ปี แบบทดลอง C แบบ C3 ใหผ้ล 3,869.62 kWh/ปี และ
แบบทดลอง D แบบ D3 ให้ผล 11,968.34 kWh/ปี และเมื่อเปรียบเทียบกันทัง้ 4 แบบแบบ D3 ถือว่าให้
ประสทิธภิาพทางพลงังานไฟฟ้าสงูทีส่ดุ  
 
ค ำส ำคญั: พลงังำนลม, กงัหนัลม, รปูทรงอำคำร, กำรผสำนพลงังำนลมกบัอำคำร, กำรค ำนวณพลศำสตรข์อง
ไหลผำ่นคอมพวิเตอร ์  
 
 
Abstract 
 Wind is a source of renewable energy and also a source of clean, non-polluting, electricity. 
This study aims to find appropriate position to install wind turbine on high-rise building for highest 
electricity generation. The study was based on an experimental method using computational fluid 
dynamics (CFD) software package to simulate airflow around the wind turbine areas. There were 4 
options of wind turbine installation: 1) Roof installation (Type A) Height 130 m., 2) Wall installation 

mailto:pharpoom1725@gmail.com1
mailto:pattaranan.t@ku.th
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(Type B) Height 80-130 m., 3) In the middle of openings (Type C) Height 80,100,120 m., and 4) 
Between 2 towers (Type D) Height 70-130 m. Each type had subtypes and each of them was 
considered for energy performance by its average wind velocity. Under an urban wind condition and 
possible location for skyscrapers and tall buildings, results from the study show that installation type 
A1 and A2 gave the highest amount of electricity at 2,920.85 kWh/Year. Type B4 generated 6,283.44 
kWh/Year as the highest. Type C3 gave the highest amount of electricity at 3,869.62 kWh/Year and 
type D3 gave the highest at 11,968.34 kWh/Year. Therefore, D3 showed the highest amount of 
electricity generated of all options.   

Keywords: Wind Power, Wind Turbine, Building Form, Building-Integrated Wind Turbine, Computation 
Fluid Dynamics (CFD) 

1. บทน ำ 
 พลงังานหมุนเวยีน (Renewable energy) 
เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม เริม่เขา้มามี
บทบาทเน่ืองจากเป็นพลงังานที่สะอาดและไม่มวีนั
หมด พลงังานลมถอืวา่มคีวามน่าสนใจมากในขณะนี้ 
ซึ่งในระยะหลังๆได้มีงานวิจัยที่ศึกษาหาความ
เ ป็ น ไป ไ ด้ ใ น ก า รน าพลัง ง านลมม า ใ ช้ผ ลิต
กระแสไฟฟ้ามากขึน้ และงานวจิยัน้ีถอืเป็นสว่นหนึ่ง
ในการศกึษาแนวทางในการน าพลงังานลมมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ โดยน ามาตดิตัง้บนอาคารส าหรบัผลติ
กระแสไฟฟ้าใชภ้ายในอาคาร ซึง่การศกึษาพจิารณา
หาต าแหน่งต่างๆบนเปลอืกอาคารที่มคีวามเป็นไป
ไดแ้ละอยู่บนพืน้ฐานของการน าไปตดิตัง้จรงิได ้ทัง้
ในแง่ของข้อก าหนดกฎหมาย ข้อจ ากัดของตัว
ผลิตภัณฑ์กังหนัลม ข้อจ ากัดด้านสภาพแวดล้อม
ของพืน้ทีท่ดลองทีน่ ามาเป็นสภาพตวัอย่าง และน า
ผลของกระแสไฟฟ้าที่ ได้นั ้นจะน ามาท าการ
เปรยีบเทยีบในแต่ละแบบ 
 
 
 
 

2. กำรวิจยัและกำรศึกษำ 
2.1 กำรคัดเลือกพื้นท่ีทดลองและอำคำร
ทดลองตวัอย่ำง 
 การคัด เลือกสภาพแวดล้อมสถานที่
ทดลอง โดยเ น้นไปที่พื้นที่ ใกล้กับสถานีที่ว ัด
ความเรว็ลมและมสีภาพพืน้ทีส่ามารถสรา้งอาคารสงู
ได้ (พื้นที่ พ.ตามกฎหมายผงัสกีรุงเทพฯ) คอื เขต
บางนา ใกล้กบัสถานีวดัลมของกรมอุตุนิยมวทิยา 
รูปทรงของอาคารพิจารณาภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายในเขตพืน้ที่บางนาซึ่งเมื่อ พจิารณาขนาด
กรอบพื้นที่อาคารต่อ 1 ชัน้ โดยใช้สัดส่วนตาม
โครงสร้างของอาคารสูง คือ ระยะห่างเสาจะอยู่
ในช่วง 6-12 เมตร ก าหนดเป็นขนาดอาคารตวัอย่าง
ความกวา้ง x ความยาวที ่24 เมตร x 24 เมตรต่อ 1 
ชัน้ ความสงูอาคารทีไ่ม่เกนิกฎหมายควบคุมอาคาร
และผงัสเีมอืงในเขตบางนา เท่ากบั 130 เมตร ค่า
สภาพแวดลอ้มทีน่ ามาพจิารณาใชค้วามเรว็ลมเฉลีย่
ที่เกิดขึ้นตลอดทัง้ปีจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวทิยาปี 
พ.ศ. 2561 ก าหนดทศิทางลมใหป้ะทะดา้นหน้าของ
อาคารทุกแบบทดลอง สภาพค่าความขรุขระของ
พืน้ผวิเป็นสภาพแวดลอ้มเมอืงใหญ่ เพือ่หาระดบัสงู
จากพื้นดินที่มีความเร็วลมเฉลี่ยถึงเกณฑ์ในการ
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ตดิตัง้กงัหนัลมได ้จากการศกึษาการตดิตัง้กงัหนัลม
ลงบนตวัอาคารถงึจะม ี4 รปูแบบ คอื  
1) ตดิตัง้บนหลงัคาอาคาร 2) ตดิตัง้บรเิวณดา้นขา้ง
อาคาร 3) ตดิตัง้ในช่องเปิดหรอืช่องว่างอาคาร และ 
4) ตดิตัง้ระหวา่งอาคาร 2 อาคาร (Sander Mertens, 
2006) เมื่อน ามารวมกับลักษณะพื้นฐานในการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ท าใหไ้ดก้รณีตวัอย่าง
ดงัน้ี คอื บนหลงัคาอาคาร 4 แบบ แบบราบ (A1), 
แบบเพิงหมาแหงน (A2), แบบทรงจัว่ (A3), และ
แบบทรงปั้นหยา (A4) การติดตัง้ด้านข้างอาคาร 
ต า ม ห ลัก ก า ร แ ล้ ว จ ะ พบ ว่ า มี ทั ้ง แ บ บ ลู่ ล ม 
(Aerodynamic) และแบบขวางทางลม (Bluff) (Farid 
A.P.,Matin A. and Robert J.K.,2013) การทดลอง
จะพิจารณาจากรูปทรงผังพื้นอาคาร (Building 
Footprint) โดยสามารถแบ่งได้ 5 แบบ คือ แบบ
วงกลม (B1), สามเหลี่ยม (B2), หกเหลี่ยม (B3), 
แปดเหลี่ยม (B4) และแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส  (B5) 
ตดิตัง้โดยเจาะช่องเปิดของอาคาร ม ี3 แบบคอื ช่อง
เปิดขนาดกวา้ง x สูงเท่ากบั 6 x 9 เมตร ทีร่ะดบัสูง
จากพื้น 80 เมตร (C1), 9 x 9 เมตร ระดบัสูง 100 
เมตร (C2), 12 x 9 เมตร ระดบัสูง 120 เมตร (C3) 
สุดท้ายเป็นการติดตัง้ระหว่างอาคาร 2 อาคาร 
ระยะห่างระหว่างอาคารขนาด 6 เมตร (D1), 12 
เมตร (D2) และ 24 เมตร (D3) ขอบเขตของการ
ติดตัง้กังหนัลมนัน้ มีระยะการวดัผลโดยห่างจาก
เปลอืกอาคารที ่3 และ 6 เมตร (EnConLab, 2004) 
(รปูที1่) 

 
รปูท่ี 1 แสดงแบบจ าลองม ี 4 แบบและแบบทดลอง
ยอ่ยทัง้หมด 15 แบบ 

2.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองพลศำสตรข์องไหล 
และกำรตัง้ค่ำสภำพแวดล้อมในกำรทดลอง 
 การศึกษาใช้การค านวณพลศาสตร์ของ
ไหล (CFD) ของโปรแกรมค านวณ SC Stream 
(Cradle MSC software company, 2008) ซึ่ ง
สามารถค านวณการไหลของลมไดใ้นระดบัเมอืง การ
ตัง้ค่าสภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนดขอบเขตของสนาม
การไหล โดยให้อาคารที่เป็นตวัอย่างในการทดลอง
อยูต่รงกลางสนามการไหล ขนาดของพืน้ทีท่ดลองวดั
ตามความกวา้ง x ความยาว x ความสงู เท่ากบั 270 
x 270 x 500 เมตร ซึ่งมาจากระยะพื้นฐานส าหรับ
การติดตัง้กังหันลมโดยมีระยะห่าง 10-20 เท่า
โดยรอบอาคารทดลอง (จอมภพ แววศกัดิ,์ 2558) ใน
ที่ น้ีด้วยความเป็นสภาพของใจกลางเมืองจึงใช้
ระยะห่าง 10 เท่าเพื่อให้เหมาะสมกับการทดลอง 
ดา้นศกัยภาพลมความเรว็ลมเฉลีย่จากขอ้มลูของกรม
อุตุนิยมวิทยา วดัที่ความสูงรวมฐานรองเสาที่ 11 
เมตรได้ความเร็วลมเฉลี่ย 1.44 เมตรต่อวินาที 
ทศิทางลมในการทดลองเป็นเพยีงการตัง้สมมุตฐิาน 
โดยก าหนดใหท้ศิทางลมตัง้ฉากกบัแบบทดลอง 90 
องศาทางด้านหน้า และก าหนดค่าความขรุขระเป็น
สภาพใจกลางเมอืง (V) ค่าความสงูของความขรุขระ
ที่ 2.8571 (Architectural Institute of Japan, 2008) 
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ผลิตภัณฑ์กังหันลมที่น ามา เ ป็นตัวอย่ า ง เพื่ อ
เปรียบเทียบประสทิธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ได้น า
ขอ้มลูอา้งองิมาจากผูผ้ลติ Aeolos Wind Energy Ltd. 
(Aeolos Wind Energy Ltd, 2009) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
กงัหนัลมขนาดเลก็ทัง้ก าลงัผลติ 10 kW และ 1 kW 
โดยเป็นการน าขอ้มูลผลการผลิตกระแสไฟฟ้าตาม
ชว่งความเรว็ลมเฉลีย่ต่อปีของผลติภณัฑต์วัอยา่ง มา
เปรียบเทียบกบัความเร็วลมเฉลี่ยต่อปีที่เกิดขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆบนอาคารที่ท าการทดลอง ซึ่งจาก
เอกสารผลติภณัฑก์งัหนัลมของผูผ้ลติระบุว่า จะผลติ
กระแสไฟฟ้าไดต้อ้งมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ตัง้แต่ 3 เมตร
ต่อวนิาทขีึน้ไป ระยะในการตดิตัง้กงัหนัลมแต่ละจุด
ตอ้งมรีะยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดวงกวาด
ใบพดัของกงัหนัลม ดงันัน้ในขนาดพืน้ทีก่ารตดิตัง้ที่
เท่ากนัอาจวางจ านวนกงัหนัลมไดแ้ตกต่างกนั เพราะ
ขนาดวงกวาดของใบพดัทัง้แกนนอนและแกนตัง้มี
ขนาดไมเ่ทา่กนั  

 
รปูท่ี 2 กงัหนัลมทัง้ 4 แบบทีน่ ามาพจิารณาทัง้แกน
นอนและแกนตัง้ขนาด 10 kW และ 1 kW ระยะการ
ตดิตัง้จากเปลอืกอาคารไมเ่กนิ 6 เมตร 

 

 

 

3. ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 
 การทดลองเพื่อหาพื้นที่ที่มีความเร็วลม
เฉลี่ยตัง้แต่ 3 เมตรต่อวินาทีขึ้นไปเพื่อให้ติดตัง้
กงัหนัลมได้พบว่า โดยรวมแล้วระดบัความสูงที่มี
ความเรว็ลมถงึเกณฑน์ัน้จะอยูใ่นชว่งตัง้แต่ 70 เมตร
ขึน้ไป และจะใหผ้ลความเรว็ทีด่ใีนช่วงระยะหา่งจาก
เปลอืกอาคารที ่6 เมตร ผลจากการทดลองเป็นดงัน้ี 
แบบตดิตัง้บนหลงัคา จะตดิตัง้ไดท้ี่ระยะ 3-6 เมตร
จากพื้นชัน้หลังคา (รูปที่ 3) แบบติดตัง้ด้านข้าง
อาคาร ความเรว็ลมให้ผลดกีบัรูปทรงที่มลีกัษณะลู่
ล ม  (Aerodynamic) พื้ น ผิ ว ไ ม่ ไ ด้ ป ะ ท ะ เ ป็ น
แนวตัง้ฉากกบัทศิทางลม (Bluff) จะตดิตัง้ได้ตัง้แต่
ความสูง 80 – 130 เมตร หรอืประมาณอาคารที่สูง 
30 ชัน้ (รูปที่ 4) แบบตดิตัง้ในช่องเปิดอาคาร ช่อง
เปิดขนาดความกว้างที่ 6 x 9 เมตร (C1) ได้ผล
ความเรว็ลมไม่ถงึเกณฑ ์3 เมตรต่อวนิาท ีส่วนแบบ
ทดลอง C2 และ C3 ใหผ้ลเหมอืนกนัคอื มคีวามเรว็
ลมถึงเกณฑ์แค่เพียงช่องเปิดด้านบนสุดที่ระดับ
ความสูง 120 เมตร (รูปที ่5) และการตดิตัง้ระหว่าง
อาคาร 2 อาคาร ตดิตัง้ไดท้ี่ความสูงตัง้แต่ 70 -120 
เมตร (รปูที ่6) 

 

รปูท่ี 3 การทดลอง A หาความเรว็ลมเฉลีย่ทีค่วาม
สงูจากหลงัคา 3 และ 6 เมตร 
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รปูท่ี 4 การทดลอง B ความเรว็ลมเฉลีย่ทีผ่ลติไฟฟ้า
ไดม้คีวามสงู 70-130 เมตรจากพืน้ดนิ 

 

รปูท่ี 5 การทดลอง C ความเรว็ลมเฉลีย่ทีผ่ลติไฟฟ้า
ไดใ้นระดบัความสงู 120 เมตร (ชอ่งบนสดุ) 

รปูท่ี 6 การทดลอง D ความเรว็ลมเฉลีย่ทีผ่ลติไฟฟ้า
ไดม้คีวามสงู 70-120 เมตรจากพืน้ดนิ  

4. บทสรปุ 

 เมือ่น าผลการทดลองความเรว็ลมเฉลีย่ต่อ
ปีมาเปรยีบเทยีบเพื่อตดิตัง้กงัหนัลมตวัอย่างลงบน
อาคาร ได้ผลทางการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อปีดังน้ี 
แบบ A หลงัคาแบนราบ (A1) และหลงัคาเพงิหมา
แหงน (A2) ใหผ้ลดทีีส่ดุโดยใชก้งัหนัลมแบบแกนตัง้
1kW ให้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,920.85 kWh/ปี 
แบบ B รูปทรงแปดเหลีย่ม (B4) ใหผ้ลดทีีสุ่ดโดยใช้
กังหันลมแบบแกนนอน 1kW ให้พลังงานไฟฟ้า
สงูสุดที่ 6,283.44 kWh/ปี แบบ C แบบขนาดความ
กว้าง 12 x 9 เมตร (C3) ที่ระดับช่องเปิดสูง 120 
เมตร ใชก้งัหนัลมแบบแกนนอน 10 kW ไดพ้ลงังาน
ไฟฟ้าสูงสุดที่ 3,869.62 kWh/ปี และแบบ D แบบ
ระยะห่าง 24 เมตร (D3) ใชก้งัหนัลมแบบแกนนอน 
10 kW ใหพ้ลงังานไฟฟ้าสงูสุดที ่11,968.34 kWh/ปี 
ซึ่งถือไดว้่าเป็นต าแหน่งทีใ่หผ้ลทางพลงังานไฟฟ้า
สูงที่สุดจากการทดลองทัง้หมด ดงันัน้ในการตดิตัง้
กงัหนัลมสรุปปัจจยัทีม่ผีลไดด้งัน้ี 1) ยิง่พืน้ทีใ่นการ
ติดตัง้มากยิ่งให้ผลทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 2) 
รูปทรงที่ลู่ลมจะให้ผลทางความเร็วลมที่ดีกว่า 3) 
การท าช่องเปิดในอาคารเป็นอุโมงคล์ม จะท าใหล้มมี
ความสม ่าเสมอ 4) กงัหนัลมแนวแกนตัง้จะใชพ้ื้นที่
ตดิตัง้น้อยกวา่กงัหนัลมแนวแกนนอน 
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รปูท่ี 7 สรุปการตดิตัง้กงัหนัลมทัง้ 15 แบบและ
แบบทดลองทีใ่หก้ระแสไฟฟ้าดทีีส่ดุ

รปูท่ี 8 พลงังานทีผ่ลติไดต้่อปีของกงัหนัลมในแต่
ละแบบทดลอง 
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การสร้างห้องทดลองสร้างสรรคส์ าหรบั                                                                            
องคค์วามรู้เชิงนวตักรรมในโรงเรียนสถาปัตยกรรม  

Making the Creative Lab for Innovative and Conceptual Knowledge                            
in Architecture School 

สนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ1, พฤฒพิร ลพเกดิ2, ชาว ีบุษยรตัน์3 และ มานสั ศรวีณิช4 
Santirak Prasertsuk1 Prittipoen Lopkerd2 Chawee Busayarat3 and Manat Srivanit4 

1, 2, 3, 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 

บทคดัย่อ 
การเพิม่ขึน้ของเทคโนโลยดีจิทิลัและแนวทางใหม่ทางนวตักรรมเพื่อการศกึษาส่งผลต่อแนวคดิทาง

สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก บทความน้ีจะไดก้ล่าวถงึศกัยภาพของหอ้งปฏบิตักิารทางการ
ออกแบบเชงิดจิทิลัในการขยายทศิทางการออกแบบของโรงเรยีนสถาปัตยกรรมผ่านหอ้งทดลองสร้างสรรค์
ส าหรบัองค์ความรู้เชิงนวตักรรม หรือ Creative Lab for Innovative and Conceptual Knowledge (CLICK) 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีไ่ดส้รา้งขึน้อย่างทุ่มเทเพือ่ให้
เกดิทฤษฎี ความรู้ และความสามารถทางการออกแบบดา้นสถาปัตยกรรมทีท่า้ทาย บทความน้ีศกึษาถงึการ
รวมเอาเทคโนโลยดีจิทิลัทางการออกแบบทีร่วบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนันัน้มอีทิธพิลต่อกระบวนการออกแบบส าหรบั
นักศกึษาสถาปัตยกรรมรุ่นใหมผ่่านหอ้งปฏบิตักิาร CLICK อย่างไร ผลการวจิยัพบว่าเครื่องมอืดจิทิลัเหล่านี้ที่
ประกอบไปดว้ย เครื่องตดัดว้ยเลเซอร์ เครื่องสแกนเนอรแ์ละเครื่องพมิพ์ 3 มติ ิอุปกรณ์แสดงผลภาพสามมติิ
แบบสวมศรีษะ และอากาศยานไร้คนขบั เป็นเครื่องมอืช่วยทัง้ในขัน้ตอนการออกแบบและการสรา้งต้นแบบ
ส าหรบังานสถาปัตยกรรมรว่มสมยัในรปูแบบดจิทิลัทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ค ำส ำคญั: การออกแบบสรา้งสรรค,์  โรงเรยีนสถาปัตยกรรม, เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม 
 

Abstract 
The rise of digital technology and newly innovative approaches to education have given rise 

to design thinking of architecture in the 21st century. This paper argues for the potentials of digital 
design laboratory in extending the design learning and practices of architecture school. The Creative 
Lab for Innovative and Conceptual Knowledge (CLICK) at Faculty of Architecture and Planning, 
Thammasat University is dedicated to challenge architecture's epistemological and design capacities. 
This paper explores how the integration of digital technologies within the design experiments influences 
design processes for a new generation of architecture students via CLICK laboratory. The results reveal 
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that these digital tools including laser cutting machine, 3D scanners and printers, virtual reality head-
mounted display (VR-HMD), and drone, contributes to contemporary architecture as a tool to establish 
procedures and prototypes for digital archiving practices suited to creative work. 

Keywords: Creative design, Architecture school, Digital technology and innovative 

 
1. บทน า 
1.1. หลกัการและเหตผุล 

การเปลีย่นยุทธศาสตรก์ารลงทุนในทุนมนุษย์ 
เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของการพัฒนาคนนัน้ 
เป็นเรื่องเกี่ยวเน่ืองกันกับระบบการศึกษาของ
ประเทศ นับไดว้่าเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัของการ
พฒันาเศรษฐกจิ และเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอย่างหน่ึงใน
โครงการพัฒนาก าลังคน (Regional Institute of 
Higher Education and Development, 1985) ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
เรื่องการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทกัษะความรูแ้ละสมรรถนะในการประกอบอาชพีที่
เชือ่มโยงกบัโครงสรา้งการผลติและบรกิารตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2555) โดย
เป้าหมายยุทธศาสตรใ์นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ที่ต้องมมีาตรฐานการศึกษารวมทัง้ทกัษะฝีมอืและ
ภาษา โดยมีองค์ประกอบที่เชื่อมกันระหว่างภาค
การศึกษา ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ และ
ภาครฐั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการวจิยั พฒันา ออกแบบและ 
ถ่ายทอดองค์ความรูท้างสถาปัตยกรรมเพื่อน าไปสู่
การใช้ประโยชน์  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ก าลงัคนอย่างยัง่ยนื และขยายขดีความสามารถใน
การแข่งขนั เป้าหมายของงานวิจยัน้ีคือการสร้าง
กระบวนการท างานวิจยัในห้องปฏิบตัิและทดลอง
ทางการออกแบบสร้างสรรค์ในสถาบนัการศึกษา 

โดยหอ้งปฏบิตักิารน้ีจะเป็นสถานทีท่ีค่รบวงจรดา้น
การศึกษา , พัฒนา , แสดงและผลิตผลงานทาง
สถาปัตยกรรมดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีก่ าลงัเป็นที่
สนใจซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งแลว้วา่จะเป็นปัจจยั
ส าคญัในการขบัเคลื่อนการการศกึษาสถาปัตยกรรม
ในอนาคต ประกอบด้วยเครื่องมือที่จ าเป็นต่อ
นกัศกึษาใหส้ามารถยมืใชง้าน และสามารถเขา้มาใช้
พืน้ทีท่ าโครงการต่างๆได ้

ปัจจุบันการสร้างแบบจ าลองสามมิติใน
คอมพิว เตอร์นั ้นบทบาทส าคัญอย่ า งมากใน
การศกึษาสถาปัตยกรรม ดว้ยเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า
ขึ้นมาก แบบจ าลองสามมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมถูกผลติขึน้มากมายดว้ยโปรแกรมทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ มขีอ้จ ากดัน้อยลง เขา้ถงึไดม้าก
ขึ้น และราคาถูกลง แบบจ าลองสามมติิเหล่าน้ีถูก
ผลติขึน้มากมายในสถานศกึษาเพื่อใชใ้นการศกึษา
สถาปัตยกรรมในแง่ต่างๆ เน่ืองจากขอ้มูลสามมติิ
นัน้สามารถน าเสนอมมุมองทีส่รา้งใหเ้กดิความเขา้ใจ
ด้านรูปทรงและพื้นที่ได้มากกว่าภาพสองมิติมาก 
เทคโนโลยทีีใ่ชจ้ดัการกบัขอ้มลูสามมติขิองอาคารก็
ถูกพฒันาไปมากเช่นกนั ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูล การสร้างแบบจ าลองสามมติิ 
การน าเสนอแบบจ าลองผา่นสือ่ดจิติอล และการผลติ
แบบจ าลองสามมติิออกมาเป็นแบบจ าลองจริงๆที่
สามารถจบัตอ้งได ้อุปกรณ์ต่างๆทีถู่กพฒันามาเพื่อ
รองรบัเทคโนโลยเีหล่าน้ี ไดแ้ก่ สแกนเนอร์สามมติ ิ
(3D Scanner) อุปกรณ์แสดงผลภาพสามมิติแบบ
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สวมศรีษะ (HMD) เครือ่งตดัเลเซอร ์ (Laser Cutting 
Machine) และ เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) 
โดยในหอ้งปฏบิตักิารการทดลองทางการออกแบบ
สร้างสรรค์น้ี นักศึกษาและบุคลากรมพีื้นที่ท างาน
ส าหรบัศกึษาอาคารและสรา้งผลงานของตวัเอง ซึ่ง
แวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
ต่างๆทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ รวมทัง้มซีอรฟ์แวรเ์ฉพาะ
ทางทีเ่หมาะกบัการท างานและมผีูเ้ชี่ยวชาญที่คอย
ใหค้วามช่วยเหลอืและเป็นทีป่รกึษา เพื่อมุ่งส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาทัง้ดา้นการวจิยัเพือ่
พฒันาประเทศ เพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ โดย
เน้นการวจิยัและพฒันาทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ทัง้ในดา้นการพฒันาการศกึษาและในเชงิพาณิชย ์ 

1.2  แนวคิดการสร้างห้องทดลองสร้างสรรค ์
หอ้งทดลองสร้างสรรค์ส าหรบัองค์ความรู้เชงิ

น วัตก ร รม  หรือ  Creative Lab for Innovative and 
Conceptual Knowledge (CLICK) เป็นพื้นที่กลไกที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง ตอ้งการ
สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการส่งเสรมิและการบรหิารจดัการ
ผลผลติงานวจิยัดา้นการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
และสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง ตลอดจนสิง่ประดษิฐ ์และ
นวัตกรรมทางการวิจัยออกแบบ ในลักษณะของ
สถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยฯ 
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ผู้เป็นผู้ผลิตผลงาน 
และผู้ใช้ประโยชน์ ได้มโีอกาสใช้พื้นที่ในการสร้าง
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายลกัษณะ ตาม
ความพรอ้มของผลงานทีมุ่่งเน้น ระดบังานวจิยั และ
ระดบัตน้แบบ  

 
รปูท่ี 1 การใชป้ระโยชน์งานวจิยัจากหอ้ง CLICK 

(ทีม่า: ผูว้จิยั, 2561) 

โดยประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัสามารถจ าแนก
ได้ 3 ดา้น (รปูท่ี 1) ไดแ้ก่ 1) การใช้ประโยชน์ด้าน
วิชาการ พิจารณาจากอาจารย์และนักศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมสามารถพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ
ทางดิจิทลัเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพิม่มากขึ้น โดย
ผ่านทางการเรียนการสอน การออกแบบและวจิยั 
สามารถสร้างสรรค์ต้นแบบและงานออกแบบที่
เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั 2) การใช้ประโยชน์ด้านวชิาชพี พจิารณา
จากการสร้างความร่วมมือและรายได้จากการ
ให้บรกิารในโครงการและการให้เช่าเครื่องมอืและ
อุปกรณ์กบัหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอก รวมทัง้
เกิดการจ้างงานบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานใน
ห้องทดลองฯ และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กบั
นกัศกึษา และ 3) การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณะชน 
พจิารณาจากบุคคลทัว่ไปและหน่วยงานหรอืองคก์ร
ภายนอกได้รับความรู้ทางดิจิทัลเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งจากการเผยแพร่ผ่านสื่อของหอ้งทดลองฯ 
และจากการเขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร รวมทัง้เริม่
ตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการ
ประยุกตใ์ชด้จิทิลัเทคโนโลยใีนเชงิธุรกจิมากยิง่ขึน้ 

 



การสรา้งหอ้งทดลองสรา้งสรรคส์ าหรบัองคค์วามรูเ้ชงินวตักรรมในโรงเรยีนสถาปัตยกรรม 
สนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ, พฤฒพิร ลพเกดิ, ชาว ีบุษยรตัน์ และ มานสั ศรวีณชิ 

 

133 

2. วตัถปุระสงค ์
1) การรวบรวม ศกึษา วเิคราะหโ์ครงสรา้ง

องคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์การทดลอง
การวจิยัออกแบบเชงิสรา้งสรรคจ์ากกรณีศกึษาใน
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ก าหนดกรอบแนวทางการการ
สรา้งหอ้งทดลองสรา้งสรรค ์

2) การสรา้งพืน้ทีแ่ละจดัหาเครือ่งมอืทาง
เทคโนโลยทีีร่องรบัการเรยีนการสอนและสนบัสนุน
การวจิยัเชงิปฏบิตั ิ

3) การทดลองใชง้านอุปกรณ์และเครือ่งมอื
เพือ่ผลติงานออกแบบสรา้งสรรคแ์ละการพฒันาองค์
ความรูง้านออกแบบ  

 
3. ขอบเขตการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั 

แบ่งออกเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติเชิง
นโยบายของพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเชิง
ปฏิบตัิ ในลกัษณะของสถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือ
สนบัสนุนการวจิยัฯ เพือ่รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว ้
2) มติดิา้นการจดัการผลผลติงานวจิยัเชงิปฏบิตัสิูก่าร
ใช้ประโยชน์ โดยมุ่งกิจกรรมหลกั 2 ด้าน ได้แก่ (i) 
จดัการผลผลิตงานวิจยั จากการผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้
สาธารณะจะได้เขา้ถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบ 
และพฒันานักวจิยัด้านการออกแบบ และ(ii) การใช้
ประโยชน์ การน าองคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้จากการจดัการ
ผลผลติ งานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ ในการเผยแพร่
ให้กับกลุ่ม เ ป้าหมาย  เช่น  บุคคล กลุ่ มบุคคล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร/สถาบันต่างๆ 
ตลอดจนผูป้ระกอบการในภาคเอกชน เพื่อใหม้กีาร
น าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการผลผลติการวจิยัไป
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินงานดงัน้ี 

1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ การทดลองการวจิยั
ออกแบบเชงิสรา้งสรรคข์องหน่วยงานต่างๆ ในสงักดั
เพือ่การสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัในขัน้ตน้  

2) ศึกษา วิเคราะห์ระบบการออกแบบและการ
ท างานดว้ยอุปกรณ์และเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง ขัน้ตอน
การด าเนินงาน การบริการ รวมทัง้ส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสงักัด เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริการบนศูนย์บริการการวิจัย 
CLICK และสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

3) ด าเนินการทดลองการใช้การใช้งานอุปกรณ์
และเครื่องมอืของศูนยบ์รกิารการวจิยั CLICK ในการ
เรยีนการสอนและการวจิยัในรปูแบบกระบวนการการ
ใหบ้รกิารตามแผนทีว่างไว้ ทัง้การจดัการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของหน่วยงานใน
การสอนและการท าวจิยั 

4) ศกึษา วเิคราะหอุ์ปกรณ์และเครื่องมอืทดลอง
ทางการออกแบบสรา้งสรรค์ ของหน่วยงานในสงักดั
เฉพาะ ในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการบ ริก า รบน
ศนูยบ์รกิารการวจิยั CLICK 

5) จั ด ท า แ ผ น ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบบริการร่วมที่รองรับการ
เรยีนการสอนและการวจิยั 

6) จัดท าโครงการน าร่องการพัฒนาการวิจัย
ออกแบบสรา้งสรรคร์ว่มกบัศนูย ์CLICK 

7) จัดท าแผนการเผยแพร่  และด า เ นินการ
ถ่ ายทอดระบบงานบริการการวิจัยออกแบบ
สร้างสรรค์และการพฒันาองค์ความรู้งานออกแบบ
ผา่นเทคโนโลยขีองศนูย ์CLICK 

8) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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4. ผลการศึกษา 

4.1 กรณีศึกษาห้องทดลองทางการออกแบบ
สร้างสรรค ์

“หอ้งทดลองทางการออกแบบสรา้งสรรค์” หรอื 
“ห้ อ ง  ท ด ล อ ง ท า ง ดิ จิ ทั ล เ ท ค โ น โ ล ยี ” ใ น
สถาบนัการศกึษาทางสถาปัตยกรรมและออกแบบดา้น
อื่น ๆ ได้มีการสร้างห้องทดลองทางการออกแบบ
สร้างสรรค์หรือห้องทดลองทางดิจิทัลเทคโนโลยี
เพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยไดม้กีารศกึษาผ่านกรณีศกึษาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย Digital 
Prototyping Research Lab – AKU ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
FabCafe Bangkok,  MAKERLAB, Copenhagen 
School of Design and Technology โรง เรียนการ
ออกแบบและ เทคโน โลยีแห่ ง โค เปน เฮ เกน 
(Copenhagen School of Design and Technology, 
KEA) ประเทศเดนมาร์ก และ Material Workshops, 
Sheffield School of Architecture (SSOA) โรงเรียน
สอนสถาปัตยกรรมแหง่เชฟฟิลด ์(Sheffield School of 
Architecture) 

โดยพบว่า ห้องปฏิบัติการต้นแบบ Digital 
Prototyping Research Lab – AKU เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น
กรณีศึกษาภายในประเทศที่มีความใกล้เคียงกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ง า น วิ จั ย  เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น
หอ้งปฏบิตักิารของสถาบนัการศกึษาในสายงานการ
ออกแบบเพื่อการใช้งานส าหรับการเรียนการสอน 
งานวิจัย และการบริการสังคมตามล าดับ รวมถึง
เครื่องมอืทีใ่ชภ้ายในหอ้งปฏบิตักิารมคีวามใกลเ้คยีง
กบัความต้องการพื้นฐานส าหรบัการเรียนการสอน
สมยัใหม่ด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกร รม เชิ ง สร้ า งสรรค์  ใ น เ รื่ อ งข้อจ ากัด
ห้องปฏบิตัิการต้นแบบ จากการที่ไม่มกีารแบ่งโซน

ด้วยข้อจ ากดัของพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จึง
รวมอยู่ที่เดียวกัน หากมีการใช้งานพร้อมกันจะไม่
คลอ่งตวัและมผีลกระทบทางเสยีงรวมอยูด่ว้ย และการ
ใหแ้สงของพืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารคอ่นขา้งมดื 

ในขณะที่ FabCafe Bangkok เป็นตัวอย่าง
ของพื้นที่สร้างสรรค์ที่รวมเอาเครื่องมือที่ทันสมยั
ตลอดเวลา ด้วยรูปแบบเชิงธุรกิจ มีหลายได้จาก
หลากหลายช่องทาง ประกอบกับการมีเครือข่าย
ระดบันานาชาติ จงึมลีูกค้าผู้ใช้งานตลอดเวลา แต่
พื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นเชงิธุรกจิย่อมมกีารแข่งขนัที่
สงู และเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยมีอีายุการ
ใช้งานที่ส ัน้  (เทคโนโลยีมีการพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา) ความคุ้มค่าในการใช้
งานเป็นประเดน็ส าคญั หน่วยงานเอกชนจ าเป็นตอ้ง
อพัเดตใหท้นัต่อเทคโนโลยแีละข่าวสารตลอดเวลา 
รวมถึงการประชาสมัพนัธ์สร้างเครือข่ายพนัธมติร
ร่วมกนั ซึง่แนวคดินี้มคีวามน่าสนใจสามารถปรบัไป
ใช้ในภาคการศึกษา การสร้างเครือข่ายพื้นที่
สรา้งสรรคท์างเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นภาคการศกึษา 
มโีอกาสที่จะก้าวขา้มขอ้จ ากดัของงบประมาณการ
ลงทุนทีจ่ ากดัของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการเปิด
โอกาสการการแบ่งปันองคค์วามรูเ้ชงิการศกึษาและ
วจิยั 

4.2 การสร้างพื้นท่ีและจดัหาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี 

พืน้ทีส่ าหรบัหอ้งทดลองสรา้งสรรคส์ าหรบัองค์
ความรู้ เ ชิงนวัตกรรม  หรือ  “Creative Lab for 
Innovative and Conceptual Knowledge” (CLICK!) 
นัน้ ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมือง โดยแนวคิดในการออกแบบห้อง
พจิารณาจากประเภทของอุปกรณ์เครื่องมอื รปูแบบ
การใชง้าน และกระบวนการท างานในการเรยีนการ



การสรา้งหอ้งทดลองสรา้งสรรคส์ าหรบัองคค์วามรูเ้ชงินวตักรรมในโรงเรยีนสถาปัตยกรรม 
สนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ, พฤฒพิร ลพเกดิ, ชาว ีบุษยรตัน์ และ มานสั ศรวีณชิ 
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สอน และงานวจิยั รวมถึงการบรกิารสงัคม ส าหรบั
กระบวนการท างานการออกแบบเชงิสรา้งสรรคแ์ละ
การสร้างนวตักรรมนัน้ เทคโนโลยขีองอุปกรณ์และ
เครื่องมอืของศูนย์ปฏิบตัิการจะช่วยสนับสนุนการ

สร้างต้นแบบที่ช่วยแปลงแนวความคิดของงาน
ออกแบบมาสู่รูปแบบที่เป็นรูปธรรม/กายภาพ เพื่อ
การจ าลอง การทดสอบ และการวเิคราะหผ์ลงานที่
สรา้งสรรคข์ึน้ (รปูท่ี 2) 

 

รปูท่ี 2 แผนภาพแสดงกระบวนการสรา้งสรรคง์าน
ออกแบบและนวตักรรม และผงัการจดัพืน้ทีภ่ายในหอ้ง 

4.3 การทดลองใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ
เพ่ือผลิตงานออกแบบสร้างสรรค ์

การด าเนินงานของห้องทดลองสร้างสรรค์
ส าหรบัองค์ความรู้เชงินวตักรรมผ่านโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิารแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยพบว่า 1) กลุ่ม
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ใหค้วามคดิเหน็คอื เกดิแนวทาง

เลอืกในการสร้างสรรค์ผลงานให้มคีวามหลากหลาย
และน่าสนใจมากขึ้น  เป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยใน
ขบวนการท างาน ช่วยในการแสดงงานสถาปัตยกรรม
ที่ยากออกมาเป็นชัน้งานได้ และช่วยในการเรียน
การศกึษา สามารถน าไปใช้กบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั
เพือ่ใหเ้กดิงานออกแบบทีร่วดเรว็และไดป้ระสทิธภิาพ
รวมถงึเสรมิความเขา้ใจการท างานของเทคโนโลยกีาร
พมิพส์ามมติ ิควรมกีจิกรรมทีม่ปีระโยชน์อย่างน้ีต่อไป 
และน่าจะมเีวลาของการท ากจิกรรมมากกวา่น้ี และ 2) 
กลุ่มนักศกึษา ส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ไวว้่า สามารถใช้
อุปกรณ์ไดเ้อง ไดใ้ชง้านจรงิ และน าไปท าโครงงานได้ 
ได้รู้ถึงวิธีและขัน้ตอนการท า  สามารถน ามาใช้
ประโยชน์กบัการท างาน ไดเ้ขา้ใจขัน้ตอนการท างานรู้
วิธี และขัน้ตอนความปลอดภัยต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องมอื สามารถท ารูปร่างทีแ่ปลกใหม่ทีไ่ม่สามารถ
สรา้งเองดว้ยมอืได ้เป็นเครือ่งมอืชว่ยใหเ้หน็ภาพ และ
สามารถทีจ่ะพฒันาศกัยภาพตวัเองในดา้นการวจิยัขัน้
สงูได ้

 

รปูท่ี 3 ตวัอยา่งผลงานของผูเ้ขา้รว่มโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

136 

 

 

รปูท่ี 4 ตวัอยา่งการใชส้แกนเนอรส์ามมติใินการเกบ็
ขอ้มลูสามมติ ิและโดรนส าหรบังานส ารวจ 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือดิจิทัลเหล่าน้ีที่
ประกอบไปด้วย เครื่องตัดด้วยเลเซอร์  เครื่อง
สแกนเนอร์และเครื่องพมิพ์ 3 มติิ อุปกรณ์แสดงผล
ภาพสามมติแิบบสวมศรีษะ และอากาศยานไรค้นขบั 
เป็นเครื่องมอืช่วยทัง้ในขัน้ตอนการออกแบบและการ
สร้างต้นแบบส าหรบังานสถาปัตยกรรมร่วมสมยัใน
รูปแบบดิจิทลัที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการพฒันาต่อไป ดงัน้ี 

o พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางดิจิทัลเทคโนโลยีของห้องทดลองฯ 
ใหก้บัคณาจารย ์และนักศกึษาใหเ้หน็ประโยชน์มาก
ขึน้ โดยเฉพาะการสนบัสนุนงานวจิยัและงานสอน 
o อุปกรณ์และเครื่องมอืทางดจิทิลัเทคโนโลยมีี

อายุการใช้งานตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่ไม่ยาวนาน จึงต้องมีการจัดเตรียม
งบประมาณสาหรับการดูแลรักษา รวมถึงการ

เปลี่ยนตัวเครื่องมือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
แนวโน้มการใชง้านใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
o การบริหารจัดการห้องทดลองฯ  ควรมี

ระเบยีบการบรหิารจดัการ กรรมการบรหิาร แผนดา
เนินกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงแผนการ
จดัหารายไดเ้พื่อใหห้อ้งทดลองฯ สามารถด านินการ
ไดใ้นอนาคตโดยใชง้บประมาณจากคณะฯ น้อยทีส่ดุ 
o ควรมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง

ในการใหบ้รกิาร ให้ค าปรกึษาทางเทคนิค และดูแล
รกัษาอุปกรณ์และเครือ่งมอืต่าง ๆ 
o การขยายขอบเขตการให้บรกิารสู่สาธารณะ

ชนใหม้ากขึน้เพื่อสร้ างเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ใน
เชิงวิชาชีพและธุรกิจ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัง้
เครือ่งมอืและบุคลากรทีจ่ าเป็น 
o การริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเชิง

นวตักรรมทีน่ าไปสูก่ารจดสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทาง
ปัญญาในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์
และเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณะชนใหม้ากยิง่ขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยที่
ได้ร ับสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ด้าน
การสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา ภายใตโ้ครงการ การ
ทดลองทางการออกแบบสร้างสรรค์ในโรงเรียน
สถาปัตยกรรม (Creative Design Experiments in 
Architecture School) 

 



การศกึษาความสามารถในการดกัจบัฝุ่ นจากภายนอกอาคารของไมพุ้ม่ 
ลลติา รตันประภา, พาสนิี สุนากร และ พชัรยีา บุญกอแกว้ 
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การศึกษาความสามารถในการดกัจบัฝุ่ นจากภายนอกอาคารของไม้พุ่ม  
The Ability of Shrubs to Capture Airborne Dusts from Street 

ลลติา รตันประภา1* พาสนีิ สนุากร2 และพชัรยีา บุญกอแกว้3 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเพือ่ศกึษาการน าไมพุ้ม่มาชว่ยลดปรมิาณฝุ่ นละอองทีเ่ขา้มาสูต่วัอาคาร
นัน่คอืการน าตน้ไมเ้ขา้มาชว่ยในการดกัจบัฝุ่ นละอองจากภายนอกอาคารผา่นชอ่งเปิดต่าง ๆ  ของตวัอาคาร โดย
น าตน้ไมป้ระเภทไมพุ้ม่ทัง้หมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ตน้ไทรเกาหล ี(Ficus sp.) 2) ตน้ชาฮกเกีย้น (Carmona retusa 
(Vahl.) Masum) และ 3) ตน้ครสิตน่ิา (Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland) ท าการทดลองใน
ตูก้ระจกขนาดความกวา้ง 0.90 เมตร ความยาว1.50 เมตร และความสงู 2.00 เมตร ตูก้ระจกจะมพีดัลมดดู
อากาศทีล่มเขา้-ออก เป็นทศิทางเดยีว ใชต้น้ไมแ้ต่ละชนิดทีม่คีวามสงู 1.50 เมตร เทา่กบัขนาดความสงูของตู้
ทดลองวางตรงกลางของตูท้ดลองระหวา่งพดัลมเขา้-ออก จากนัน้ใชเ้ครือ่งวดัปรมิาณฝุ่ นละอองแบบอตัโนมตั ิ
วดัปรมิาณฝุ่ นละอองแต่ละขนาด คอื PM2.5 และPM10 โดยมหีน่วยเป็น ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) 
ท าการวดัทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงัพุม่ไมภ้ายในชว่งเวลาเดยีวกนั ตน้ครสิตน่ิาและตน้ชาฮกเกีย้นสามารถท าให้
ปรมิาณฝุ่ นหลงัพุม่ไมล้ดลงไดจ้รงิ โดยตน้ครสิตน่ิาสามารถลดปรมิาณฝุ่ นPM2.5 ไดม้ากทีส่ดุ คอื พืน้ทีใ่บ 1 
ตารางเซนตเิมตร สามารถลดปรมิาณฝุ่ น PM2.5 ได ้11.46 นาโนกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (ng/m3) ตน้ชาฮกเกีย้น
สามารถลดปรมิาณฝุ่ นPM10 ไดม้ากทีส่ดุ คอื พืน้ทีใ่บ 1 ตารางเซนตเิมตร สามารถลดปรมิาณฝุ่ นPM10 ได ้
25.10 นาโนกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (ng/m3)  

ค าส าคญั: ฝุ่ นละออง , ไมพุ้ม่ , ดกัจบัฝุ่ น , ลดปรมิาณฝุ่ น 

 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the ability of shrubs in capturing airborne dusts from 
the street to the building. In this research, the author uses trees to reduce particulate matter at the 
opening area in architecture. There are three types of the shrubs used in an experiment 1) Banyan 
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Tree (Ficus sp.), 2) Fujian Tea Tree (Carmona retusa (Vahl.) Masum, and 3) Creek Satinash (Syzygium 
australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland). The experimentation is done within width 0.90 meters, length 
1.50 meters, and height 2.00 meters of a glass cabinet. The glass cabinet has one way ventilator with 
two fans. The shrubs has the same height as the center of the glass cabinet which is 1.50 meters high, 
and the shrubs are put between the in-out fans. An automatic dust meter (pm2.5 gas detector and 
pm10 air quality monitor) is used to measure a size of particulate matter which are PM2.5 and PM10 
by using a unit of Micrograms per Cubic Meter (µg/m3). The front and back of the trees are measured 
at the same time. As a result, Fujian Tea Tree (Carmona retusa (Vahl.) Masum and Creek Satinash 
(Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland) can reduce the amount of dusts behind the shrubs. 
The best quantity is that 1 square centimeter of Creek Satinash (Syzygium australe (J.C.Wendl. ex 
Link) B.Hyland)’s leaf can reduce the amount of PM2.5 by 11.46 Nanograms per Cubic Meter (ng/m3). 
1 square centimeter of Fujian Tea Tree (Carmona retusa (Vahl.) Masum’s leaf can reduce the amount 
of PM10 by 25.10 Nanograms per Cubic Meter (ng/m3). 

Keywords: Dusts, Shrubs, Capture airborne Dusts, Particulate matter 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัมลพษิทางอากาศมปีริมาณเพิ่ม
มากขึน้ คุณภาพอากาศเกนิค่ามาตรฐานและอยู่ใน
ระดบัทีม่ผีลต่อสุขภาพ โดยพบฝุ่ นละอองขนาดเลก็
มแีน้วโน้มเพิม่มากขึ้น (กรมควบคุมมลพษิ, 2560) 
ซึ่งฝุ่ นละอองขนาดเล็กนัน้หมายถึง ฝุ่ นละอองที่มี
เส้นผ่าจุดศูนย์กลางตัง้แต่ 10 ไมครอนลงมา ใน
ประเทศไทยมกีารตรวจวดัค่าดชันีคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Index : AQI) ของฝุ่ นละออง 2 ชนิด คอื 
ฝุ่ นที่มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) และฝุ่ นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) (กรมอนามยัและกรมควบคุมโรค, 
2558) สาเหตุของการเกดิฝุ่ นละอองขนาดเล็กมทีัง้
สามารถเกดิขึน้ไดเ้องตามธรรมชาต ิและเกดิขึน้จาก
การกระท าของมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2554) ซึง่ฝุ่ นละอองเหล่าน้ีสง่ผลเสยีต่อสุขภาพ และ
คุณภาพชีวติของประชากร โดยเฉพาะปอด หวัใจ 
และระบบทางเดินหายใจ (กรมอนามัยและกรม

ควบคุมโรค, 2558) จากสถติสิุขภาพของประชากร
ไทย ปี 2541 – 2556 พบวา่ จ านวนผูป่้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น กลุ่มโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลอืดมจี านวนผูป่้วยทีม่ากกว่ากลุ่มอื่น และมี
แนวโน้ม 5 ปีทีผ่่านมาเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี 
(กรมควบคุมมลพษิ, 2558) นอกจากนี้ ฝุ่ นละอองยงั
สามารถส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากร
ต่างๆไดอ้กีดว้ย  

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย ที่มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก จากการหาแหล่งก าเนิดของฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า มี
แหล่งก าเนิดมาจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมี
ปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งก าเนิดอื่น ๆ  
(ณัฐนันท์ หมัน่ภักดี , 2558) ฝุ่ นละอองในเขต
กรุงเทพมหานครบริเวณริมถนนนัน้ มีปริมาณที่
มากกวา่บรเิวณทัว่ไปถงึ 2 เท่า (กรมควบคุมมลพษิ, 
2558) ในชีวิตประจ าวันของประชากรนัน้พบว่า 
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ประชากรส่วนใหญ่จะใชเ้วลาอยู่ในอาคารถึงรอ้ยละ 
90 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ ใน
ยานพาหนะ และนอกอาคาร ตามล าดบั (อวริุทธ ์ศรี
สุธาพรรณ, 2545) การศกึษาคุณภาพอากาศในตวั
อาคารจึงเป็นสิ่งส าคญัต่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม
ของประชากร 
 งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นหาวธิใีนการดกัจบัฝุ่ น
ที่จะเข้ามาภายในอาคาร โดยใช้วิธีที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม นัน่คอืการน าตน้ไมเ้ขา้มาช่วยในการดกั
จบัฝุ่ นจากภายนอกอาคารผ่านช่องเปิดต่าง ๆ ของ
ตวัอาคาร นอกจากจะช่วยลดปรมิาณฝุ่ นละอองลง
ไดแ้ลว้ตน้ไมเ้หล่าน้ียงัสง่ผลดตี่อสภาพแวดลอ้มและ
ทศันวิสยัอีกด้วย ส่วนพืชพรรณที่นิยมน ามาปลูก
เป็นแนวรัว้แต่ละชนิดนัน้ จะม ีต้นชาฮกเกี้ยน ต้น
ขอ่ย และตน้ไทรเกาหล ีซึง่จะน ามาท าการทดลองใน
กล่องตู้กระจกพร้อมพัดลมดูดอากาศ และใช้
เครื่องวัดปริมาณฝุ่ น วัดปริมาณที่พืชชนิดนัน้  ๆ 
สามารถดกัจบั หรอืลดปรมิาณลงไปได ้เพือ่ทราบผล
เชงิปรมิาณทีเ่ป็นตวัเลขชดัเจนของพชืทีนิ่ยมน ามา
ปลกูเป็นรัว้แต่ละชนิด  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การใช้พชืพรรณเขา้มาช่วยในการดกัจบั
ฝุ่ น ป้องกนัฝุ่ นละอองต่างๆเขา้สู่ตวัอาคาร เป็นอีก
หน่ึงทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่ม
ปรมิาณของพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงนัน้ สามารถช่วยลด
จ านวนผู้ป่วยโรคทางเดนิหายใจ และลดอตัราการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ (Tiwary et al., 2009)  
โดยงานวจิยัจากหลากหลายทีม่า มผีลของงานวจิยั
วา่ พชืพรรณมสีว่นชว่ยในการลดปรมิาณและการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละอองในอากาศ  นอกจากนัน้ยงั
ช่วยให้อากาศมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยรวบรวมใน
ตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ตารางรวบรวมผลงานวจิยัต่างๆที่
เกีย่วกบัพชืพรรณและมลพษิทางอากาศ  
 

ผูวิ้จยั ผลงานวิจยั 
(A.G.Mc
Donald et 
al., 2007) 

- พืน้ทีส่เีขยีว 54% ของพืน้ที ่900 ตาราง
กโิลเมตร ของเมอืงWest Midlandsสามารถลด
ปรมิาณ PM10 ในอากาศได ้26% 
- พืน้ทีส่เีขยีว 21% ของพืน้ที ่217 ตาราง
กโิลเมตร ของเมอืงGlasgow สามารถลด
ปรมิาณ PM10 ในอากาศได ้7% 
ใช ้GIS techniqus ในการศกึษาพืน้ทีส่เีขยีว
ของเมอืง West Midlands และ Glasgow 
ประเทศองักฤษ 

(Selmi et 
al., 2016) 

พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีส่าธารณะของเมอืง 
Strasbourg ประเทศฝรัง่เศส จากการใช้
โปรแกรม i-Tree Eco model สามารถลด
ปรมิาณ PM10 ในอากาศได ้7% โดยพืน้ทีส่ ี
เขยีวของเมอืง 21.71 ตารางกโิลเมตร พืน้ที่
ของใบไม ้90.76 ตารางกโิลเมตร 

(Zahriyan
i and 
Yuwono, 
2014) 

พนืทีส่เีขยีวดดูซบัปรมิาณฝุ่ นละอองในอากาศ
(Dustfall) ได ้11.4% ศกึษาใน Bogor 
Botanical Garden พืน้ที ่754.8 ตารางเมตร มี
พืน้ทีส่เีขยีว 86.3% ของพืน้ที ่ในเมอืง Bogor 
ประเทศอนิโดนีเซยี 

(ศริภสัร ์
และคณะ, 
2559) 

-พืน้ทีข่นาด 354.2 ตารางเมตร มพีืน้ทีส่เีขยีว 
34% ปรมิาณฝุ่ น (PM2.5) ลดลง 67% 
-พืน้ที ่518 ตารางเมตร มพีืน้ทีส่เีขยีว 32% 
ปรมิาณฝุ่ น (PM2.5) ลดลง 57% 
ตรวจวดัดว้ยวธิ ีGravimetric method ตดิตัง้
เครือ่งมอืสงู 1.5 เมตร บรเิวณพืน้ทีร่มิถนน
สขุมุวทิ จงัหวดัชลบุร ีประเทศไทย 

(พาสนีิ 
และคณะ, 
2559) 

ไมเ้ลือ้ยสามารถดกัฝุ่ นปรมิาณฝุ่ นละอองใน
อากาศ (ฝุ่ นละอองรวม) ได ้57.89-66.27% 
พืน้ทีป่กคลุมของใบคอื 43.86-60.76% จาก
การทดลองไมเ้ลือ้ย 3 ชนิด โดยใชว้ธิกีารชัง่
น ้าหนกัฝุ่ น 
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พื ช พ ร ร ณ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการดกัจบัฝุ่ นได้ดนีัน้ จะสามารถ
ช่วยลดปรมิาณและการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองใน
อากาศบรเิวณนัน้ๆไดด้ขีึน้ โดยลกัษณะของใบทีเ่อือ้
ต่อการดกัจบัฝุ่ นทีด่ ีผลงานวจิยัต่าง ๆ มผีลออกมา
ในทศิทางเดยีวกนั ลกัษณะคลา้ยกนั คอืเป็นพชืทีม่ ี
ลกัษณะของใบขรุขระ หยาบ มขีน มคีวามชืน้ และมี
ความเหนียวของใบ ในตารางที ่2  
ตารางท่ี 2 ตารางรวบรวมลกัษณะใบของพชืที่
สามารถดกัจบัฝุ่ นไดด้ ี 

ผูวิ้จยั ลกัษณะของใบ 
(Yang et al., 
2015) 

ใบไมท้ีม่ลีกัษณะชืน้ หยาบ มี
ขน หรอืผวิทีม่ปีระจุไฟฟ้า 

(Kerckhoffs, 
2013) 

ใบไมท้ีม่ขีน มพีืน้ผวิทีข่รุขระ 

(Janhall, 
2015) 

ใบทีม่ขีน ลกัษณะของใบมี
ความมนัและเหนียว มพีืน้ที่
ปกคลุมขนาดใหญ่ 

(พาสนีิ และ
คณะ, 2559) 

ใบทีม่ผีวิใบสาก มขีนปกคลุม 
มพีืน้ทีเ่กดิแรงเสยีทานมาก 

 
 อาคารที่อยู่ ใกล้กับถนนนั ้นอาจจะมี
ปรมิาณฝุ่ นละอองที่มาจากทอ้งถนนเขา้สู่ตวัอาคาร 
ส่งผลเสยีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานในอาคาร การใช้
พชืพรรณเพื่อช่วยดกัจบั ลดปรมิาณฝุ่ น ละออง พชื
พรรณจะสามารถช่วยดกัจบั ลดปรมิาณฝุ่ นไดด้เีมื่อ
อยู่ใกลก้บัแหล่งก าเนิดของมลพษิ (Janhall, 2015) 
การคายน ้าของตน้ไมจ้ะช่วยเพิม่ความชืน้และท าให้
ละอองในอากาศชื้นมีน ้ าหนักตกลงสู่พื้นเร็วขึ้น 
(Yang et al., 2015) หรอืเมือ่มฝีุ่ นเกาะอยูท่ีใ่บพชื มี
การรดน ้าใหก้บัใบพชื พบวา่ ฝุ่ นทีเ่กาะทีใ่บพชืจะถูก
ช าระล้างตามไปด้วย ท าใหก้ารฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ลดน้อยลง ประกอบกบัฝุ่ นทีจ่ะท าอนัตรายต่อปากใบ

ของพชืก็ถูกชะล้างตามไปด้วยเช่นกนั (พาสนีิ และ
คณะ , 2559) การปลูกพืชให้เป็นผนังสีเขียวใน
แนวตัง้สามารถลดปรมิาณของฝุ่ นละอองในอากาศ 
บรเิวณรมิถนนไดด้กีว่าหลงัคาสเีขยีว (Pugh et al., 
2012) จงึเป็นจุดทีน่่าสนใจ ในการน าพชืทีส่ามารถ
ปลูกได้ในแนวตัง้มาช่วยดกัจบัฝุ่ น ลดปรมิาณของ
ฝุ่ นทีจ่ะเขา้สู่ตวัอาคารในต าแหน่งช่องเปิดต่างๆ ซึง่
พชืทีนิ่ยมน ามาปลกูเป็นรัว้ในประเทศไทยเป็นไมพุ้ม่
ทีม่คีวามสงูไมม่ากนกัสามารถตดัแต่งกิง่และใบได ้ 
 
3.วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3.1 เพือ่ส ารวจพชืพรรณ ประเภท ไมพุ้ม่ ทีม่ ี
ความสามารถในการดกัจบัฝุ่ น สามารถตดัแต่ง
กิง่ไดง้า่ย และสามารถปลกูเป็นแนวรัว้ได ้

3.2 เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการดกัจบัฝุ่ น
ของไมพุ้ม่แต่ละชนิด 

3.3 เพือ่อธบิายลกัษณะทางกายภาพของไมพุ้ม่ ทีม่ี
ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ น 

 
4. เครื่องมือวิจยั 
  4.1 ตูก้ระจกขนาดความกวา้ง 0.90 เมตร ความยาว 

1.50 เมตร และความสงู 2.00 เมตร 
  4.2  พดัลมดดูอากาศแบบตดิกระจก ขนาด 8 น้ิว

แรงดนัไฟฟ้า 220 V 50 Hz 20 W อตัราการ
ระบายอากาศ 360 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง หรอื 
212 ลกูบาศกฟุ์ต/ชัว่โมง 

 4.3 เครือ่งวดัความเรว็ลม อุณหภมู ิและความชืน้ 

Thermo-Hygro-Anemometer รุน่ VT210 
Brand Kimo หวัวดัแบบ Hotwire วดัความเรว็
ลม 0.15 – 30 เมตรต่อวนิาท ีวดัอุณหภมู ิ-20 
– 80 องศาเซลเซยีส 

4.4  เครือ่งวดัปรมิาณฝุ่ น BLATN BR-smart-121 
Portable Smart Handheld Air Quality 
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Detector วดัและค านวนปรมิาณฝุ่ น PM10 
และPM2.5 มหีน่วยเป็น ไมโครกรมัต่อ
ลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) 

4.5  เครือ่งวดัปรมิาณฝุ่ น Hand-held Detector วดั
และค านวนปรมิาณฝุ่ น BLATN BR-V 
Portable PM10 และPM2.5 ตัง้แต่ 0 - 999 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) 

 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 แสดงเครือ่งวดัปรมิาณฝุ่ น BLATN BR-
smart-121 (ซา้ย) และ BLATN BR-V Portable 

(ขวา) 
4.6 เครือ่งเขยา่ตะแกรง Endecotts รุน่ EFL300 
4.7 ตะแกรงรอ่น (Sieve) ASTM Standard สแตน-

เลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว ความสูง 2 น้ิว 
No. 20 Sieve opening 0.850 mm. 

4.8 กลอ้งถ่ายภาพ 
4.9 ขาตัง้เครือ่งวดัปรมิาณฝุ่ น 
4.10 ตน้ไมท้ัง้ 3 ชนิด ชนิดละ 3 ตน้ ความสงูของ    

ตน้ไมร้วมระยะกระถาง 1.50 เมตร 
4.11 กรวย ขนาด เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตร 
4.12 ฝุ่ นละอองทีเ่กบ็จากถนน 

 
5. วิธีการวิจยั 

 การท าการทดลองมกีระบวนการในการท า
การทดลองเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 

 5.1 การเตรยีมฝุ่ นละออง  
  น าฝุ่ นละอองทีไ่ดจ้ากการท าความสะอาด
ถนน และริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

หน่วยรกัษาความสะอาดของส านักงานเขต มาใส่
ในตะแกรงร่อน (Sieve) จากนัน้ ใช้เครื่องเขย่า
ตะแกรง Endecotts เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อแยก
เมด็กรวด และเศษขยะอื่นๆออก  
5.2 วดัความเรว็ลมภายในตูก้ระจก 

  ใชเ้ครื่องวดัความเรว็ลม Thermo-Hygro-
Anemometer วดัทีค่วามสงู 1 เมตร วดัทัง้หมด 5 
ครัง้ ครัง้ละ 10 นาที โดยน าค่าที่ได้ทัง้หมดมา
เฉลี่ย ความเร็วลมภายในตู้กระจกขณะท าการ
ทดลอง คอื 0.77 – 0.83 เมตรต่อวนิาท ี
5.3 การเลอืกพชืพรรณ 
 เลอืกพชืพรรณทีนิ่ยมน ามาปลูกเป็นแนว
รัว้โดยจะมคีวามแตกต่างของความหนาแน่นของ
ใบ และปริมาตรใบ โดย ต้นคริสติน่ามีความ
หนาแน่นของใบมากที่สุด ต้นไทรเกาหลีมคีวาม
หนาแน่นปานกลาง และต้นชาฮกเกี้ยนมีความ
หนาแน่นของใบน้อยทีส่ดุ 

 5.4 การทดลองในตูท้ดลอง 
  จดัเตรยีมไมพุ้ม่ทัง้ 3 ชนิด โดยใชช้นิดละ 
3 ต้น วางเรยีงเป็นระนาบขวางทศิทางลม พรอ้ม
เครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง ติดตัง้บนขาตัง้เพื่อวัด
ปรมิาณฝุ่ นทีร่ะยะความสงู 1 เมตร โดยเป็นระยะที่
มลีมผา่นเขา้-ออก ตดิตัง้กรวยเพื่อใส่ฝุ่ นละอองไว้
ดา้นบนของตู ้ความกวา้งของปลายกรวยขนาด 5 
มลิลเิมตร(mm) กรวยมรีะยะห่างจากจุดที่ลมเขา้ 
0.25 เมตร ปรมิาณฝุ่ นละอองที่ใช้ในการทดลอง
แต่ละครัง้ คอื 1 กโิลกรมั(Kg) ซึง่เมือ่เริม่ปล่อยฝุ่ น
ละอองจนฝุ่ นละอองหมดจากกรวยคอื ช่วงนาททีี ่
8 - 9 ของการทดลอง ในการท าการทดลองจงึท า
การวดัปรมิาณฝุ่ นในตู้ทดลองเป็นเวลา 10 นาที 
การจดัวางและระยะต่างๆ ในการทดลองดงัแสดง
ใน รปูที ่2 
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รปูท่ี 2 แสดงวธิกีารทดลอง 
 

5.4 การวดัปรมิาตรของไมพุ้ม่ 
วดัพื้นที่ใบโดยการใช้โปรแกรม Agisoft 

PhotoScan ใช้เทคนิคการถ่ายภาพ 120-160 ภาพ 
โดยรอบพุม่ไม ้ซึง่ตอ้งมกีารตดิตัง้ Markers ไวท้ีพ่ืน้
หลงัของพุม่ไม ้เน่ืองจากใน 1 ภาพนัน้ตอ้งถ่ายภาพ
พุ่มไม้ติดMarkers 2 อันเป็นอย่างน้อย Markersที่
ติดจะต้องไม่ซ ้ากัน ซึ่งเป็น Markers เฉพาะของ
โปรแกรม ดงัแสดงในรปูที ่3 

รปูท่ี 3 แสดงวธิกีารถ่ายภาพและการตดิตัง้ Markers  
 

 โปรแกรมจะค านวณภาพจากต าแหน่ง 
Markers แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบวตัถุสามมิติ 
ปริมาตรของใบไม้จะสามารถวัดได้จากจ านวน 
Pointsในภาพสามมติ ิซึง่ในขัน้ตอนการถ่ายภาพ จะ
มกีารวางกระดาษสแีดงขนาดความกวา้งและความ

ยาว 10 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่กระดาษสีแดงคือ 
100 ตารางเซนตเิมตร สามารถน ามาอ้างองิและหา
จ านวนของพืน้ทีใ่บของพุม่ไมไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 4 แสดงภาพตน้ไมท้ัง้ 3 ชนิดจากโปรแกรม 
PhotoScan ตน้ไทรเกาหล ี(ซา้ย) ตน้ครสิตน่ิา 

(กลาง) ตน้ชาฮกเกีย้น (ขวา) 
 

 พืน้ทีข่องวตัถุอา้งองิจากการใชก้ระดาษสี
แดงขนาดพื้นที่  100 ตร .ซม . คือ  4,945 Points 
ดงันัน้ พื้นที่ใบ 1 ตร.ซม. จึงเท่ากบั 49.45 Points 
น าจ านวน Points ทีไ่ดท้ัง้หมดของใบแต่ละชนิดหาร
ดว้ย 49.45 จะไดพ้ืน้ทีข่องใบแต่ละชนิดมหีน่วยเป็น
ตารางเซนตเิมตร (cm2) 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนพืน้ทีใ่บของตน้ไมท้ัง้ 3 ชนิด  

ชนิดพืช Points พืน้ท่ีใบ 
(cm2) 

ไทรเกาหล ี 1,204,695 24,362 
ครสิตน่ิา 927,569 18,758 
ชาฮกเกีย้น 549,527 11,113 

 
6. ผลการวิจยั 
 ผลการวัดปริมาณฝุ่ นละออง  PM2.5 
ภายในตู้ทดลอง จะมกีารวดัค่าแบบที่ไม่มตี้นไมอ้ยู่
ในตู้ทดลองดว้ย เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบเป็นค่าปกติ
ของปรมิาณฝุ่ นภายในตู้ทดลอง มกีารใชช้ื่อย่อของ
ต้นไมแ้ต่ละชนิดในตาราง วดัผลภายในตู้ทดลอง 2 
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ต าแหน่ง คือ วดัด้านหน้าของพุ่มไม้ และด้านหลงั
ของพุ่มไม้ ตัวเลขทัง้หมดในตารางมีหน่วยเป็น
ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการวดัปรมิาณฝุ่ นPM2.5
ภายในตูท้ดลอง 

PM2.5 

 
 

จากตารางแสดงผลการทดลอง ปริมาณ
ฝุ่ น PM2.5 มปีรมิาณตัง้แต่ 12 – 367 ไมโครกรมัต่อ
ลกูบาศก์เมตร (µg/m3) น าขอ้มลูทัง้หมดมาแสดงใน
กราฟ เสน้ทบึคอืต าแหน่งวดัจากดา้นหน้าของตน้ไม ้
เสน้ประคอืต าแหน่งวดัจากด้านหลงัของต้นไม้ ต้น
ไทรเกาหลสีเีขยีว ตน้ครสิตน่ิาสมี่วง ตน้ชาฮกเกี้ยน
สฟ้ีา และแบบไมม่ตีน้ไมส้ดี า 

รปูท่ี 5 แสดงผลการวดัปรมิาณฝุ่ น PM2.5 
 

ผลการวดัปรมิาณฝุ่ นละออง PM10 ภายใน
ตู้ทดลอง ใช้หลกัการวดัเดยีวกนักบั PM2.5 โดยวดั
ในช่วงขณะเวลาเดยีวกนั เนื่องจากเครื่องวดัปรมิาณ
ฝุ่ นสามารถแสดงผลปรมิาณฝุ่ นละอองทัง้สองแบบได้
ในเวลาเดยีวกนั ตวัเลขทัง้หมดในตารางมหีน่วยเป็น
ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการวดัปรมิาณฝุ่ นPM10
ภายในตูท้ดลอง 

PM10 

 
 

ปริมาณฝุ่ น PM10 มีปริมาณตัง้แต่ 18 – 
770 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) น าขอ้มูล
ทัง้หมดมาแสดงในกราฟ เสน้ทบึคอืต าแหน่งวดัจาก
ด้านหน้าของต้นไม้ เส้นประคือต าแหน่งวัดจาก
ดา้นหลงัของต้นไม ้ต้นไทรเกาหลสีเีหลอืง ต้นครสิติ
น่าสชีมพ ูตน้ชาฮกเกีย้นสสีม้ และแบบไมม่ตีน้ไมส้ดี า 

รปูท่ี 6 แสดงผลการวดัปรมิาณฝุ่ น PM10 
  

 คดิค่าเฉลี่ยของปรมิาณฝุ่ นในนาททีี่ 1 - 7 
ของการทดลอง เน่ืองจากนาททีี ่8 – 10 ปรมิาณของ
ฝุ่ นละอองมปีริมาณเทียบเท่ากบัค่าปกติ เพื่อทราบ
ขอ้มูลค่าคงที่ ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดของปรมิาณฝุ่ น
ในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง น ามาเปรยีบเทยีบ
กบัปรมิาตรใบ โดยมผีลแสดงในรปูที ่7 

เวลา(นาที) 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
ไทร(หน้า) 323 288 324 293 321 292 367 26 13 12
ไทร(หลงั) 42 41 41 42 43 43 41 22 15 15
คริส(หน้า) 347 326 326 326 344 321 223 151 14 14
คริส(หลงั) 31 30 27 29 28 28 27 22 14 13
ชา(หน้า) 217 213 232 248 214 244 223 203 50 14
ชา(หลงั) 36 35 34 33 34 34 34 30 26 14

None(หน้า) 153 215 137 166 144 182 159 140 45 12
None(หลงั) 32 34 33 29 35 36 36 32 29 16

เวลา(นาที) 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

ไทร(หน้า) 661 627 687 645 668 663 770 50 19 19
ไทร(หลงั) 198 205 186 206 210 204 180 65 21 20
คริส(หน้า) 739 676 702 679 706 663 711 312 20 19
คริส(หลงั) 95 89 85 88 85 85 72 53 25 18
ชา(หน้า) 470 429 458 469 457 493 452 409 174 18
ชา(หลงั) 125 125 117 110 117 126 113 107 79 19

None(หน้า) 322 389 265 350 285 346 294 315 112 18
None(หลงั) 121 127 111 106 112 137 142 113 91 23
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รปูท่ี 7 แผนภูมแิสดงผลเปรยีบเทยีบขอ้มูลค่าคงที่ 
คา่ต ่าสุด และคา่สงูสดุจากผลการวดัปรมิาณฝุ่ น 
 

คิดค่าเฉลี่ยรวมจากนาทีที่ 1 – 10 ของ
การทดลองเพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบระหว่างแบบมี
ตน้ไม ้และไมม่ตีน้ไม ้
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของปรมิาณฝุ่ น
PM10 และPM2.5 

 

ชนิดพืช PM2.5 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

หน้า หลงั หน้า หลงั 
ไมม่ตีน้ไม ้ 135 31 270 108 
ไทรเกาหล ี 226 34 481 149 
ครสิตน่ิา 239 25 522 69 
ชาฮกเกีย้น 186 31 383 104 

 
ตารางท่ี 7 ตารางแสดงปริมาณฝุ่ นPM10 และ
PM2.5 ทีเ่พิม่ขึน้และลดลงจากค่าปกตเิมื่อเทยีบกบั
แบบไมม่ตีน้ไมอ้ยูใ่นตูท้ดลอง 

ชนิดพืช 
PM2.5 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

หน้า หลงั หน้า หลงั 
ไทรเกาหล ี -91 -3 -211 -41 
ครสิตน่ิา -104 6 -252 39 
ชาฮกเกีย้น -53 0 -113 4 

 ค่าที่เป็นลบคือ ปริมาณของฝุ่ นละอองที่
เพิม่เพิม่ขึน้มาจากปกตเิมื่อเทยีบกบัไม่มตี้นไม ้จะ
เหน็ได้ว่าเมื่อมตี้นไมท้ าใหป้รมิาณฝุ่ นด้านหน้าพุ่ม
ไมม้ปีรมิาณสงูขึน้ จากนัน้หาปรมิาณฝุ่ นPM10 และ
PM2.5 ที่ลดลงจากด้านหน้าของต้นไม้แต่ละชนิด
โดยการน าค่าปรมิาณฝุ่ นดา้นหน้าลบกบัค่าปรมิาณ
ฝุ่ นดา้นหลงั ไดผ้ลดงัในตารางที ่8 
 

ตารางท่ี 8  ตารางแสดงปริมาณฝุ่ นPM10 และ
PM2.5 ทีล่ดลงจากดา้นหน้า 

 

ชนิดพืช PM2.5 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

ไทรเกาหล ี 191 332 
ครสิตน่ิา 215 453 
ชาฮกเกีย้น 115 279 

 
 พืน้ทีใ่บ (ตร.ซม.)           =  คา่การดกัจบัฝุ่ น 
ปรมิาณฝุ่นทีล่ดลงจากดา้นหน้าพุม่ไม ้      ต่อใบ 1 ตร.ซม. 
                    (µg/m3)                         (cm2) 
 
 

 ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ค า น ว น มีห น่ ว ย เ ป็ น
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ท าใหผ้ลการ
ทดลองมจีุดทศนิยมที่มากเกนิไปจงึน ามาหาร 1000 
เปลีย่นหน่วยเป็นนาโนกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (ng/m3) 
เนื่องจาก 1 µg/m3 เทา่กบั 1000 ng/m3 

ต้นไทรเกาหลี มปีริมาณความหนาแน่น
ของใบมากที่สุด ลกัษณะใบเรยีบ มคีวามหนาและ
แขง็ ปรมิาณฝุ่ นPM2.5ทีล่ดลงจากดา้นหน้าคอื 191 
µg/m3 พืน้ทีใ่บ 1 cm2 สามารถลดปรมิาณฝุ่ นPM2.5
ไ ด้  7.84 ng/m3 ปริม าณฝุ่ นPM10ที่ ล ดล ง จ าก
ดา้นหน้าคอื 332 µg/m3 พืน้ทีใ่บ 1 cm2 สามารถลด
ปรมิาณฝุ่ นPM10ได ้13.62 ng/m3 

ตน้ครสิตน่ิา มคีวามหนาแน่นของใบปานกลาง 
ลกัษณะใบเรียบ มีความบาง อ่อนตัว ปริมาณฝุ่ น
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PM2.5ทีล่ดลงจากดา้นหน้าคอื 215 µg/m3 พืน้ทีใ่บ 
1 cm2 สามารถลดปริมาณฝุ่ นPM2.5ได้ 11 .46 
ng/m3 ปริมาณฝุ่ นPM10ที่ลดลงจากด้านหน้าคือ 
453 µg/m3 พื้นที่ใบ 1 cm2 สามารถลดปริมาณฝุ่ น
PM10ได ้24.14 ng/m3 

ต้นชาฮกเกี้ยน มีความหนาแน่นของใบน้อย
ที่สุด ลักษณะใบขรุขระ หยาบ มีขน ปริมาณฝุ่ น
PM2.5ทีล่ดลงจากดา้นหน้าคอื 115 µg/m3 พื้นที่ใบ 
1 cm2 สามารถลดปริมาณฝุ่ นPM2.5ได้  10.34 
ng/m3 ปริมาณฝุ่ นPM10ที่ลดลงจากด้านหน้าคือ 
279 µg/m3 พื้นที่ใบ 1 cm2 สามารถลดปริมาณฝุ่ น
PM10ได ้25.10 ng/m3 

 

ตารางท่ี 9 ตารางเปรยีบเทยีบพืน้ทีใ่บ ปรมิาณฝุ่ นที่
ลดลง และความสามารถของใบต่อพืน้ที ่1 cm2 

 A B C D E 
ไทรเกาหล ี 191 332 24,362 7.84 13.62 

ครสิตน่ิา 215 453 18,758 11.46 24.14 

ชาฮกเกีย้น 115 279 11,113 10.34 25.10 

A = ปรมิาณ PM2.5 ทีล่ดลงจากดา้นหน้า (µg/m3) 
B = ปรมิาณ PM10 ทีล่ดลงจากดา้นหน้า (µg/m3) 
C = พืน้ทีใ่บ (cm2) 
D = ความสามารถในการลดPM2.5ต่อพืน้ทีใ่บ 1 cm2 (ng/m3) 
E = ความสามารถในการลดPM10ต่อพืน้ทีใ่บ 1 cm2 (ng/m3) 

รปูท่ี 8 แผนภูมแิสดงผลเปรยีบเทยีบความสามารถใน
การลดปรมิาณฝุ่ นและพืน้ทีใ่บของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

7. การอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการวจิยัพบว่าเมื่อมตี้นไมว้างเป็นแนว
เพื่อขวางทางลมและฝุ่ นท าใหป้รมิาณของฝุ่ นหน้าพุ่ม
ไม้มีปริมาณสูงมากขึ้นกว่าปกติในระยะ 0.50 จาก
ต้นไม ้ซึ่งอาจเป็นเพราะมกีารปิดกัน้ทศิทางการไหล
ของลมท าให้ฝุ่ นไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้อย่าง
สะดวก แต่พุ่มไม้ก็ยงัสามารถลดปรมิาณฝุ่ นในพื้นที่
ทางด้านหลงัลงได้ ถึงแม้พุ่มไม้จะท าให้ปริมาณฝุ่ น
เพิม่สงูมากขึน้ในดา้นหน้ากต็าม 
 การลดลงอย่างรวดเรว็ของปรมิาณฝุ่ นใน
นาททีี่ 8 - 9 อาจเป็นเพราะปรมิาณฝุ่ น 1 กโิลกรมั 
(kg) หมดจากกรวยทีต่ดิตัง้ในตูท้ดลอง ทัง้น้ี ฝุ่ นทีใ่ช้
ในการทดลองเป็นฝุ่ นที่ผู้วจิยัจดัท าการทดลองขึ้น
เอง อาจจะมีความแตกต่างจากฝุ่ นที่เกิดขึ้นจริง
ในชว่งเกดิปัญหาคุณภาพอากาศ  
 ลักษณะของพุ่มไม้ รูปทรง ความสูงของ
ต้นไม้อาจจะมีผลกับปริมาณการดักจับฝุ่ นหรือลด
ปรมิาณฝุ่ นของตน้ไม ้ซึง่ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิต่อไป 
 

8. สรปุผลการวิจยั 
มลพิษทางอากาศในปัจจุบันปัญหาฝุ่ น

ละอองขนาดเลก็มปีรมิาณเพิม่ขึน้สูงในระดบัที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ถือเป็นปัญหาที่ควรมีการ
ป้องกนัและแกไ้ข การน าตน้ไมเ้ขา้มาช่วยในการดกั
จบัฝุ่ นจากภายนอกอาคารผ่านช่องเปิดต่าง ๆ ของ
ตวัอาคารสามารถชว่ยลดปรมิาณฝุ่ นลงไดจ้รงิ ตน้คริ
สติน่าและต้นชาฮกเกี้ยนสามารถท าให้ปรมิาณฝุ่ น
หลงัพุ่มไมล้ดลงได ้ต้นครสิตน่ิาสามารถลดปรมิาณ
ฝุ่ นPM2.5 ไดม้ากทีสุ่ด คอื พืน้ทีใ่บ 1 cm2 สามารถ
ลดปริม าณฝุ่ นPM2.5ได้  1 1 . 4 6  ng/m3 ต้นชา
ฮกเกีย้นสามารถลดปรมิาณฝุ่ นPM10ไดม้ากทีส่ดุคอื 
พื้นที่ใบ 1 cm2 สามารถลดปริมาณฝุ่ นPM10ได้ 
25.10 ng/m3 ลกัษณะของตน้ไมท้ีส่ามารถดกัจบัฝุ่ น
ได้ดีและสอดคล้องกับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องคือ 
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ลกัษณะใบ หยาบ มขีน ของตน้ชาฮกเกีย้น และตน้ค
รสิตน่ิามลีกัษณะใบอ่อน บาง การเรยีงตวัของใบเป็น
พุม่หนา 
 งานวจิยัน้ีจดัท าการทดลองในพืน้ทีจ่ ากดั
ของขนาดตู้ทดลอง ทศิทางลมในพื้นที่ทดลองเป็น
ทศิทางเดียวรวมถึงความเร็วลมที่สม ่าเสมอตลอด
การทดลอง มีการก าหนดปริมาณฝุ่ นที่ท าการ
ทดลอง 1 kg ต่อการทดลอง 1 ครัง้ การบนัทกึผล
ของการทดลองในเวลาทีจ่ ากดัคอื 10 นาท ีโดยการ
วดัปรมิาณฝุ่ นทีค่วามสงู 1 เมตร จากพืน้ ซึง่ตวัแปร
ดงักล่าวอาจจะแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่มอียู่
หรือเกิดขึ้นจริง จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร 
ทบทวน ศึกษา ความเป็นไปได้ต่ างๆในการ
ศกึษาวจิยัต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณ  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว .) ในการสนับสนุนทุน
งานวจิยั 
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Abstract 

 The purposes of this study were to explore the relationship between local history and 
settlement of Thai Buddhists in Phuket province and to search factors influencing patterns and 
development of Thai Buddhism vernacular houses. Field survey of Thai Buddhism vernacular houses 
had been conducted a total of 24 housesover six villages in three districts; Mueang Phuket, Kathu, and 
Thalang. Out of which six houses had been passed the criteria. The comparative analysis revealed 
factors affecting patterns of vernacular housesas follows; (1) weather and geographical conditions (2) 
beliefs, values, and cultures (3) Thai Buddhist ways of life in Phuket province and (4) the construction 
methods and materials. 

Keywords: A History of Phuket, Settlement, Phuket Vernacular Houses, intellect, Thai Buddhists 

 
บทน ำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่12 พ.ศ.2560-2564 สว่นที ่4 หวัขอ้ยุทธศาสตร์
การพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาภาค 
เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจทัง้ น้ีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ที ่9 ไดมุ้่งเน้นไปที ่การพฒันาภาค เมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมแีนวทางการพฒันาภาคใต้
เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย มีแนวคิด  4 
ด้าน ได้แก่ 1) พฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงศูนย์กลาง
ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 2) 
ส่งเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงอย่างมบีูรณาการ
ภายใตก้ารมสี่วนร่วมของสว่นกลาง สว่นทอ้งถิน่ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน 3) การพฒันาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมอืง และ 4) รกัษาอตัลกัษณ์
ของเมอืงและสร้างคุณค่าของทรพัยากรเพื่อกระจาย
รายได้ให้คนในท้องถิ่น ซึ่งให้ความส าคัญต่อการ
อนุรกัษ์ สบืสานประเพณี วฒันธรรม สถาปัตยกรรม
พืน้บา้น และเมอืงเก่า ควบคู่กบัการสง่เสรมิการเรยีนรู้
ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรอื เอกลกัษณ์
ของเมอืง เพื่อสนับสนุนการพฒันาเมอืงอย่างมคีุณค่า

ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2560,  179) 
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัน้ี จงึ
เห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส าคัญต่อการศึกษาและ
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ ซึ่งไดใ้หค้วามส าคญัใน
ระดบัประเทศเพื่อน าไปสู่แนวทางในการอนุรกัษ์ใน
ระดบัจงัหวดัในขัน้ต่อไป  
 จากการศกึษาเกีย่วกบัเรอืนพกัอาศยัพืน้ถิน่
ในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า มีเรือนพกัอาศัยพื้นถิ่นของ
ชาวบา้นยงักระจายตวัอยู่มากในหลายพืน้ทีข่องเกาะ
ภูเก็ต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มกีารตัง้ถิ่นฐานมายาวนาน
ดัง้เดมิ เรอืนพืน้ถิน่ของชาวบา้น โดยสว่นใหญ่ทีพ่บใน
จงัหวดัภูเก็ตจะมีลกัษณะเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ตาม
กลุ่มชาตพินัธุม์คีวามแตกต่างและความหลากหลายใน
รูปแบบของการสร้างเรอืนพกัอาศยั นอกจากน้ี ยงัมี
ความเกี่ยวข้องกบัการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนถ่ายเท
ระหว่างวฒันธรรมความเชื่อซึ่งกันและกัน (วงศกร 
อุดมโภชน์, 2556,  165-166) ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
เหมอืนและความแตกต่างของเรอืนพกัอาศยัพืน้ถิน่ ม ี
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสบริบทของการพฒันาเมือง
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ภูเก็ตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลจากกระแส
ของการสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัและรฐับาลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส าหรบั
ก า ร ศึกษ า สถ า ปั ตย ก ร ร มพื้ น ถิ่ น โ ดย เ ฉพา ะ
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ของทะเลฝัง่ตะวนัตกหรอือนัดา
มนันัน้ ผูว้จิยัพบว่ายงัมกีารศึกษาวจิยัและงานเขยีน
น้อย โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ไทยพุทธ ทัง้น้ี พบว่างานสถาปัตยกรรมพืน้
ถิ่นในภาคใต้ส่วนใหญ่ มกัจะเป็นการศึกษาในระดบั
ภูมิภาคตอนล่าง ส าหรบัภาคใต้ตอนบนยงัขาดการ
เชื่อมโยงกนัในระดบัภูมภิาค อกีทัง้ ในระดบัจงัหวดั
งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นก็มคีวามแตกต่างกบัพื้นที่
อื่นๆ เช่นเดยีวกนั ท าใหง้านสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่และ
ชุมชนในภาคใต้ฝัง่ตะวันตกน้ีไม่ได้ร ับความสนใจ
เท่าที่ควร ขาดความใส่ใจต่อการจดัเก็บและบนัทึก
ขอ้มูล ทัง้ทีก่ระแสการพฒันาทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว
โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นภาคใตฝั้ง่อนัดามนั และมคีวาม
เสีย่งต่อการคงอยู่หรอืสญูหายลดน้อยถอยลงไปอย่าง
รวดเรว็ยิง่มากขึน้     
 เ รื อ น พื้ น ถิ่ น ภู เ ก็ ต  ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น
สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต 
นอกเหนือไปจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในลกัษณะ
ชุมชนเมอืง ที่เรยีกว่า ชิโน-โปรตุกีส ซึ่งเป็นที่รู้จกั
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่าง
ด ีส่วนสถาปัตยกรรมเรอืนพืน้ถิน่ภูเกต็โดยสว่นใหญ่
มกัอยู่บรเิวณรอบนอกชานเมอืงและพื้นที่ชนบทใน
หมู่บ้าน งานวจิยัน้ีจะท าการศกึษารูปแบบเรอืนพกั
อาศยัพื้นถิน่จงัหวดัภูเกต็ ในกลุ่มชาตพินัธุ์ชาวไทย
พุทธทีม่แีบบแผนและคตคิวามเชือ่ในการสรา้งเรอืนที่
แตกต่างกนัตามพฒันาการของแต่ละช่วงอายุ การ
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อย รปูทรงอาคาร รปูทรงหลงัคา 
โครงสร้างและวสัดุ ซึ่งมีผลมาจากพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยวีสัดุก่อสรา้งและการเปลีย่นแปลงทางดา้น
เศรษฐกจิสงัคมของจงัหวดัภเูกต็ 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง

ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นกบัการตัง้ถิ่นฐานชุมชนชาว
ไทยพุทธในจงัหวดัภเูกต็  

2 .  เพื่ อค้นหาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความ
แตกต่างของรูปแบบของเรือนพกัอาศยัพื้นถิ่นชาว
ไทยพุทธในจงัหวดัภเูกต็ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแนวคิดด้านประวตัิศาสตร์ โดย
ท าการศกึษาภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และการตัง้ถิน่
ฐานชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แผน
ที ่และหนังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัแบ่งยุคสมยัดา้น
ประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัภูเกต็ออกเป็น 4 ยุค ไดแ้ก่ 
1.ยุคสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์2.ยุคสมยัประวตัศิาสตร์
เมอืงถลาง 3.ยุคสมยัอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ และ 4. 
ยุคสมยัแหง่การท่องเทีย่ว ส าหรบับทความน้ีผูว้จิยัได้
เน้นไปที ่ยุคสมยัประวตัศิาสตรเ์มอืงถลาง เน่ืองจาก
มกีารบนัทกึประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานมากทีส่ดุ   

2. กรอบแนวคดิรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้
ถิ่น ประเภทเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นชาวไทยพุทธ 
ท าการศกึษาผ่านรูปแบบของกลุ่มชาตพินัธุ์ชาวไทย
พุทธภูเก็ต โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงการเกิด
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปของเรอืนดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
1.สภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 2. คตคิวามเชื่อ 
ค่านิยม และวฒันธรรม 3. วถิชีวีติของชาวไทยพุทธ
ภเูกต็ และ 4. วสัดุและวธิกีารก่อสรา้ง 
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การวจิยัน้ีผู้วจิยัได้ใช้ระเบยีบวธิีวจิ ัยเชิง
คุณภาพเป็นวธิกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเอกสาร ศึกษาประวัติความ
เป็นมาของเมอืงภูเกต็ และเรอืนพกัอาศยัพืน้ถิน่กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยพุทธ การตัง้ถิ่นฐานตามฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ ลกัษณะทางวฒันธรรมทีเ่ป็นลกัษณะ



เรอืนพืน้ถิน่ไทยพทุธภเูกต็ 
ศวิพงศ ์ ทองเจอื, วงศกร อุดมโภชน์, สุทธนิี มงคลประเสรฐิ, แกว้ตา ดวงมณยี ์และ อภวิชิ เยน็ใจ 

 

151 

เดิมของชุมชนโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
ต ารา บทความ งานวิจัย และทฤษฎีหลักการที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยัและสรา้ง
เครือ่งมอืวจิยัให ้ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิจ ากการสัมภาษณ์  
เ น่ืองจากเรือนพื้นถิ่นชาวไทยพุทธจากเรือน
กรณีศึกษา มรีะยะของการตัง้ถิ่นฐานต่างกนั และ
น ้าหนักทางวฒันธรรมทีห่ลงเหลอือยู่ในแต่ละชุมชน 
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก
เจา้ของบา้น ปราชญช์าวบา้น และนกัวชิาการ 
 3. ข้อมู ล จ ากการส า ร วจสภาพทาง
กายภาพดว้ยภาพถ่ายและแผนที ่ซึง่เป็นการส ารวจ
ในลกัษณะ visual Survey ในกรณีทีก่ารส ารวจลงลกึ
ในรายละเอยีดการจดัท าแผนที่เฉพาะที่ไดจ้ากการ
ส ารวจ 
 4. ขอ้มลูจากการส ารวจรงัวดั (measured 
survey) โดยท าการเลอืกเรอืนพกัอาศยัพื้นถิ่นชาติ
พนัธุ์ชาวไทยพุทธ ในหมู่บ้านที่เป็นกรณีศึกษาที่มี
ลกัษณะเฉพาะทีน่่าสนใจ เพื่อใหไ้ดร้ายละเอยีดของ
โดยเน้นแหล่งที่ตัง้ที่เป็นชุมชนที่ยังเน้นลักษณะ
สงัคม วฒันธรรมแต่ละชาตพินัธ์ทีป่รากฏใหเ้หน็ได้
ชัด เ จน  โดยศึกษา เ น้ น ใน ร ายละ เ อีย ด ขอ ง
องค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่  1. รูปทรงอาคาร 
(building form) ลักษณะทางกายภาพของรูปทรง
อาคารโดยรวม 2. ผงับริเวณ (site plan) ลักษณะ
ของผงับรเิวณบา้น การแยกประเภทของการวางผงั
บริเวณจากการส ารวจทุกแหล่งที่ตัง้  3. ผังเรือน 
(plan) การใช้สอยภายในบ้านทัง้ชัน้บนและชัน้ล่าง 
และความเชื่อที่ส่งผลมายงัตวัเรือนและผงับริเวณ
บา้น 4. โครงสรา้งและวสัดุ (roof form) ลกัษณะของ
โครงสรา้งและวสัดุทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบของอาคาร
โดยรวม 5. พฒันาการของเรอืน (evolution) พลวตัร
การเปลีย่นแปลงจากอดตีจนถงึปัจจุบนัของเรอืน 

 5. เกณฑ์การคดัเลอืกเรอืน ส าหรบัเรือน
พกัอาศยัพืน้ถิน่ของชาวไทยพุทธทีป่รากฏในจงัหวดั
ภูเก็ตนัน้ มีอยู่มากมายทัง้เรือนที่ยังคงสภาพใน
รูปแบบดัง้เดิม และเรอืนที่ปรบัเปลี่ยนตามยุคสมยั 
พบเรอืนพืน้ถิน่ในพืน้ที ่3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอถลาง 
อ าเภอกะทู้ และอ าเภอเมอืงภูเก็ต จากการส ารวจ
ภาคสนามทัง้หมด 24 หลงั โดยผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิ 
4 ประการ ในการคดัเลอืกเรอืน ดงัน้ี 1. คดัเลอืกตาม
กลุ่มชาตพินัธุ์ไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนทีว่ฒันธรรมเดยีวกนั มลีกัษณะการประกอบอาชพี 
และวถิีการด ารงชวีติคล้ายคลงึกนัเพื่อใช้ค้นหาและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะเรือนพื้นถิ่นที่มีอัต
ลกัษณ์เฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์ทีเ่ด่นชดั 2. จ าแนกตาม
ช่วงอายุเรอืนพืน้ถิน่กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพุทธ โดยการ
จ าแนกออกเป็น 4 ช่วงอายุ ช่วงละ 29 ปี ได้แก่ 1. 
ช่วงอายุเรอืนระหว่าง 10-39 ปี (พ.ศ.2531-2560) 2. 
ช่วงอายุเรอืนระหว่าง 40-69 ปี (พ.ศ.2501-2530) 3. 
ช่วงอายุเรือนระหว่าง 70-99 ปี (พ.ศ.2471-2500) 
และ 4. ช่วงอายุเรือนระหว่าง 100 ปี ขึ้นไป (พ.ศ.
2300-2470) เพื่อคน้หาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบั
เรือนพื้นถิ่นในภูเก็ต 3. จ าแนกตามสถานที่ตัง้
เน่ืองจากชุมชนเกดิขึน้และกระจายอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดั 
จึงได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 บริเวณใหญ่ คือ 
อ าเภอถลาง อ าเภอเมือง และอ าเภอกะทู้ แล้วจึง
แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย คอื ชุมชนหรอืหมู่บ้านต่างๆ ใน
แต่ละอ าเภอ ประกอบดว้ย เรอืนพืน้ถิน่ชาวไทยพุทธ
ภูเก็ต จ านวน 6 หลงั จาก 6 ชุมชน คอื บ้านฉลอง 
บ้านท่าเรอื บ้านพรุจ าปา บ้านกะรน บ้านเชงิทะเล 
บา้นป่าตอง เพื่อหาปัจจยัทางภูมศิาสตร์และทีต่ัง้ซึ่ง
อาจมผีลต่อรปูแบบเรอืน นอกจากเกณฑก์ารคดัเลอืก 
ทัง้ 3 ข้อ ในเบื้องต้น ผู้วิจ ัยได้ค านึงถึงการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของเรือนหรือผู้ครอบครอง ในการ
ส ารวจเน่ืองจาก เรือนที่มลีกัษณะดัง้เดมิและมอีายุ
เรอืนคอ่นขา้งมาก โดยมากมกัจะไมม่ผีูอ้ยูอ่าศยั หรอื
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ผูอ้ยู่อาศยัไดส้รา้งทีอ่ยู่อาศยัอกีหลงัจากอทิธพิลของ
เทคโนโลยกีารก่อสร้างในปัจจุบนัแทนการอยู่อาศยั
ในเรือนหลงัเดิม ซึ่งคงเหลือไว้เพยีงการเก็บรกัษา
หรอืเพือ่การอนุรกัษ์โดยผูค้รอบครอง 
พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์กำรตัง้ ถ่ินฐำน
ชุมชนชำวไทยพทุธ 

จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ ภูมปิระเทศมเีทอืกเขาวางตวัในแนวจาก
ทศิเหนือไปทศิใต ้พืน้ทีส่ว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 70 
เป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวก าบงัลมและฝน มยีอดเขาไม้
สิบ ส อ ง เ ป็ น ย อ ด เ ข าที่ สู ง ที่ สุ ด  โ ด ย สู ง จ า ก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 529 เมตร และประมาณรอ้ย
ละ 30 เป็นพื้นที่ราบที่อยู่ตอนกลางและตะวนัออก
ของเกาะ มชีายหาดตามแนวชายฝัง่ ทัง้ฝัง่ตะวนัตกที่
มชีายหาดสวยงามและฝัง่ตะวนัออกทีม่ลีกัษณะเป็น
ดนิเลนและป่าชายเลน ภูเก็ตมสีภาพภูมอิากาศที่มี
ลกัษณะป่าเขตรอ้นชืน้แบบภาคใต ้มคีลองขนาดเลก็
สายสัน้ๆ เช่น คลองท่าจนี คลองบางชเีหล้า คลอง
บางโรง คลองกมลา คลองบางใหญ่ คลองทา่มะพรา้ว 
คลองบางม่าเหลา คลองโคกโตนด คลองท่าเรอื เป็น
ต้น สนันิษฐานว่าในอดตีคลองเหล่าน้ีเป็นคลองที่มี
ความกว้างและลึก จนเรือส าเภาสามารถใช้เป็น
เสน้ทางคมนาคมไดก้่อเกดิเป็นการตัง้ถิน่ฐานชุมชน
ในบรเิวณทีเ่ป็นลอยลกูคลื่นเป็นบรเิวณทีเ่ชื่อมต่อกบั
ที่สูงชนั เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาบางส่วน มนี ้า
ไหลผ่านหรือเกิดแหล่งน ้ าธรรมชาติในบริเวณ
ใกลเ้คยีง ท าใหม้คีวามเหมาะสมในการท าการเกษตร 
ในบริเวณพื้นที่บ้านบางทอง บ้านตะเคียน บ้านลิ
พอน บา้นฉลอง และบา้นดอน เป็นตน้ (กรมศลิปากร
2544, 2-3) จากปัจจยัทางภูมศิาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน 
ประกอบกบัลกัษณะภูมอิากาศเป็นแบบรอ้นชืน้ซึง่อยู่
ในเขตศูนย์สูตร มลีมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือไหลผา่น ภูเกต็จงึม ี2 ฤดู 
ประกอบดว้ย ฤดฝูน เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืน

พฤศจกิายน และฤดูรอ้น เริม่ตัง้แต่เดอืนธนัวาคมถงึ
เดอืนมนีาคม ในช่วงฤดรูอ้นจะไมร่อ้นจดัเหมอืนภาค
อื่นๆ แต่ในช่วงฤดูฝน ฝนจะตกชุกมากกว่าภาคอื่น 
ปัจจยัเหล่าน้ีจงึมอีทิธพิลต่อการตัง้ถิน่ฐานชุมชนและ
รูปแบบเรอืนพกัอาศยัพืน้ถิน่ชาวไทยพุทธ (นงค์นุช 
ไพรพบิลูยกจิ 2542, 87) โดยยุคสมยัทีม่คีวามส าคญั
ของจังหวัดภูเก็ตออกเป็น 4 ยุค คือ 1. ยุคก่อน
ประวตัศิาสตร์ 2. ยุคประวตัศิาสตร์เมอืงถลาง 3.ยุค
อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ และ 4. ยุคการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยยุคสมยัที่มคีวามส าคญัในการศึกษา
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์การตัง้ถิ่นฐานชุมชน
ชาวไทยพุทธและรูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น 
ผู้เขียนจะให้ความส าคัญใน 2 ยุค คือ ยุคสมัย
ประวัติศาสตร์เมืองถลาง เน่ืองจากมีการบันทึก
ประวตัิศาสตร์การตัง้ถิ่นฐานมากที่สุด เชื่อมต่อยุค
สมัย อุตสาหกรรม เหมือ งแร่  ตามสภาพตาม
ภูมศิาสตร์ของเกาะภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งอุดมไปด้วย
ทรพัยากรทางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์มคีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพ ทัง้ทรพัยากรป่าไมแ้ละทรพัยากรแร่ 
ยุคสมยัประวติัศำสตรเ์มืองถลำงสู่อุตสำหกรรม
เมืองแร่ดีบุก การตัง้ถิน่ฐานชาตพินัธุ์ชาวไทยพุทธ
พื้นที่ในคาบสมุทรและภาคใต้ ค่อนข้างมีความ
ซบัซ้อนเน่ืองจากพื้นที่มกีารผสมผสานหลากหลาย
เผ่าพนัธุ์ในอดตีตามช่วงเวลาของการปกครอง การ
เขา้มาอยู่อาศยัของชาวไทยพุทธในอดีต มกีลุ่มคน
ไทยทีข่ยายถิน่ฐานลงมาจากอยุธยาหรอือพยพมายงั
ดินแดนแหลมทอง ภายใต้ลกัษณะการปกครองใน
สมัยอยุธยา ด้วยลักษณะระหว่างภาคกลางและ
ภาคใต้ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น เป็นที่ราบลุ่ม
แม่น ้ า มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก มแีม่น ้าส าคญัหลายสายไหลผ่าน (ระววิ
รรณ โอฬารรตัน์มณี 2557, 118) ประวตัศิาสตร์การ
ตัง้ถิน่ฐานของชุมชนชาตพินัธุช์าวไทยพทุธในจงัหวดั
ภูเก็ต เริม่มกีารบนัทกึในช่วงสมยักรุงศรอียุธยาหวั
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เมอืงชายฝัง่ทะเลเริม่มคีวามส าคญัมากขึน้ เน่ืองจาก
พบแร่ดบีุกอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้า
ต่างประเทศจ านวนมาก สมยัตอนปลายของกรุงศรี
อยุธยามีหลักฐานที่แสดงถึงการค้าขายของเมือง
ถลางกบัชาวต่างประเทศ โดยชนชาติแรกที่เข้ามา
ติดต่อค้าขาย คือ ชาวโปรตุกีสเพื่อแลกเปลี่ยน
เครื่องเทศและสินค้าพื้นเมือง จึงได้มีการยกเมือง
ตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุ่ง เมืองถลาง เป็นหวัเมืองชัน้ตรี
ขึ้นกับฝ่ายกลาโหมทัง้สามเมือง ในรชัสมยัสมเด็จ
พระเอกาทศรส (พ.ศ.2148 – 2163) การปกครอง
เมืองทัง้สามปกครองโดยขุนนางไทยที่ส่งมาจาก
สว่นกลาง มกีารท าหน้าทีด่แูลรกัษาผลประโยชน์ของ
หลวง คอื การเกบ็ภาษอีากรจากฝรัง่ สว่นเมอืงภเูกต็
เป็นพื้นที่ใหม่ส าหรับซื้อขายสินค้าของพวกฝรัง่
ฮอลนัดาที่ตัง้ขึ้น (สุนัย ราชภณัฑารกัษ์ 2517, 63-
65) หลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถึงการตัง้ถิ่นฐาน
ของชาวเมอืงถลางในพืน้ทีแ่ถบน้ีทีม่มีาแต่เดมิ มกีาร
ตัง้เมืองเกิดขึ้นตัง้แต่อดีตในสมยักรุงธนบุรี ช่วงปี 
พ.ศ.2319-2328 โดยเป็นหัวเมืองทางฝั ่งทะเล
ตะวนัตกทัง้ 8 หวัเมอืง ไดแ้ก่ เมอืงคุระ เมอืงคุรอด 
เมอืงก็รา เมอืงตะกัว่ป่า เมอืงตะกัว่ทุ่งบางคล ีเมอืง
พังงา เมืองถลาง และเมืองภู เก็ต โดยมีเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการปกครอง โดย
ปกครองในระบบเวยีง/วงั/คลงั/นา การจดัเก็บดูแล
ภาษีอากร โดยเจ้าพระยาอินทวงศา อัครมหา
เสนาบดใีนสมยัพระเจา้ตากสนิแหง่กรุงธนบุร ี(ถนอม 
พนูวงศ ์2556, 65) ซึง่เป็นผูส้ าเรจ็ราชการหวัเมอืงฝัง่
ตะวนัตก 8 หวัเมอืง (รูปที ่1) กล่าวไดว้่า การตัง้ถิน่
ฐานชุมชนของจงัหวดัภูเกต็ในระยะแรก เกดิขึน้จาก
บรเิวณที่มแีหล่งทรพัยากรอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสม
ต่อการด ารงชวีติ โดยมกีารเลอืกทีต่ัง้ในบรเิวณทีเ่ป็น
พื้นที่ราบ ติดแม่น ้า มกีารติดต่อกบัชุมชนอื่นๆ ใน
พืน้ทีใ่กล้เคยีงของเมอืงชายฝัง่ทะเลในจงัหวดัพงังา 
ผ่านการปกครองของผู้ดูแลโดยเจ้า เมืองจาก

ส่วนกลางเพื่อเก็บส่วย ภาษีอากร เมืองถลางหรือ
อ าเภอถลางจงึเริม่มคีวามส าคญัมากขึน้ ยกฐานะเป็น
เมอืงในการปกครอง ก่อเกดิเป็นชุมชนต่างๆ กระจาย
ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีเมืองถลางเป็นเมือง
ศูนย์กลาง มีการแบ่งส่วนการปกครอง และชุมชน
ย่อยเกดิขึน้และกระจดักระจายทัว่ทัง้เกาะภูเก็ต ใน
สมัยต่างๆ (รูปที่ 2 ซ้าย) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้มบีนัทึกวรีกรรมของท้าวเทพกษัตรีและ
ท้าวศรสีุนทร ในการปกป้องเอกราชของเมอืงถลาง
จากการท าสงครามกับพม่าในสมยัสงคราม 9 ทพั 
เมื่อปี พ.ศ.2328 ซึง่มรีายละเอยีดของชุมชนหมู่บา้น 
กล่าวถงึ บา้นตะเคยีน บา้นท่าเรอื บา้นบางโรง บา้น
ป่าคลอก และบา้นทา่เรอื เป็นตน้ (รปูที ่2 ขวา) 
 จากบันทึกของกัปตัน เจมส์ฟอร์เรสต์ 
( Captain James Forest)  ไ ด้ บั น ทึ ก เ กี่ ย ว กั บ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความเป็นอยู่ของประชาชน
ในเมืองถลางไว้ว่า "เราเดินทางมาถึงเมืองถลาง 
เมอืงและหมู่บ้านในเกาะน้ี มบี้านท่าเรอื บ้านเคยีน 
บา้นดอน บา้นปากพระ บา้นนาใน บา้นลี้พอน บา้น
ท่ายาง บา้นโคกยาง บา้นชายทะเล บ้านบางกะเทา 
บา้นกะรน บา้นบางครอง บา้นสาคู บา้นระเงง บา้น
ผกัฉีด บา้นป่าตอง รวมประชาชน 12,000 คน (รูปที ่
3 ซา้ย) บา้นเจา้เมอืงท าดว้ยไมข้นาดใหญ่ หลงัคามุง
ดว้ยปาลม์ เช่นเดยีวกบับา้นในมาเลเซยี เราเดนิดว้ย
เท้าไปตามทางแคบๆ มีรอยเท้าช้างเต็มไปหมด 
บรเิวณทีเ่ดนิผา่นเป็นป่า ผา่นทุง่โล่ง ซึง่ประชาชนท า
นาขา้ว มนี ้าและความอุดมสมบูรณ์ ในสวนของเจ้า
เมอืงปลูกมะนาว ส้ม ฉีส้อง เกาะถลางมคีวามอุดม
สมบูรณ์ ปลูกพืช และผลไม้เมืองร้อนได้ดี อากาศ
ค่อนขา้งเยน็" (ถนอม พนูวงศ์ 2556, 64-65) จะเหน็
ไดว้า่ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนในเกาะภเูกต็มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร ซึ่งมนุษย์ได้ปรบั
สภาพทางภูมศิาสตร์ที่มอียู่เดมิให้เหมาะสมต่อการ
ด ารงชวีติ ประกอบกบัรูปพรรณสนัฐานทางกายภาพ



10thBuilt Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June25, 2019 

 

154 

ของหมูบ่า้น มลีกัษณะแบบกระจดักระจาย ซึง่มบีา้น
และทีด่นิท ากนิอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัทัง้หมู่บา้น ท าให้
ตวับา้นกระจายอยู่ในแต่ละบรเิวณทีด่นิท ากนิของตน 
มพีืน้ทีศู่นย์กลางที่เป็นสาธารณะร่วมกนั คอื วดั นา
ขา้ว ตลาด และบา้นเจา้เมอืง เป็นตน้ (อรศริ ิปาณินท ์
2543 , 105)  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เปลี่ยนการปกครองเมอืง
ถลาง โดยการรวบรวมหวัเมอืงทางฝัง่ทะเลตะวนัตก 
การแบ่งเขตการปกครองหวัเมอืงชายฝัง่ทะเลดา้น
ตะวนัออกทัง้ 8 เมอืงเดมิ ตัง้เป็นมณฑลภูเกจ็ ในปี 
พ.ศ.2435 ต่อมาได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองมา
เป็นระบอบประชาธปิไตยโดยการจดัระเบยีบบรหิาร
ราชการเป็นจงัหวดัและอ าเภอ เป็นจงัหวดัภูเกต็และ
ยุบเมอืงถลาง ขึน้เป็นอ าเภอถลางจนถึงปัจจุบนั (สุ
เชาว ์พงศานนท ์2558, 22-23) (รปูที ่3 ขวา) 
 หากนับตัง้แต่สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุง
รตันโกสนิทร ์จนถงึยุคสงครามโลกครัง้ที ่2 ผูค้นและ
วฒันธรรมภาคใตโ้ดยเฉพาะกลุม่ชุนชนชาวไทยพุทธ 
มี วั ด  เ ป็ น ศ า ส น ส ถ า น  แ ล ะ พ ร ะ ส ง ฆ์ ใ น
พระพุทธศาสนาเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ประชาชน
มอีาชพีหลกัท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลกูขา้ว
นาลุ่ม การสร้างบ้านแบบใต้ถุนสูงบรเิวณที่ราบและ
สนัทรายใกล้แหล่งเพาะปลูก ประกอบกบัการเลี้ยง
สตัว์ จ าพวก ววั ควาย ไวใ้ช้งาน และเป็ด ไก่ ห่าน 
ไว้เป็นอาหาร มกีารปลูกสวนครวัและพชืสมุนไพร
ต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบอาหารบรเิวณรอบบา้น มกีาร
ทอผา้ใชเ้อง จบัปลาตามแหล่งน ้าต่างๆ ใกลชุ้มชน มี
ปัจจยัยงัชพีเพยีงพอส าหรบัตนเอง และมกีารตดิต่อ
กบัชุมชนอื่นอย่างจ ากดั ในวถิีชีวติแบบถ้อยทถี้อย
อาศยั (ศวิพงศ ์ทองเจอื 2561, 10-11) 

 
รูปที ่1 แสดงแผนทีแ่สดงอาณาเขตทีต่ัง้ของเมอืง
ชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัออกทัง้ 8 ของเมอืงตะกัว่ทุ่ง 
สมยักรุงธนบุร ีพ.ศ.2319-2328 (ทีม่า : กลุ่มผูส้นใจ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงภเูกต็) 
 

 
รูปที ่2 แสดงทีต่ัง้การตัง้ถิน่ฐานของเมอืงถลาง ใน
สมยัต่างๆ (ซา้ย) (ทีม่า : ผูว้จิยั) และการตัง้ถิน่ฐาน
ของเมอืงถลางและเมอืงภูเกต็ในสมยัประวตัศิาสตร์ 
(ขวา) (ทีม่า : ถนอม พูนวงศ์ ประวตัศิาสตร์เมอืง
ภูเกต็)  
 



เรอืนพืน้ถิน่ไทยพทุธภเูกต็ 
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รปูที ่3 แสดงทีต่ัง้ 16 หมูบ่า้นและการเดนิทางของกปัตนั 
ฟอร์เรสต์ (ซ้าย) (ที่มา : ถนอม พูนวงศ์ ประวตัศิาสตร์
เมอืงภูเกต็) และแสดงการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนชาวไทย
พุทธในจงัหวดัภเูกต็ (ขวา) (ทีม่า : ผูว้จิยั) 
 
รูปแบบเรือนพักอำศัยพื้นถ่ินชำวไทยพุทธใน
จงัหวดัภเูกต็ 

การศึกษาเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นภูเก็ตมี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่
ส่งผลต่อการเกิดรูปแบบที่แตกต่างกนัตามช่วงอายุ
ของเรอืนจาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1. สภำพภมิูประเทศและภมิูอำกำศ 

 ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีแ่วดลอ้ม
ไปดว้ยทะเลของเกาะภเูกต็ ภายใตเ้กาะมทีีร่าบขนาด
ใหญ่อยู่ระหว่างภูเขาสองลูก ไดแ้ก่ เขาหวา้ และเขา
พระแทว ทอดตามแนวยางของเทอืกเขาภูเก็ตทัง้ที่
ราบด้านฝั ่งตะวันตก อ าเภอถลางและที่ราบฝั ่ง
ตะวนัออก อ าเภอเมอืง ดว้ยปัจจยัดา้นภมูศิาสตรแ์ละ
ทรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่มีลูค่าทัง้ สตัวป่์า ของป่า 
พืชพรรณ เครื่องเทศ รวมถึงทรัพยากรแร่ ที่เป็น
ส่วนผสมที่ส าคัญของการผลิตโลหะและวัสดุที่ตก
ทอดมาจากยุคส าริด ตัง้แต่สมยัอาณาจักรสุโขทัย 
เพื่อผลติเครื่องใชส้อยทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของ
มนุษย ์ชาวไทยพุทธมอีาชพีท าเกษตรกรรมเป็นหลกั 
โดยเฉพาะการท านาข้าว ท าสวนผลไม้ พื้นที่ของ

เกาะภูเกต็โดยสว่นใหญ่ในอดตีมสีภาพเป็นป่าฝนทบึ
เขตรอ้นชื้น มคีวามอุดมสมบูรณ์มาก มป่ีาเขาดงดบิ 
ที่ราบลุ่มน้อย ท าให้มีแม่น ้ าหลายสายไหลผ่านมี
ตะกอนที่ เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม จึง
เหมาะสมต่อการตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืน และชุมชน การ
ตั ้งหมู่ บ้ านแบบกระจัดกร ะจาย ไปตามพื้นที่
เกษตรกรรมของตนเอง แต่มคีวามเป็นกลุ่มกอ้น โดย
สามารถวดัไดจ้ากระยะห่างของการเดนิทางไปในแต่
ละหมู่บ้าน ปัจจัยในการเลือกที่ตัง้ถิ่นฐานมี 2 
ลกัษณะ ได้แก่ การเลือกท าเลที่ตัง้ที่ราบลุ่ม ได้แก่ 
บา้นตะเคยีน บา้นดอน บา้นพรุจ าปา บา้นนาใน เป็น
ตน้ ในอ าเภอถลาง และการเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีร่าบเชงิ
เขา ไดแ้ก่ บา้นกะรน บา้นป่าตอง เป็นตน้ ในอ าเภอ
เมอืง และอ าเภอกะทู ้(รปูที ่4) 
 ส่วนสภาพภูมิอากาศ อยู่ ในเขต
มรสุมที่มีฝนตกชุกและลมแรง ส่งผลต่อการเลือก
รปูทรงหลงัคาในระยะแรกเรอืนพืน้ถิน่ ชาวไทยพุทธ
จะนิยมสรา้งหลงัคาทรงจัว่ ซึง่เป็นอทิธพิลการสรา้ง
เรือนไทย แต่เรือนพื้นถิ่นชาวไทยพุทธภูเก็ตมี
สดัส่วนที่มคีวามสูงน้อยกว่า เน่ืองด้วยลมแรงและ
ไม่ได้ฝังเสาลงดิน หลังคาจะมีชายคาที่ยื่ นยาว
มากกว่าปกติ เน่ืองจากช่วงเวลาที่มีฝนตก มักมี
กระแสลมแรงดว้ย การท าชายคาสัน้จะท าใหฝ้นสาด
เข้าหาผนังเรือนท าให้ผุพงัเร็ว นอกจากน้ีการไม่
นิยมฝังเสาลงดนิของชาวไทยพุทธ กเ็ป็นผลมาจาก
สภาพภูมอิากาศ การผุกร่อน แมลงท าลายเน้ือไม ้ที่
เกิดจากความชื้นสูง ส าหรับรูปทรงหลังคา  ได้
ก าหนดไว ้8 รูปแบบ คอื หลงัคาปีกนกแอ่น หลงัคา
โรงช้าง หลงัคาครวัขวาง หลงัคาสามหรือหลงัคา
แบบกล้วยหวีเดียว หลังคา 5 (ปั้นหยาเบญจา) 
หลงัคาจนีหงอ่คาขี ่หลงัคาตกึปนูหมดทัง้หลงั (อัง้มอ่
เหลา) หลังคาแบบหัวช้าง (อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 
2545, 48) ต่อมามกีารเพิม่เตมิแบบจนี อสิลาม และ
ฝรัง่ สือ่ใหเ้หน็ไดว้า่มกีารยอมรบัและแลกเปลีย่น



10thBuilt Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June25, 2019 

 

156 

ทางวฒันธรรมของชาวไทยพทุธไดง้า่ย ภายใตค้ตคิวามเชื่อในวฒันธรรมอื่นๆ โดยลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นรปูแบบ
ไทยแท ้คอื ตวัเรอืนทรงไทย สว่นมากจะม ีหิง้ มแีคร่ มพีลา มเีซงิ และผนังหรอืหน้าต่างแบบฝาไหล ไมว่่าจะ
เป็นรปูแบบใดกต็าม (รปูที ่5) 

รูปที ่4 แสดงชุมชนและทีต่ัง้เรอืนพืน้ถิน่ กรณีศกึษา จ านวน 24 หลงั (ทีม่า : ผูว้จิยั) 

รูปที ่5 แสดงรูปทรงอาคารและหลงัคา เรอืนกรณีศกึษา จ านวน 6 หลงั (ทีม่า : ผูว้จิยั) 
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2. คติควำมเช่ือ ค่ำนิยม และวฒันธรรม 
 คติ ค ว าม เชื่ อ แ ล ะค่ า นิ ยมชาว ใต้  มี
ความสมัพนัธก์บัสภาพภูมอิากาศ ความเชื่อในการปลกู
สร้างที่อยู่อาศยั ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทยพุทธใน
วถิชีาวใต ้ทีย่งัยดึถอืตดิต่อกนัมา ซึง่จะตอ้งม ี4 แค่ แค่
บ่อ แค่ท่า แค่นา แค่วดั มีความหมายดงัน้ี 1. แค่บ่อ 
ตอ้งเป็นสถานทีใ่กลแ้หล่งน ้าจดืเพื่ออุปโภคและบรโิภค 
2. แค่ท่า ต้องใกล้ท่าน ้ า ล าน ้ า หรือคลอง เพื่อความ
สะดวกในการสญัจร 3. แค่นา ต้องใกลน้าเพื่อประกอบ
อาชีพการท ากสกิรรม และ 4. แค่วดั ต้องใกล้วดัเพื่อ
ความสะดวกในการท าบุญและใกลศ้าสนา (วงศกร  อุดม
โภชน์ 2556,  29) นอกจากน้ี ชาวถลางในอดตีมคีวาม
เชื่อในชยัภูมทิีต่ ัง้เรอืนตามต าแหน่งทีต่ัง้ของเรอืนทา้ว
เทพกระษตัร ีทา้วศรสีุนทร ดงัน้ี “หน้ารนแมห่มา่ มขีาม
คอม้า มหีว้ากาจบั มตี้นม่วงคล้า มสีระหน้าบ้าน มคีู
โดยรอบ มขีอบค่ายไผ่” (ศวิพงศ์ ทองเจอื 2561, 5) ซึ่ง
เป็นค ากล่าวในพธิบีชูาไวผ้หีลาง ของชาวเมอืงถลางใน
อดตี ส่วนคตคิวามเชื่อในการวางต าแหน่งทศิทางเรอืน 
หวัหน้าเรอืนไปทางทศิตะวนัออก โดยจัว่ทัง้สองจะตอ้ง
ใหไ้ปด้านทศิเหนือและทศิใต้ โดยไม่ขวางหวนั (ขวาง
ตะวนั) และมกีารวางหลงัคาโดยส่วนมากตามตะวนั มี
ส่วนน้อยที่วางหลังคาขวางหวัน ซึ่งเป็นพัฒนาการ
ในช่วงหลัง จากอิทธิพลของการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานถนนเขา้สู่หมู่บา้น โดยชาวภูเกต็มคีวามเชื่อว่า
หากปลกูเรอืนขวางหวนั จะไมด่ไีมเ่ป็นมงคล มตี าแหน่ง
การวางหอ้งขา้วอยู่ทางทศิตะวนัออกบรเิวณลานหน้า
เรอืน โดยส่วนใหญ่มกัจะอยู่ด้านขวาเมื่อหนัหน้าออก
จากเรอืน การปลูกต้นไมบ้รเิวณลานหน้าบา้น มกัเป็น
ตน้มะขาม ในระยะหลงัมกัเป็นตน้มะม่วง บ่อน ้ามกัวาง
อยู่บรเิวณใกล้ลานบ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากตวัเรอืน 
แต่บ่อน ้ามกัขึน้อยู่กบัต าแหน่งของตาน ้าทีม่กีารดูฤกษ์
ยามจากหมอหรอืปราชญ์ทอ้งถิน่ เรอืนพืน้ถิน่ชาวไทย
พุทธภูเก็ตในยุคแรกไม่พบว่ามชีานระเบยีงหน้าเรอืน 
แตม่กัมบีนัไดพาดชว่งเดยีว  

3. วิถีชีวิตของชำวไทยพทุธภเูกต็ 
 ชาวไทยพุทธภู เก็ต  ในอดีตแรก เริ่ม
ประกอบอาชพีกสกิรรม ทัง้ท านา ท าสวน ท าไร่ การ
เพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์วฒันธรรมการท านาของชาว
ใตม้กีารสบืทอดมาตัง้แต่อดตี ในระยะแรกตอ้งอาศยั
แรงงานคน และแรงงานสตัว์เลี้ยง โดยชาวใต้มกัจะ
นิยมมลีกูมากเพือ่ใหเ้ป็นแรงงานในการช่วยกนัท านา 
การท านามทีัง้นาลุ่ม นาไร่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัวัฏ
จกัรของดนิและน ้า ตามความเชื่อและประเพณี การ
ท านาของชาวภูเก็ตมขีา้วพนัธุ์พื้นเมอืงหลากหลาย
ชนิด ปัจจุบนัขา้วพนัธุ์พืน้เมอืงเหล่าน้ีไดสู้ญพนัธุ์ไป
แล้ว ได้แก่  ขา้วแม่บุ้ย ขา้วไข่มดแดง เป็นต้น ชาว
ภเูกต็มพีธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท านาเช่นเดยีวกบั
ชาวไทยภาคกลางทัว่ไป เชน่ บวงสรวงเทพยดา พระ
แม่โพสพ ซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว มีเรินข้าว 
หรอื เรอืนขา้ว ซึ่งชาวไทยพุทธเรยีกว่า “ห้องขา้ว” 
ส่วนการท าสวน จะนิยมปลูกพืชผัก ผลไม้แบบ
ผสมผสาน หลากหลายชนิด ชาวใตนิ้ยมปลกูพนัธุไ์ม้
พืน้ถิน่ยนืตน้ ใหเ้ป็นสวนผสมผสานในป่า ซึง่เรยีกวา่ 
“สวนสมพรหม” ในยุคน้ีถือเป็นอาชพีหลกัของเกาะ
ภเูกต็ สว่นการท าเหมอืงแร่ มหีลกัฐานวา่มกีารท ามา
ตัง้แต่ครัง้กรุงสุโขทยัในยุคส ารดิ เพื่อเป็นสว่ยในการ
ส่งไปยังราชอาณาจักรสุโขทัย เรื่ อยมาจนถึงยุค
เหมอืงแร่ดบีุกทีม่กีารท าเหมอืนแร่อย่างจรงิจงั ชาว
ไทยพุทธพืน้เมอืงสว่นใหญ่จะนิยมแต่งงานกบัชาวจนี
ทีเ่ขา้มาท าเหมอืงแร ่ท าใหใ้นยุคหลงัชาวไทยพุทธจะ
มีเชื้อสายจีนผสม ซึ่งคนภูเก็ตเรียกว่า “บาบ๋า” 
ส าหรบัผูช้าย และ “ยา่หยา” ส าหรบัผูห้ญงิ โดยมกีาร
ผสมผสานทางวัฒนธรรมจีนกับไทย ยุคน้ีท าให้
รูปแบบเรือนพื้นถิ่นแบบไทยพุทธถูกผสมผสาน มี
การต่อเตมิเรอืนตดิพืน้แบบครวัจนีดา้นหลงั มกีารใช้
งานใต้ถุนเรือน การต่อเติมพื้นที่ห้องนอนติดพื้น
ดา้นขา้ง มกีารปรบัเปลี่ยนหลงัคาแบบจนี ภายหลงั
หมดยุคอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่เริม่มกีารท าสวน  
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ยางพารา ในจงัหวดัภเูกต็ พืน้ทีน่าขา้วถูกเปลีย่นเป็น
การปลูกยางพารา ท าให้หอ้งขา้วที่อยู่ตามเรอืนพื้น
ถิ่นไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไป จึงกลายเป็นห้องเก็บวสัดุ
อุปกรณ์หรอืถูกทิง้รา้งหลายหลงั พฒันาการของเรอืน
มกีารปรบัเปลี่ยนวถิีชวีติของการอยู่อาศยัแตกต่าง
กันไปเมื่อพิจารณาจากรูปทรงทางกายภาพ ผัง
บริเวณ ผงัเรือน โครงสร้างและวสัดุแล้ว ส่วนใหญ่
พบวา่เรอืนพืน้ถิน่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากในอดตีมกั
เกี่ยวข้องกับ 2 ปัจจัยที่ส าคัญอันดับแรกคือการ
ประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีตสู่วิถีชีวิต

สมยัใหม ่จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นพืน้ที่
ใช้สอย เช่น การเพิม่เติมห้องครวัด้านหลงั การต่อ
เตมิเพิม่พืน้ทีจ่อดรถยนต์ การต่อเตมิหอ้งน ้าภายใน
เรือน และการปรับเปลี่ยนวัสดุสมัยใหม่ทดแทน
ของเดมิ เป็นตน้ ปัจจยัขอ้ทีส่องคอืการเปลีย่นแปลง
ทางด้านวถิีชวีติและการประกอบอาชพีซึ่งปัจจยัทัง้
สองขอ้ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบ
ต่อพฒันาการและความคงอยู่ของเรือนพื้นถิ่นชาว
ไทยพุทธในปัจจุบนั 

 

 
รูปที่ 6 แสดงโครงสรา้งและวสัดุ เรอืนกรณีศกึษา จ านวน 6 หลงั (ทีม่า : ผูว้จิยั) 
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4. วสัดแุละวิธีกำรก่อสร้ำง 
 โครงสร้างและวัสดุของเรือนพื้นถิ่นชาว
ไทยพุทธ พบการใช้วสัดุที่แตกต่างกนัในแต่ละส่วน
ของโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น โครงสร้างหลงัคา 
โครงสรา้งเสา โครงสรา้งรบัพืน้ และวสัดุมงุผนงั นิยม
ใชว้สัดุธรรมชาต ิคอื ไมจ้รงิ เนื่องจากในอดตีสามารถ
หาได้ง่ายในแถบบริเวณที่ตัง้เรือนในส่วนวัสดุมุง
หลังคานิยมในยุคแรกจะมุงด้วยจาก ต่อมาจึงใช้
สังกะสีในการมุงหลังคา รองลงมาเป็นหลังคา
กระเบื้องลอนคู่ เน่ืองจากในพื้นที่จ ังหวัดภูเก็ต  มี
ลกัษณะฝนตกชุกตลอดทัง้ปี วสัดุมุงหลงัคาจึงเป็น
ส่วนส าคัญในการคุ้มแดด ลม และฝน ให้แก่ผู้อยู่
อาศัย ถึงแม้วสัดุในยุคหลงัชาวบ้านจะไม่สามารถ
ผลติเองได้ แต่ก็เป็นวสัดุที่สามารถหาซื้อได้ง่ายใน
ทอ้งถิ่นและมคีวามคงทนในการใชง้านมากกว่าวสัดุ
ธรรมชาต ิในโครงสรา้งฐานรากมคีวามน่าสนใจอย่าง
หน่ึงคอื คนใต้ไม่ฝังเสาลงดนิแต่ใชว้ธิวีางเสาทุกต้น
ลงบนแท่งหินหรือแท่งซีเมนต์ เพื่อความแข็งแรง
เน่ืองจากในพืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นดนิปนทราย และลด
การปะทะโดยตรงระหว่างเสาไม้และพื้นดินที่มี
ความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราและปลวก ใน
พืน้ทีภู่เกต็ส่วนใหญ่มกีารใชท้ัง้ฐานรากเสาคอนกรตี
ส าเรจ็รปู มเีดอืยเหลก็ส าหรบัใชเ้สาไมส้วมเพือ่ใชย้ดึ
ไมใ้หเ้สาเคลื่อน ซึง่เขา้มาในยุคทีค่อนกรตีก าลงัเป็น
ที่นิยมและมีความสะดวกรวดเร็ว ในการก่อสร้าง 
ทดแทนการใชฐ้านรากหนิสกดัขึน้รูปทีต่้องใชท้กัษะ
เชงิช่าง ซึง่ยงัพบไดใ้นเรอืนทีม่อีายุมาก การเลอืกใช้
โครงสรา้งและวสัดุมคีวามสอดคลอ้งกบัภูมปัิญญาใน
การใช้งาน ทกัษะเชิงช่างที่มีในกลุ่มชาวไทยพุทธ 
และแนวคดิดา้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินถิน่ทีต่ ัง้  
(รปูที ่6) 
 
 
 

บทสรปุ 
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ ถอืเป็นตวัแทนของ

มรดกทางวฒันธรรมในพื้นที่นัน้ ๆ เป็นมรดกที่จบั
ต้องได้ และบ่งบอกถึงความเป็นประเพณีนิยมและ
วฒันธรรมดัง่เดมิของทอ้งถิน่ เป็นตวัแทนสะทอ้นภมูิ
ปัญญาและความภาคภูมใิจของคนในชาต ิเรอืนพืน้
ถิน่ไทยพทุธภเูกต็ทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่ยงัคงยนืหยดั
เป็นตวัแทนทีจ่ะบอกเรือ่งราวในอดตี วถิชีวีติและภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ทิ้งไว้ ตามบรบิท
แวดล้อมธรรมชาติและภูมสิงัคม นัน้ๆ แม้ยุคสมยั
และวถิีชวีติผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดตี เน่ือง
ด้วยพัฒนาการทางด้านวัสดุ เทคนิควิทยาการ
ก่อสรา้ง การรุกคบืของเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้คนนิยม
สร้างบ้านเรอืนแบบสมยัใหม่ภายใต้ความเชื่อด้าน
วสัดุที่มีความมัน่คงถาวร ละทิ้งภูมิปัญญาดัง่เดิม
ดา้นการวางผงัและการออกแบบ หนัหน้าสูถ่นนตาม
สมยันิยมในปัจจุบนั ก่อเกิดเป็นอาคารสมยัใหม่ที่
เน้นปรมิาณจ านวนมากเป็นหลกั ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติที่ต้องพึง่พาปัจจยัด้านการด ารงชพีอื่นๆ อย่าง
หลกีเลี่ยงไม่ได้ เช่น การใช้เครื่องปรบัอากาศ การ
ทาสอีาคาร การตดิฝ้าเพดาน การปพูืน้และกระเบือ้ง 
ด้วยเหตุผลด้านสภาวะน่าสบายและความทนทาน
ของวสัดุเพยีงประการเดียว ท าให้ขาดการต่อยอด
ภูมิปัญญาดั ้ง เดิมที่ เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
แนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในปัจจุบนัได้รบัการ
ยอมรบัว่าเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงความยัง่ยืน 
โดยการสร้างอาคารด้วยก าลงัคนภายในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้วัสดุ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านที่
สามารถพฒันาเทคโนโลยทีอ้งถิน่ทีม่คีวามยัง่ยนืให้
เป็นสภาวะน่าสบาย ผ่านการพสิูจน์กาลเวลาในแต่
ละชว่งอายุเรอืนมาอยา่งยาวนาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วม
สมยัจงึเป็นแนวทางในการน าองคค์วามรูบ้างอยา่งมา
ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ทัง้น้ี
ระดบัความเขา้ใจทางดา้นองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญา 
เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบจงึเป็นเงื่อนไขส าคญัที่
สถาปนิกผูอ้อกแบบตอ้งสงัเกต เรยีนรู ้ฝึกฝน และต่อ
ยอด ดังค ากล่าวว่า “เรียนรู้อดีต ปรับใช้ปัจจุบัน 
สร้างสรรค์อนาคต” ภายใต้ปรชัญาแนวคดิหลกัการ
ทรงงานของในหลวงรชักาลที่ 9 คือ “เขา้ใจ เขา้ถึง 
พฒันา” โดยอาศัยพื้นฐานของการศึกษาวิจัยและ
พฒันา (Research and Development) เพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบับรบิท
ภมูสิงัคมนัน้ๆ ภายใตส้ภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและ
รูเ้ทา่ทนัโลกในปัจจุบนั 
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Abstract 

Following the Sustainable Development Goals ( SDGs)  agenda from the United Nations, the 
Thammasat University’ s Rangsit campus has launched the policy of becoming a sustainable campus 
through promoting nine critical development plans:  energy and climate change; green building; waste 
management; water management; transportation; natural space; wellness and food; education and research 
and social justice.  The topic areas covered within those plans have been incorporated into the study 
curriculum within mandatory subjects named:  ‘TU103-Life and Sustainability’ ; ‘DBT233-Environmental 
Technology’; and ‘DBT722-Project Sustainability’. All subjects were purposed to increase the understanding 
of sustainability, self- integrating sustainable consuming and ultimately attitude interchange.  This research 
aims to analyse the understandings of sustainability concepts and specific factors affecting behaviours and 
attitudes.  Among 131 participants from various departments from Design Business and Technology 
Management (DBTM) , Business English Communication (BEC) , Bachelor of Arts Program in Journalism 
(Mass Media Studies) (BJM) and Science (SCI), mixed method and multiple correlations are used to collect 
systematically and analyse variables and other factors relating to student perception.  Results demonstrate 
differences of selective meaning to specifically understand ‘Sustainability’ based on existing knowledge and 
specific dimensions. Undergraduate business and science students select mostly ‘Well Being’, whilst master 
business students focus firstly on ‘ Environmentally Friendly’ .  Among journalism students, ‘ Energy 
Consumption’  is the most important concern.  Moreover, age and experience factors influence significantly 
student activities relating to sustainability, while environment and experience possibly affect attitudes of 
future direction and adaptation. 

Keywords: Sustainability Course, Learning Factor, Student Perceptions, Integrating Sustainability 

1 Introduction 
One of the four main visions for the centenary 
plan of Thammasat University in 2034 is 

sustainability leadership as related to the ‘Rangsit 
Campus Master Plan’ for physical and 
educational developments. Among the Rangsit 
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Center buildings, the physical study of 
sustainability in energy consumption has been 
approved to be decreased by up to 5% through 
improved energy efficiency (Saengsuwan et al., 
2010). Green building, waste and water 
management, transportation and natural space 
are consequently focused in its physical 
developments. For paradigmatic education of 
sustainability, lectures, outdoor classes and 
excursions have all been promoted to further 
enable effective creation of experiences and 
communicating skills. Focusing on lecture-based 
classes, the principles and pedagogies are 
important factors with regard to introducing the 
‘sustainability’ concept and process in different 
dimensions. Thus, this paper aims to 
systematically investigate different factors to 
understand perceptions of sustainability among 
131 Thammasat students. 

2 Review of theoretical literature 
To promote sustainability via UN Sustainable 
Development Goals (SDGs), the 2030 agenda 
determines 17 goals and 169 targets covering 
economic, social and environmental dimensions. 
Even these are noticed goals and strong holistic 
approaches to follow, but diversity of learning 
sustainability still occurs and it somehow is an 
obstacle to understanding well the interrelation of 
these three dimensions. Also, between content 
skill students, understanding of new knowledge 
could be easier to perceive when starting class 
with dimensions they are familiar with. This 
research clarifies separately three implied 
dimensions of sustainability within the meanings 

of ‘Environmentally Friendly’, ‘Well Being’ and 
‘Energy Concern’.  

This approach is used to contribute further right 
messages for the right audiences throughout the 
contents of three subjects. Firstly, the course ‘Life 
and Sustainability (TU103)’ aims to present the 
dynamic of global interchange based on  three 
aspects of sustainability: social science; pure 
science; and built environment. Secondly, 
‘Environmental Technology (DBT233)’ offers 
environmental and technological principles which 
enable thermal comfort and well-being in the era of 
climate change. Lastly, ‘Special Topics (DBT613)’ at 
master level is a seminar class which integrates 
different knowledge from three lecture subjects, 
which are: ‘Project Sustainability’, ‘Project 
Organization’ and ‘Project Risk Management’.  

Several key factors are necessarily linked to student 
learning, the quality of university study and ultimately 
affected future career effects. Research from abroad 
by Mikhaylov & Fierro (2015) indicates that for 
business class, social concern and mindset are the 
main key factors to encourage satisfaction and 
knowledge understanding. Those key factors can be 
specifically separated into personality, environment 
and experiences.  

Focusing firstly on personality factors, personal 
responsibility (MacVaugh & Norton, 2012), genders 
(Pham, Nguyen & Favia, 2015; Wheadon & Duval-
Couetil, 2017) and age gap (Hopland & Nyhus, 
2016) were found to have effects on student 
perception, personal responsibility, generalizability, 
personal gap and future careers.  
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Turning next to the learning environment, 
international reviews shows that student 
perceptions are consequently affected by social 
circumstance (Hopland & Nyhus, 2016; Mikhaylov 
& Fierro , 2015), academic activities (Rana & 
Dwivedi, 2017), knowledge guidance (Perera & 
Hewege, 2016), teaching approach (Bassi, Clerici 
& Aquario, 2018) and administration’s service 
(Quintal & Phau, 2014).  

The third factor is experience which responds to 
student understanding depending on their 
background of study and alternative skills. For 
examples, with the background of creative study in 
architectural schools, students are effectively 
encouraged onto the sustainability concept via 
holistic approaches of research, design, 
communication and collaboration skills (Riley, 
Thatcher & Workman, 2006). Also, among 
entrepreneurship students, reviews found 
background with relation to gender diversity 
(Wheadon & Duval-Couetil, 2017), and motivation 
and restriction (Pruett & Sesen, 2017). According to 
review factors of learning process, personality, 
environment and experience are used to indicate all 
factors and variables in correlation analysis. 

 

3 Methodology 
Research sampling was undertaken on students 
from three selective courses related to 
sustainability in the 2nd semester of 2017: Life and 
sustainability (TU103), Environmental Technology 
(DBT233) and Special Topics (DBT613).  

 
 

 

Figure 1 The proportion of student surveyed from 
overall classes related to sustainability  

As indicated in Figure 1, surveys of sustainability 
understanding were undertaken on 131 students. 
69% of these were from the bachelor class of 
TU103, 15% from the bachelor class of DBT233 
and 16% from the master class of DBT613. Within 
those three subject courses, there are five types of 
students from four academic faculties. Design 
Business and Technology Management (DBTM) 
undergraduate and master students are the main 
participants in DBT233 and DBT613 in priority. In 
the main proportion of class, TU103 is allowed to 
combine three faculties together including 22% 
from Business English Communication (BEC), 15% 
from Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass 
Media Studies) (BJM) and 32% from the Science 
(SCI) faculty.  
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Figure 2 General information on gender and age 
of the 131 participants

Among all of the participants shown in Figure 2, 
118 students (90% of the 131 students) were 
aged between 16-20 years old. Just slightly under 
one fourth of all students assessed are male. 
Around 8% of participants were in the age ranged 
of 21-22 years, which is older than the main 
group. 1% of the students assessed were under 
16 years of age. Additionally, 1% of the students 
were the oldest age range of 23-24 years.  

For correlation and regression analysis, above 
general information is identified as personal factors 
or dependent variables. In Figure 3, two more 
independent variables are introduced in 
environmental and experiencing factors. 
Environmental factors are divided into students’ 
department and subject during perceiving 
sustainability information. Also, there are three topics 
of existing knowledge, study year and related 
knowledge scoped in experiencing factors.  

Figure 3 Diagram path analysis (P ≤0.05)  

Independent (X) variables are monitored in 
relation to dependent (Y) variables which are 
varied from adaptation, donation, participation 

and future adaptation. Also it is found possible 
correlations among dependent variables were 
found. All research process started from literature 

Gender of participants 
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reviews, with the launched questionnaires 
integrated into selective classes with anonymous 
participants and without any consequent effects 
on their academic grades. 

4 Results 
Overall results show an almost equal spread of 
votes with regards to what students select 
specifically from three providing meanings of 
“sustainability”. 37% of mixed students point to 
‘Well Being’ as understandable meaning. ‘Energy 
Consumption’ and ‘Environmentally Friendly’ hold 
around 32% and 31% respectively. 

In Figure 4, special attention depending on specific 
departments, backgrounds and level of education 
are separately investigated for observing relation to 
meaning selections.  It can be seen that 45% of 
master DBTM students focus on ‘Environmentally 
Friendly’ , while 42% of BJM students designate 
‘Energy Consumption’. ‘Well Being’ keyword is the 
most popular meaning among bachelor DBTM, 
BEC and SCI students. 

  
Figure 4 The most popular selection of 
sustainability meaning throughout all student 
participants 

Table 1 Correlation test (P≤0.05) 
  XP1 XP2 XEn1 XEn2 XEx1 XEx2 XEx3 Y1 Y2 Y3 Y4 Mean SD 

Gender 1 
          

1.76 0.43 
Age -0.11 1 

         
2.09 0.34 

Department -0.05 -0.51 1 
        

2.85 1.12 
Subject 0.03 -0.48 0.72 1 

       
2.72 0.65 

Strong KN -0.03 0.12 -0.15 -0.07 1 
      

6.38 1.81 
Training Year 0.23 -0.20 0.37 0.25 -0.11 1 

     
3.24 0.88 

Relating KN -0.08 0.10 0.02 0.01 0.65 -0.05 1 
    

6.19 1.71 
Adapted 0.00 -0.17 0.14 0.17 0.57 0.05 0.60 1 

   
6.27 1.64 

Donation -0.01 0.06 0.13 -0.01 0.04 0.10 0.06 -0.07 1 
  

1.40 0.49 
Participation 0.19 -0.09 0.13 0.13 -0.09 0.29 -0.11 -0.01 0.18 1 

 
1.79 0.41 

Future adapt 0.04 -0.19 0.35 0.15 -0.03 -0.02 0.16 0.11 0.18 0.05 1 1.18 0.39 
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After the correlation test, Table 1 reports on the 
possibility of overall relations between dependent 
and independent variables. Existing and new 
knowledge examines strong positive relations to 
adaptations, while department factor relates 
positively to only future adaptation. Training 
experience moderately affects participation 
behaviors, whereas the age factor links negatively to 
adaptability. Gender and donating activity affect other 
variables insignificantly. Self-correlations among 
dependent variables are found as department 
relating positively subject. Existing knowledge 
basically affects future knowledge, when age relates 
negatively to environmental variables. 

Figure 5 Multiple regression test (P ≤0.05) 

The highlight relations between the dependent and 
independent variables in Table 1 were analyzed 

again using the regression test. The regression test 
shown in Figure 5 recapitulates the correlation result 
by the same influence and direction of relations. 
Strong negative direction of relation coefficient is 
shown between the factor of age and adaptability, 
while knowledge factors relate positively to concept 
adaptation. Only the relation between training 
experience and future adaptation differ accidentally 
from correlation test. 

The age factor is relatively discussed with regards 
to students with younger participants being more 
familiar to examples given in the interview form. 
Also, participant ages are not definitely linked to 
experience levels. Negative coefficients resulted in 
future adaptions are not considered as relation 
direction because of the quality of the data. 
Correlation efficient relates to environmental factors 
(department and subject) that cannot be accounted 
as a numeric scale, but can briefly inform the 
relationship to dependent variables. 

5 Conclusions 
Focusing on the meaning of ‘Sustainability’ , it is 
proved that diversities of studied background and 
level affect the familiarity of subject contents even 
when knowing well interrelations between 
contents.  ‘ Well- being’  is the most popular 
meaning among participants overall, and among 
bachelor business and science students in 
particular.  Master business students voted for 
‘ Environmentally Friendly’  interrelation, while 
journalism students voted for ‘ Energy 
Consumption’ .  Previous knowledge and 
understanding were shown to significantly affect 
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previous malleability of the sustainability concept 
in their lives, while training experiences mostly 
lead to participation in social campaigns. Studied 
environments and experiences affect meaningfully 
the pledges for adopting sustainability concepts in 
the future. 

When the vision of sustainability is incorporated 
into the education system, policy and action 
should be taken to assure the quality and 
direction of ‘Sustainability’ study that students 
recieve. Understanding student backgrounds and 
their visions will contribute further innovative 
pedagogics to “Sustainability” instructors. 
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Abstract 

The mobile commerce industry is revolutionizing global business by creating opportunities to 
various sectors. One of these is the herbal industry sector which responds to the upcoming trend of well-
being that connects to the customer’s lifestyle patterns. The objectives of this paper are to study the impact 
of marketing mix and media perception on customer purchasing decision of herbal products through B2C 
m-commerce applications in Bangkok. The methodologies are based on literature reviews which consist 
of collecting data from 426 health-aware customers who have purchased a product on mobile commerce 
in the Bangkok area, selected by simple random sampling, by floating an online questionnaire on Facebook 
and analyzing data by Descriptive Statistics and Multiple Regression Analysis. The results represent a 
positive contribution for the synthesizing preliminary study results regarding the creation of appropriate 
selling guidelines to meet customers' demands. 

Keywords: Mobile Commerce, Mobile Application, Herbal Product, Herbal Company, Selling Guideline 

 
1. Introduction 
A widespread understanding of the enhancement of 
internet technologies and the trend of electronic 
commerce will increase the number of mobile device 
users and will generate the business opportunities 
over wireless devices, also known as mobile 
commerce (m-commerce), which is rapidly driving 
the business forefront in Thailand. Information 
released in 2019 by the global agency WeAreSocial, 
showed that Thailand has 55 million active mobile 
Internet users and 71% of its Internet users buying 

products online via smartphones. The emergence of 
m-commerce platforms provides a stronger 
connection between businesses and their target 
markets (Camponovo, 2002). One of these is the 
herbal industry sector which responds to the trend 
of rising interest in well-being. There has been an 
increased attention in natural ingredients and 
healthy aging among Thai customers. Research 
shows that the global herbal products market was 
able to generate a huge revenue of approximately 
9.18 billion U.S dollars in 2018. Meanwhile, Thai 
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herbal products market size was valued at THB 47.7 
billion in 2018.  A 7% retail value compound annual 
growth rate (CAGR) at constant 2018 price is 
expected over the forecast period to reach THB 67.8 
billion in 2023 (Euromonitor International, 2019). To 
compete in a marketplace dominated by wireless 
devices, herbal businesses must plan effective m-
commerce strategies. The research question of this 
study is “what are the factors that influence 
consumer purchasing decision of herbal products on 
the m-commerce application?”. According to 
research findings, creating successful strategies 
begins by recognizing the factors driving m-
commerce's customers purchasing decisions. By 
understanding customer behavior, the company 
received a lot of input data in forming its marketing 
strategy. The marketing strategy comprises of 
elements of integrated marketing called marketing 
mix (Kotler, 2006). In relation to purchasing decisions, 
media perception also has the major role in 
influencing decisions to buy, especially for online 
transactions (Garrett, 2008). Both factors can be 
used as the main variable that related to purchasing 
decisions. The result of these findings will help 
herbal business enterprises to better understand 
customer purchasing behavior and evaluate their 
marketing plans to increase customer satisfaction. 
This research has two objectives: (1) To study the 
influence of marketing mix on customer purchasing 
decisions in m-commerce and (2) To study the 
influence of media perception on customer 
purchasing decisions in m-commerce. 
 
 

2. Literature Review 
2.1 Customer Purchasing Decisions 
Customer purchasing decisions are a mental 
statement to reflect the planned purchase of some 
products within a specific brand. Customer 
purchasing decisions awareness is crucial for 
companies to know customers’ intentions towards a 
selected product and also to predict future behaviors 
(Sipayung & Sinaga, 2013). 
 
2.2 Marketing Mix Concept 
Marketing mix is substantially identified by many 
scholars as controllable parameters that many 
companies use to influence customer purchasing 
decisions (Brassington & Pettitt, 2005). The 
traditional framework of marketing mix consists of 
4Ps: Product, Price, Place and Promotion. Over 
time, the marketing literature evolves the 4Ps mix 
has been adapted to various domains. The Ministry 
of Commerce of the Kingdom of Thailand (2016) 
added two extended Ps (Personalization and 
Privacy) called the 6Ps marketing model (Product, 
Price, Place, Promotion, Personalization and 
Privacy) for online business context. With online 
trading via smartphone, or other electronic devices, 
products are undelivered before making a purchase. 
Price depends on the individual product and how its 
price is combined with potential shipping costs. 
Place is involved with presentation on the interface 
screen of the device for people who are interested 
to shop online. Promotion will attract customers to 
follow up continuously and encourage them to order 
consistently. Personalization is providing good 
shopping experiences to customers. Meanwhile, the 
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progress of information technology raises concerns 
about information privacy. Previous researchers 
have agreed that every organization needs to 
develop its own configuration of marketing strategies 
to enjoy sustainable competitive advantage. At 
present, many investigative studies have been done 
focusing on traditional retail and service industries 
(Nguyen, et al., 2015) leaving a research gap in the 
mobile commerce industry in the context of 
Bangkok, and elsewhere. Based on the above 
explanation, the first hypothesis of this study is as 
follows: H1: 6Ps marketing mix has an influence on 
customer purchase decisions in m-commerce of 
herbal products in Bangkok. 
2.3 Media Perception Concept 
Scholars found that due to the different perceptions 
of each customer, needs are meet in different ways 
(Sampsell, n.d.). Klapper (1960) noted that the 
selective processes theory is a useful model for 
explaining the media choices of customers. 
Selective process can be divided into 4 steps that 
are as follows: (1) Selective Exposure and (2) 
Selective Attention are the first two steps of this 
process. These two steps involve belief and 
customer opinion. This process helps them to select 
the message that they would expect to agree 
because it is not possible to view every message in 
the media. This means customers use media to 
reinforce their belief (Whitaker, et al, 2012). (3) 
Selective Perception is how the customer interprets 
the information presented to them and they may 
decide to accept or ignore it. Customers would 
interpret the message to comply with their attitude, 
belief and background. The same set of messages 

would be interpreted differently. (4) Selective 
Retention is the recalling of the memory with the 
selective message that they give their attention to. 
People tend to remember only the message they 
believe and forget the message that they disagree 
with. The research reveals that methods of 
measuring customer purchasing decisions related to 
the m-commerce market for herbal products 
suffered from the lack of selective processes 
discussion related to customer media awareness 
(Sampradit, 2016). Therefore, these media options 
and the selection processes theory helps herbal 
enterprises understand that effective messages are 
essential. Based on the above explanation, the 
second hypothesis of this study is as follows: H2: 
Media perception has an influence on customer 
purchase decisions in m-commerce of herbal 
products in Bangkok. 
 
3. Research Methodology 
The research framework is shown in Figure 1. 

 
Figure 1 Conceptual Framework 
The research strategy consists of (1) secondary 
research and (2) quantitative research. The 
questionnaire was created using the Google online 
form and floated on Facebook during March and 
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April 2019. Facebook’s post was boosted by 
targeting users who lived in Bangkok area, aged 
between 18-53 years old and interested in herbs, 
herbal products and healthy life, to reach the 
potential target audience and save time. Hence, the 
participants were chosen by using simple random 
sampling method. Then the desired target audience 
could be selected from this group using screening 
criteria. The desired sample of study comprised of 
400 health-aware customers who previously 
purchased a product on mobile commerce in the 
Bangkok area. Cochran's formula (1963) was 
applied to determine the sample size due to the lack 
of supporting evidence about the exact proportion of 
m-commerce users. The National Statistical Office 
of Thailand (2016) found that Bangkok is the city that 
sees the highest amount of active mobile phone 
users, with more than 70.3% of the overall 
population. WeAreSocial (2019) showed that 
Bangkok also has the largest number of active 
Facebook users, with 30 million people. In addition, 
the answers from those who are under 18 years and 
over 53 years were not included in this study due to 
low smartphone usage and required parent 
permission for the younger age set. The 
questionnaire was divided into three sections; the 
first section contains screening questions which 
includes region, age, and buying experience on 
mobile devices in order to determine whether 
respondents have mobile shopping experience that 
would make them eligible to take part in a study. The 
second section contained personal information 
which includes gender, income level and questions 
relating to shopping behaviour towards herbal 

products. The third section contained questions 
relating to marketing mix strategies and media 
perception. The questionnaire was formatted on a 
five-point Likert scale of strongly Agree (5 points), 
Agree (4 points), Neutral (3 points), Disagree (2 
points) and strongly Disagree (1 point). Accordingly, 
the value of the mean score was interpreted as 
follows: 
Table 1 The value of the mean score 

Evaluation Criteria  
Mean Scores Opinion Levels /  

Making Purchase Decision Level 
Strongly Agree / Definitely will buy  4.50 – 5.00 
Agree / Probably will buy  3.50 – 4.49 
Neutral / Might and might not buy  2.50 – 3.49 
Disagree / Probably will not buy   1.50 – 2.49 
Strongly Disagree / Definitely will not buy  1.00 – 1.49 

Moreover, data was analyzed using basic 
descriptive statistics and multiple regression 
analysis. In addition, Pearson’s correlation 
coefficient (r) is used to measure the strength of 
relationship between independent factors and 
dependent factors. The value of correlation 
coefficient (r) was interpreted as follows: 
Table 2 The value of correlation coefficient (r) 

Correlation Coefficient (r) Strength of Relationship 
0 No relationship 

0.01-0.30 Weak 
0.31-0.70 Moderate 
0.71-1 Strong 

The reliability of the questionnaire was assessed by 
examining the Cronbach’s Alpha. All of them were 
found to be greater than 0.8, which is considered to 
be reliable (Malhotra & Birks, 2006).  
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4. Results and Discussion 
4.1 Participant Profile 
There were 469 participants who did the distributed 
questionnaire on Facebook and only 426 met the 
screening criteria. The sample size consists of 
57.28% female and 42.72% male participants. The 
statistics showed that 30.52% of the participants 
were 33-39 years old followed by the group aged 
18-25 years representing 27.7% of the sample. The 
31.92% of the participants had an income of 30,001-
50,000 baht per month and 28.64% had a monthly 
income that is less than 30,000 baht.  
4.2 Customer Behaviour 
The data showed that the majority of customers 
prefer health and beauty retail (19.72%) as a priority 
channel for buying herbal products. However, there 
is an increasing demand for shopping through m-
commerce applications (17.37%) such as Lazada 
(47.65%) and Shopee (39.44%). Most of these 
customers made more than one purchase of herbal 
products and preferred to buy natural herbal 
cosmetics & toiletries (37.79%) and natural food & 
supplements (37.79%) in m-commerce applications. 
Also, 36.38% of customers are more likely to shop 
in the evening (5.00 PM - 8.59 PM). The estimated 
budget for buying herbal products is around 100-300 
baht per times in m-commerce application, 
accounting for 40.38% of respondents. The overall 
customer perception towards marketing mix (6P’s) 
(mean=3.8 and SD=0.501) and the overall customer 
perception toward media perception (mean=3.56 
and SD=0.668) were considered as the agreed level 
of the agreement level. Meanwhile, the overall 
customer perception toward purchasing the herbal 

products on m-commerce channel in the future 
(Mean=3.72 and SD=1.056) was considered as 
probably will buy or agree level of the making 
purchase decision level.  
4.3 Hypothesis Testing  
Firstly, the bivariate correlation is analyzed and 
proposed relation between the variables.  There are 
significant positive associations between predictors 
and dependent. The research was tested by 
Pearson correlation coefficient at .05 significant 
level. The summaries of correlation analysis are 
demonstrated below:  
Hypothesis 1: 6Ps marketing mix has a positive 
influence on customer purchase decisions in m-
commerce of herbal products in Bangkok. 
The analysis of correlation among 6Ps marketing 
mix found that: (1) All components have positive 
correlation to the customers decision making of 
herbal products. (2) Price (r=0.356), Promotion 
(r=0.337), Personalization (r=0.418) have moderate 
correlation to customers decision making compared 
to other components. (3) Product (r=0.172), Place 
(r=0.175), Privacy (r=0.074) have low correlation to 
customers decision making. 
Hypothesis 2: Media perception has an influence 
on customer purchasing decisions in m-commerce 
of herbal products in Bangkok. 
The analysis of correlation among media perception 
factors found that: (1) All components have positive 
correlations to the customers decision making of 
herbal products. (2) Selective exposure (r=0.658), 
Selective attention (r=0.574), Selective perception 
(r=0.573), Selective retention (r=0.615) have 
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moderate correlation to customers decision making 
of herbal products.  
The next step is multiple regression named enter 
methods, the methods are used to investigate the 
relative impact of marketing and media perception 
variables on customer purchase decisions. The 
results of multiple regression are demonstrated in 
the table below: 
Table 3 Regression analysis of marketing mix 
factors and the customer purchasing decision  

Variables Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffici

ents 

t P-
Valu

e 

B Std. 
Error 

Beta 

Constant 
1.243 0.356 

 
3.489 

0.001
* 

Product 
(X1) 

-0.032 0.039 -0.052 
-

0.814 
0.416 

Price (X2) 0.150 0.035 0.250 4.271 
0.000

* 
Place (X3) -0.038 0.038 -0.064 

-
0.992 

0.322 

Promotio
n (X4) 

0.063 0.036 0.109 1.756 0.080 

Personali
zation 
(X5) 

0.193 0.030 0.381 6.482 
0.000

* 

Privacy 
(X6) 

-0.105 0.030 -0.212 
-

3.542 
0.000

* 

R = 0.499, R2 = 0.249, Adjusted R2 = 0.238,  
SE est = 0.921, F = 23.179  

* P-Value < 0.05  
From Table 3, the multiple regression analysis 
confirms a relationship between marketing mix and 
customers’ purchase of herbal products. The result 
shows the important factors that affect customer 
purchasing decisions of herbal products in m-

commerce, which are Price (X2), Personalization 
(X5) and Privacy (X6), respectively. The formula that 
could use to predict the customer purchasing 
decision is  

Y = 1.243 - 0.032X1 + 0.150X2 - 0.038X3  
+ 0.063X4 + 0.193X5 - 0.105X6 

 

Table 4 Regression analysis of media perception 
factors and the customer purchasing decision 

Variables Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffici

ents 

t P-
Value 

 B Std. 
Error 

Beta 

Constant 
-0.099 0.205 

 -
0.485 

0.628 

Selective 
Exposure 
(X1) 

0.139 0.023 0.335 5.951 
0.000

* 

Selective 
Attention 
(X2) 

0.076 0.024 0.163 3.157 
0.002

* 

Selective 
Perceptio
n (X3) 

0.018 0.029 0.036 0.616 0.538 

Selective 
Retention 
(X4) 

0.126 0.026 0.274 4.792 
0.000

* 

R = 0.709, R2 = 0.503, Adjusted R2 = 0.498, 
SE est = 0.748, F = 106.553 

* P-Value < 0.05 
From Table 4, the multiple regression analysis also 
confirms a relationship between media perception 
and customers’ purchase of herbal products. The 
result shows the important factors that affects 
customer purchasing decision of herbal products in 
m-commerce, which are Selective Exposure (X1) 
Selective Retention (X4) and Selective Attention (X2), 
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respectively. The formula that could be used to 
predict the customer purchasing is  

Y = - 0.099 + 0.139X1 + 0.076X2  
+ 0.018X3 + 0.126X4 

 
To develop an effective m-commerce strategy, 
herbal companies should have a specific focus on 
these important factors. Customers would carefully 
select the product that offers maximum value for the 
price in every purchase decision regarding the main 
customers of the herbal products were middle youth 
with limited budget. Also, customers greatly pay 
attention to fast response and interact of seller. 
Hence, there should be a 24-hours contact center 
that delivers relevant and important information to 
make decision making easier. Additional reasons 
effected customer purchasing decision are customer 
data protection, television advertising, health 
concern, avoiding synthetic products usage, 
providing a clear and reliable details about the 
product, exhibition booth presentation, holding 
activities with admired celebrities.  
 
5. Conclusion 
The findings of this work revealed opportunities for 
herbal products in the m-commerce sector. 
Regarding the study conducted, it can be seen that 
price is strongly related to customer’s purchasing 
decisions of the product followed by the customer’s 
personalization and data privacy. While selective 
exposure is gaining sufficient awareness of herbal 
products through television, this strongly affected the 
purchasing decisions in m-commerce of herbal 
products, followed by, selective retention, which is 

recommending others to use and believing that 
using herbal products will eventually improve health, 
and selective attention which is providing reliable 
information. This study actively contributes to the 
next step of creating the appropriate selling 
guidelines for private companies. However, there 
should be further research that includes personal 
factors, macro environment stimuli, and company 
aspects to provide an appropriate guideline that 
meets both customers’ and companies’ demands. 
Since this survey has been done on March 2019 
until April 2019, the data might change over time. 
The geographic factor might also have an effect on 
the data that the survey obtained. 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมุ่งเน้นการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปแบบผสมใน

ประเทศไทย โดยการรวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์ผู้พฒันาโครงการ 
สถาปนิก และวศิวกรควบคุมงานก่อสรา้งจากโครงการกรณีศกึษาจ านวน 3 โครงการ เพื่อศกึษาปัจจยัในการ
เลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งชิน้สว่นส าเรจ็รปูแบบผสม ทัง้ในดา้นระยะเวลา ตน้ทุน และคุณภาพของการก่อสรา้ง 
โดยการจดัระดบัตามวธิขีองลเิคริ์ท ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ระบบการก่อสรา้งที่มี
ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง คุณภาพของการก่อสรา้ง และตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 
ตามล าดบั ทัง้น้ี ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการตดิตัง้ และระยะเวลาในการเกบ็
รอยต่อ ตามล าดบั ดา้นคุณภาพในการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ การใชง้านในระยะยาว การรบัน ้าหนัก และน ้าหนักของ
วสัดุ ตามล าดบั ดา้นตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ คา่วสัดุ คา่แรงงาน และคา่อุปกรณ์ในการตดิตัง้ ตามล าดบั  

ค ำส ำคญั: กำรผสมผสำน, กำรก่อสรำ้งชิ้นสว่นส ำเรจ็รปู, บำ้นพกัอำศยั 
 

Abstract 
This research focuses on studying the suitability of integrated prefabricated construction systems 

in Thailand by collecting quantitative and qualitative data through the expert interviews with project 
developers, architects and construction engineers from 3 project case studies.  The main parameters 
studied for the integration of prefabricated construction systems include time, cost and quality of 
construction by setting the level according to Likert Scale.  The results found that the most significant 
parameters that affect the selection of the integrated prefabricated system are the construction time, 
quality and construction cost, respectively. The factors for the construction time, the important factors are 
time for installation of prefabricated parts, and installation time for joints, respectively.  For the quality 
include long- term use, service load, and weight of prefabricated parts, respectively.  In terms of the 
construction cost, the important factors are material costs, labour costs and equipment costs, respectively.  
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1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากขอ้มูลความต้องการแรงงานที่เพิม่สูงขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองในภาคธุรกจิชว่งปี พ.ศ. 2556-2560 และ
ปัญหาต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น จากการปรับขึ้น
ค่าแรงขัน้ต ่า(กานต์ชนก บุญสุภาพร, 2561) ส่งผล
กระทบต่อปัญหาด้านระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไม่
เป็นไปตามก าหนดและขาดแรงงานทีม่คีุณภาพ ทัง้ใน
ดา้นต้นทุนค่าการก่อสรา้งทีเ่พิม่สงูขึน้ จงึเป็นปัจจยัที่
ท าให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปรับเปลี่ยน
กระบวนการก่อสร้างเข้าสู่ระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รปู และเริม่เป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในประเทศไทย   

ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปส่วนใหญ่จะ
น ามาใชเ้ป็นกรอบของอาคาร ซึ่งเป็นลกัษณะชิ้นส่วน
ส าเรจ็รูปจากโรงงานมาประกอบในพืน้ทีก่่อสรา้ง โดย
จะมขี้อจ ากดัในด้านการขนส่ง การผลิต เทคนิคการ
ก่อสร้าง ประกอบและติดตัง้ชิ้นส่วนอาคารที่เป็นงาน
ชิน้เลก็ ๆ หรอืชิน้งานทีส่ามารถท าไดย้ากในโรงงานที่
มรีายละเอยีดการตดิตัง้ซบัซอ้นจะถูกดดัแปลงมาท าใน
พืน้ที่ก่อสรา้ง เพื่อลดความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ของ
ชิ้นส่วนส าเร็จรูป ซึ่งจะมผีลต่อด้านระยะเวลาในการ
จดัท าชิน้ใหม ่และดา้นตน้ทุนในการก่อสรา้งทีเ่พิม่มาก
ขึน้ จงึมกีารใชร้ะบบการก่อสรา้งอื่น ๆ มาผสมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการก่อสรา้ง (ชนิกา รกัษากุล, 2560) 

การวจิยันี้จงึมุ่งเน้นการศกึษาความเหมาะสม
ในการก่อสรา้งดว้ยระบบชิน้ส่วนส าเรจ็รูปแบบผสมใน
ประเทศไทย จากการศกึษาขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการ
ก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และศกึษาปัจจยัการ
เลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบผสม แลว้น ามาวเิคราะห์
ความเหมาะสมในการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ ทัง้
ในดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง และตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 
เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการ
ก่อสรา้งชิน้สว่นส าเรจ็รปูแบบผสมทีส่ามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการทางสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่างกนั ทัง้
ยังเป็นการลดข้อจ ากัดของการก่อสร้างชิ้นส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รูป และเพิม่ศกัยภาพของการก่อสรา้ง
ระบบอุตสาหกรรม           

             

2 ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การจ าแนกประเภทของระบบการก่อสร้าง 

ใช้การจ าแนกตามลักษณะการก่อสร้าง 
สามารถจ าแนกได้ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบกึ่ง
ส าเร็จรูป ระบบส าเร็จรูป และระบบหล่อในที่ ดัง
แสดงในรปูที ่1  

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

รปูท่ี 1 ประเภทของระบบชิ้นส่วนส าเรจ็รูปจ าแนก
ตามลกัษณะการก่อสร้าง (พสิฐิ พุฒไิพโรจน์ และ
คณะ, 2559) 

2.2 ประเภทของรอยต่อ 

การแบ่งประเภทของรอยต่อตามลักษณะ
การก่อสร้าง สามารถแบ่งได ้2 ประเภท (กาญจนา 
รุจเิรขอภริกัษ์, 2550) ดงัน้ี  

ระบบกึง่
ส าเรจ็รปู 

ระบบเสาและคานส าเรจ็รปู 

ระบบแผน่ผนงัรบัน ้าหนกั 

ระบบผนงัโครงครา่ว 

ระบบกลอ่ง ระบบหลอ่ใน
ที ่

ระบบชิน้สว่นส าเรจ็รปู 

ระบบ
ส าเรจ็รปู 

ระบบแบบ
หลอ่ในที ่
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1. รอยต่อแบบเปียก (Wet Joint) เป็นวธิกีาร
เชื่อมต่อวัสดุที่ไม่สามารถรับแรงได้ทันที โดยใช้
วธิกีารเกร๊าท ์(Grout) ดว้ยวสัดุประเภททีม่สีว่นผสม
ของน ้ า เช่น ปูนทราย (Mortar) ต้องรอจนวัสดุมี
ความแข็งแรงและสามารถรบัแรงได้ เช่น รอยต่อ
แบบโดเวลเกร๊าท์ (Dowel Grout) ซึ่งจะมีการใช้
เหลก็เดอืยเขา้มาเสรมิในต าแหน่งทีท่ าการเกร๊าท ์

2. รอยต่อแบบแหง้ (Dry Joint) เป็นวธิกีาร
เชื่อมต่อวสัดุที่สามารถรบัแรงได้ทนัท ีโดยใช้แผ่น
เหล็กประกบกนัระหว่างแผ่น และใช้ปูนทรายหรือ
วสัดุกนัซมึในการปิดรอยต่อ เช่น รอยต่อแบบโบลท ์
(Bolting) รอยต่อแบบการเชือ่ม (Welding) เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 
รปูท่ี 2 รปูแบบการตดิตัง้ชิน้สว่นคอนกรตีเสาชัน้ล่าง 
คานและเสาชัน้บน (ห้างหุ้นส่วนพงษ์จันทราทวี
ทรพัย,์ 2548) 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 3 รปูแบบการตดิตัง้ชิน้สว่นพืน้หอ้งน ้าส าเรจ็รปู 
(หา้งหุน้สว่นพงษจ์นัทราทวทีรพัย,์ 2548) 
 
 

3 วิธีการวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างบ้านพกั
อาศัย 2 ชัน้ ด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป
แบบผสม (Mixed System) ในประเทศไทย โดยใช้
การสมัภาษณ์แบบมโีครงร่างตามวตัถุประสงค์และ
ตวัแปรของงานวจิยั จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ทัง้ ผู้พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ สถาปนิก และวศิวกรควบคุมงาน
ก่อสรา้ง จากอาคารกรณีศกึษา 3 โครงการ โดยใช้
วธิกีารคดัเลอืกตามขอบเขต และวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั  

 

 

 

 

                                                                                                                

รปูท่ี 4 รปูแบบอาคารกรณีศกึษา A 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5 รปูแบบอาคารกรณีศกึษา B 

 

 

 

 

รปูท่ี 6 รปูแบบอาคารกรณีศกึษา C 

 

เสาชัน้บน 

บา่รบัคานฝาก 

เสาชัน้ล่าง 

คานยืน่                                     
ชัน้บน 

 คานพาดคานยืน่ 

     เสยีบเหลก็ Dowel 

  คานชัน้ล่างรบั
กะบะหอ้งน ้า 

 กะบะหอ้งน ้า 

เสยีบเหลก็ Dowel ตอมอ่ 



แนวทางการผสมผสานเทคโนโลยกีารก่อสรา้งชิน้สว่นส าเรจ็รปูในการออกแบบและก่อสรา้งบา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ 
ภาวนา ชณิศร ีและ รศ.ดร. ภษูติ เลศิวฒันารกัษ ์

 

181 

3.1 ขอบเขตของงานวิจยั 

ศกึษาระบบการก่อสรา้งดว้ยชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รปูแบบผสมในการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ 
ในเชงิเทคนิคและคุณลกัษณะทางกายภาพของระบบ
การก่อสร้างแต่ละระบบ โดยศึกษาเฉพาะส่วนของ
งานโครงสรา้ง ไมร่วมงานตกแต่ง ในดา้นระยะเวลาที่
ใชใ้นการก่อสรา้งช่วงการตดิตัง้ และเกบ็รอยต่อ และ
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งโดยตรง (Direct Cost)           

 

4 ผลการศึกษา 

จากการศกึษาโครงการกรณีศกึษาทีใ่ชร้ะบบ
การก่อสรา้งชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูแบบผสมทัง้ 3 
โครงการ พบว่า ในบางพื้นที่บริเวณเดียวกนัของ  
แต่ละโครงการมีการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างที่
แตกต่างกนัตามปัจจยัในการเลอืกใชด้า้นระยะเวลา
ในการก่อสรา้ง ต้นทุนค่าก่อสรา้ง และคุณภาพของ
การก่อสรา้ง 

4.1 ระบบการก่อสรา้งของโครงการกรณีศึกษา  

จากการศกึษาระบบการก่อสรา้งของโครง การ
กรณีศกึษา ประกอบดว้ยระบบการก่อสรา้งทัง้หมด 10 
ระบบ สามารถจ าแนกเป็นระบบพืน้ 4 ระบบ บนัได 3 
ระบบ และผนงั 3 ระบบ ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ระบบการก่อสรา้งของโครงการกรณศีกึษา 

โครงการกรณีศึกษา 
ระบบการก่อสร้าง A B C 

ระบบพืน้ 
  ก. พืน้หลอ่ในที ่(Slab on Ground) 

 
 

 
 

 
 

  ข. พืน้หลอ่ในที ่(Slab on Beam)    
  ค. แผน่พืน้ส าเรจ็รปู (แผน่สามขา)    
  ง. แผน่พืน้ส าเรจ็รปู (Precast)    
ระบบบนัได 
  จ. หลอ่ในที ่(Slab on Beam) 

  
 

 

  ฉ. บนัไดส าเรจ็รปู    

  ช. บนัไดคอนกรตีส าเรจ็รปู    
ระบบผนัง 
  ซ. ผนงัก่ออฐิมวลเบา (Q-CON) 

 
 

 
 

 
 

  ฌ. ผนงัโครงเบา    
  ญ. แผน่ผนงัส าเรจ็รปู (Precast)    

 

4.2 ปัจจยัในการเลือกใช้ระบบการก่อสร้าง 

การเลือกใช้ระบบการก่อสร้างในแต่ละ    
โครงการจะมีความแตกต่างกันตามปัจจยัด้านการ
บริหารจัดการงานก่อสร้าง จากการสัมภาษณ์
ผู้พฒันาโครงการ และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
สามารถวเิคราะหจ์ากการจดัระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ 
โดยระดบัคะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด (สเีขม้) (4.21-5.00) 
และระดบัคะแนนเฉลีย่มาก (สอี่อน) (3.41-4.20) ดงั
ตารางที ่2 3 และ 4 

ตารางท่ี 2 คา่ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบพืน้ 

ระบบพืน้ ก. ข. ค. ง. 
ด้านระยะเวลา     
  - การก่อสรา้ง/ตดิตัง้ 3.50 4.00 3.83 4.75 
  - การเกบ็รอยต่อ 3.75 2.67 2.50 4.17 
ด้านต้นทุน     
  - คา่วสัดุ 3.92 4.00 3.50 3.53 
  - คา่อุปกรณ์ 3.75 3.00 2.83 3.58 
  - คา่แรงงาน 3.75 3.33 3.33 3.48 
  - คา่เครือ่งจกัร 1.42 1.67 3.67 3.12 
  - คา่ขนสง่ 1.42 2.00 3.50 2.88 
ด้านคณุภาพ     
  - น ้าหนกัวสัดุ 2.83 2.67 3.67 4.17 
  - การรบัน ้าหนกั 2.83 4.00 4.00 4.58 
  - การใชง้านระยะยาว 3.17 4.00 4.17 4.25 
  - รอยต่อระหวา่งระบบ 2.75 2.33 3.00 3.50 

จากตารางที ่2 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชพ้ืน้
ระบบหล่อในที่  (ก.) คือ ด้านต้นทุนทัง้ค่าวัสดุ  ค่า
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อุปกรณ์ และคา่แรงงานทีต่ ่ากวา่ระบบอื่น พืน้ระบบหล่อ
ในที่ (ข.) คอื ด้านการรบัน ้าหนัก และการใช้งานระยะ
ยาวจากปัญหาการรัว่ซึมในบรเิวณพื้นที่ใช้งาน และมี
ตน้ทุนค่าวสัดุทีต่ ่า ระบบแผน่พืน้ส าเรจ็รูป (ค.) คอืดา้น
คุณภาพการใช้งานระยะยาว การรับน ้ าหนัก และ
ระยะเวลาในการตดิตัง้ทีร่วดเรว็ ระบบแผน่พืน้ส าเรจ็รปู 
(ง.) คอื ด้านระยะเวลาการติดตัง้ ด้านคุณภาพการรบั
น ้าหนัก และการใชง้านระยะยาว เน่ืองจากทัง้สองระบบ 
(ค.และง.) เป็นระบบทีส่ามารถควบคุมคุณภาพการผลติ
ไดจ้ากโรงงาน ท าใหม้มีาตรฐานคุณภาพทีส่งู ทัง้ยงัใช้
ระยะเวลาในการตดิตัง้น้อยกวา่ระบบอื่น ๆ   

ตารางท่ี 3 คา่ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบบนัได 

ระบบบนัได จ. ฉ. ช. 
ด้านระยะเวลา    
  - การก่อสรา้ง/ตดิตัง้ 3.67 4.00 2.67 
  - การเกบ็รอยต่อ 3.00 3.00 2.33 
ด้านต้นทุน    
  - คา่วสัดุ 3.67 3.33 3.00 
  - คา่อุปกรณ์ 3.33 3.00 2.67 
  - คา่แรงงาน 3.33 3.00 3.00 
  - คา่เครือ่งจกัร 2.33 3.00 2.33 
  - คา่ขนสง่ 2.33 2.67 2.33 
ด้านคณุภาพ    
  - น ้าหนกัวสัดุ 3.67 3.33 3.00 
  - การรบัน ้าหนกั 4.00 3.67 2.33 
  - การใชง้านระยะยาว 4.00 4.00 2.67 
  - รอยต่อระหวา่งระบบ 3.00 3.00 2.00 

จากตารางที ่3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้
บนัไดระบบหล่อในที่ (จ.) คอื ด้านคุณภาพการรบั
น ้าหนัก และการใชง้านระยะยาว เน่ืองจากสามารถ
รบัแรงและมคีวามคงทนกวา่ระบบบนัไดอื่น ๆ ระบบ
บนัไดส าเรจ็รูป (ฉ.) คอื ดา้นระยะเวลาในการตดิตัง้ 
และด้านคุณภาพในการใช้งานระยะยาว เน่ืองจาก
เป็นระบบทีส่ามารถตดิตัง้ไดง้า่ย ท าใหร้ะยะเวลาใน

การก่อสร้างน้อยลง ส่วนระบบบันไดคอนกรีต
ส าเรจ็รูป (ช.) เป็นระบบที่เน้นปัจจยัในการเลอืกใช้
ด้านต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งเมื่อต้นทุนค่าวัสดุ และ
คา่แรงงานน้อยลง จะท าใหต้น้ทุนดว้ยรวมลดลงดว้ย 

ตารางท่ี 4 คา่ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบผนงั 

ระบบผนัง ซ. ฌ. ญ. 
ด้านระยะเวลา    
  - การก่อสรา้ง/ตดิตัง้ 3.94 4.00 4.61 
  - การเกบ็รอยต่อ 3.53 3.00 4.00 
ด้านต้นทุน    
  - คา่วสัดุ 3.50 4.33 3.39 
  - คา่อุปกรณ์ 3.56 3.67 3.33 
  - คา่แรงงาน 3.14 4.00 3.56 
  - คา่เครือ่งจกัร 1.92 2.67 3.22 
  - คา่ขนสง่ 1.97 2.67 2.83 
ด้านคณุภาพ    
  - น ้าหนกัวสัดุ 3.31 2.67 3.78 
  - การรบัน ้าหนกั 2.53 3.00 4.39 
  - การใชง้านระยะยาว 3.56 3.00 4.06 
  - รอยต่อระหวา่งระบบ 3.36 2.67 3.67 

 
จากตารางที ่4 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้

ผนังก่ออฐิมวลเบา (ซ.) เป็นระบบที่ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างน้อย เน่ืองจากมกีระบวนการท างานไม่
ซบัซ้อน อกีทัง้ยงัมตี้นทุนค่าวสัดุ และค่าอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างต ่า ระบบผนังโครงเบา (ฌ.) คือ ด้าน
ต้นทุนค่าวสัดุที่ต ่า อีกทัง้ยงัใช้แรงงานในการตดิตัง้
น้อย และระบบแผ่นผนังส าเร็จรูป (ญ.) คือ ด้าน
ระยะเวลาในการติดตัง้ เน่ืองจากเป็นระบบที่มกีาร
ผลติมาจากโรงงาน ท าใหร้ะยะเวลาในการตดิตัง้หน้า
งานลดลง และสามารถควบคุมคุณภาพไดง้า่ย 
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5 สรปุผลการวิจยั 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งมคีวามสอดคลอ้งกนัตาม
ข้อดี และข้อจ ากดัของแต่ละระบบการก่อสร้างใน
ดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง และ
คุณภาพของการก่อสรา้ง ในส่วนของพืน้ระบบหล่อ
ในทีท่ ัง้ 2 ระบบ สามารถชว่ยลดตน้ทุนคา่เครือ่งจกัร
และค่าขนส่งได้ดีกว่าระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูปทีม่รีาคาค่อนขา้งสูง และแผ่นพืน้ส าเรจ็รูป
สามขาส่วนใหญ่น ามาใช้บริเวณพื้นชัน้ที่ 1 เพื่อ
สะดวกต่อการท างาน และการใชง้านระยะยาว ระบบ
บนัไดส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านคุณภาพ ได้แก่ 
การใชง้านระยะยาว การรบัน ้าหนัก และน ้าหนกัของ
วสัดุ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างอาคาร 
และมกีารใชง้านเป็นประจ า และระบบผนงัก่ออฐิมวล
เบา รวมทัง้ระบบผนังโครงเบาส่วนใหญ่ใช้บรเิวณ
ผนังกัน้หอ้ง หรอืบรเิวณทีม่กีารเขา้ถงึยาก จงึมกีาร
ค านึงถึงด้านการใช้งานระยะยาว รอยต่อระหว่าง
ระบบทีส่ามารถจดัท าไดง้่ายโดยแรงงานทัว่ไป และ
ดา้นตน้ทุนค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ทีต่ ่ากวา่ระบบชิน้สว่น
คอนกรตีส าเรจ็รูป สง่ผลใหส้ามารถลดตน้ทุนในการ
ก่อสรา้งโดยรวมลงได ้ 

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูปในปัจจุบนัจงึจ าเป็นตอ้งอาศยัการก่อสรา้ง
ระบบอื่นเขา้มาช่วยเสรมิในบางพืน้ทีท่ีร่ะบบชิน้สว่น
คอนกรตีส าเรจ็รูปสามารถท างานได้ยาก หรอือาจ
ส่งผลต่อระยะเวลาที่เพิม่มากขึน้ หรอืต้นทุนที่เพิม่
สูงขึ้น  เพื่อลดปัญหาในการก่อสร้าง และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการก่อสรา้ง  

 

6 กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) ในการสนับสนุนใหข้อ้มูล และการศกึษาดูงาน
โครงการกรณีศกึษาทีก่่อสรา้งดว้ยระบบชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รปูแบบผสม  
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บทคดัย่อ 

พทัยาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยและไดร้บัการสนับสนุนจาก
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท าให้เ ป็นเมืองตากอากาศที่มีแนวโน้มการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัทีส่งู ส่งผลใหผู้พ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ต่างพยายาม
สรา้งจุดขายของโครงการขึน้มาเพื่อดงึดูดนักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ งานวจิยัน้ีมุง่ศกึษาแนว
ทางการออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดใน
การลงทุนบรเิวณพทัยา โดยรวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาโครงการ นักลงทุนและ
ผูอ้อกแบบ พบวา่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เพือ่ลงทุนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเงนิ การบรหิาร
จดัการทรพัยากรอาคารและการออกแบบ ตามล าดบั โดยปัจจยัดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน อตัราผลตอบแทนทางตรงและการการนัตผีลตอบแทน ตามล าดบั ปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร ได้แก่ การรกัษาความปลอดภยัและการบรหิารการปล่อยเช่า การบรกิารรกัษาความ
สะอาดและดูแลรกัษาซ่อมแซม ตามล าดบั และปัจจยัด้านการออกแบบ ได้แก่ ทศันียภาพ ท าเลที่ตัง้ 
ตามล าดบั 

ค ำส ำคญั: กำรลงทุน, อำคำรชุดพกัอำศยั, พทัยำ 

Abstract 

Pattaya is the well-known tourist attraction place located on the eastern coast of Thailand. 
It was also promoted by the Eastern Economic Corridor policy in regard to build more residential 
projects in order to support the new immigrants (both domestic and international). According to this 

mailto:panus.pond@hotmail.com1
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issue, it forces the developers to search for the project selling points to attract the investors, whether 
the local, or foreigners. This research aims to develop the design and management guidelines for 
the develop to build the units to meet with the investors’ requirements, it employs the qualitative 
research approach by interviewing investors, the developer and designers who participated in the 
condominium projects located in Pattaya City. It was found that the financial factors (capitalization 
rate, return on investment, etc.) has the most influence to the investors to buy the condominium 
units, while the facility management of the condominium became the second influenced factor, that 
included the security and safety management, cleanliness, maintenance and repairs. The last factor 
was the design, it was stated the attractive view of units and location were the considered criteria 
in this said factor.  

Keywords: Investment, Condominium, Pattaya 

1    ท่ีมาและความส าคญั 

จากการสนบัสนุนโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออกของรฐับาลท าให้เกิดพรบ. เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 ซึ่งมมีาตรการทางภาษีและ
การพัฒนาระบบคมนาคมต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3 
จงัหวดัหลกั ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยอง โดย
จงัหวดัชลบุรเีป็นจงัหวดัที่มคีวามเจรญิเป็นอนัดบัที่ 2 
รองจากกรุงเทพมหานคร ท าใหแ้นวโน้มการเจรญิเตบิโต
ของอสงัหาริมทรัพย์สูงกว่าจังหวดัอื่น โดยเฉพาะใน
พืน้ทีพ่ทัยา เน่ืองจากพทัยาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั
ที่สุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็น
ตลาดอาคารชุดพกัอาศยัที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจาก
กรุงเทพมหานครและเป็นเมอืงทีม่จี านวนนักท่องเทีย่ว
มากกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ  ส่งผลให้มีนักลงทุน
อสงัหาริมทรพัย์เข้ามาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนัก
ลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในต่างจงัหวดัจะเลือก 3 เมอืง
หลักในการลงทุน นัน่คือ เมืองท่องเที่ยว เมืองนิคม
อุตสาหกรรม และเมอืงมหาวทิยาลยั ซึ่งเมอืงท่องเทีย่ว
ถือเป็นเมืองที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุน
อสงัหารมิ ทรพัยม์ากทีส่ดุ (อญัพชัร ์ทรพัยย์นืยง, 2561)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง
แนวโน้มของเมอืงพทัยาเป็นไปทางในทิศทางที่ดี 
รวมทัง้มผีลในเชงิบวกท าใหเ้กดิการลงทุนรอบใหม่
และมกีารขยายการลงทุนในธุรกิจภาคต่าง ๆทัง้น้ี
ผูว้จิยัจงึประสงคท์ีจ่ะศกึษาปัจจยัดา้นการออกแบบ 
การบริหารจดัการทรพัยากรอาคารและการเงินที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของนกัลงทุน  

2    ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ลกัษณะอาคารชุดพกัอาศยัตากอากาศ 
อาคารชุดพักตากอากาศเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่ต้องการซื้อ
หอ้งชุดพกัอาศยัเพื่อใชพ้กัผ่อนส าหรบัช่วงวนัหยุด 
ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถน าห้องชุดพักอาศัย
ประเภทน้ีไปปล่อยเช่า เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ดว้ยการ
ใช้ทรพัย์สนิของตนเอง ซึ่งอาคารชุดพกัอาศยัตาก
อากาศเหล่าน้ีมกัประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโรงแรม แต่
สามารถมีกรรมสิทธิ ข์ อ งตนเองด้วย เช่นกัน
(สมเกยีรต ิโลเ่พชรตัน์และคณะ, 2533) 
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2.2 แนวคิดการลงทุนอสงัหาริมทรพัย ์

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบ่ ง เ ป็น 2 
ประเภท (อนุชา กุลวสิทุธิ,์ 2547) ดงัน้ี 

1. การลงทุนอสงัหาริมทรพัย์ในระยะยาว 
คือ การถือครองเพื่ออัตราผลตอบแทนจากการ
ปล่อยเชา่ และก าไรทีไ่ดจ้ากการขาย 

2. การลงทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะสัน้ คอื 
ลกัษณะการลงทุนแบบเกง็ก าไร เพือ่มุง่ผลตอบแทน
ในรปูของก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

2.3 ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อการพฒันาโครงการ 

การพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัต้อง
ค านึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ (นุสรพร นัสบุสย์, 
2560) ดงัน้ี 

1. การออกแบบโครงการอาคารชุดพกัอาศยั 
คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด และ
ดา้นกายภาพ 

2.  ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ คือ ความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการเงนิ 

3. รายได้ของโครงการ คือ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นการเงนิ และปัจจยัทางการตลาด 

 
2.4 อตัราผลตอบแทนจากห้องชุดพกัอาศยั เพือ่
การลงทุน 

1. อตัราผลตอบแทนทางตรง คอื การหาค่า
ของมลูทรพัย ์(V) ทีไ่ดจ้ากการปล่อยเชา่ โดยการน า
รายรบัสุทธิ (I) หารด้วยอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (R) (ทอ็ปไทย แอพไพรซอล จ ากดั, 2553) 

2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ การ
วเิคราะหผ์ลก าไรจากการลงทุน โดยการน าก าไรสุทธิ
หารด้วยเงนิลงทุนรวมและคูณด้วย 100 (สุกุลพฒัน์ 
คุม้ไพศาล, 2550) 

 

3    วิธีการวิจยั 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

ศกึษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการ
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อห้องชุดในการลงทุนบริเวณพัทยา ด้วยการ
สมัภาษณ์ผูพ้ฒันาโครงการ ผูอ้อกแบบและนกัลงทุน
โดยคดัเลอืกกลุม่ละ 3 ผูใ้หข้อ้มลูจากการสุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.1 ขอบเขตของการวิจยั 

ศกึษาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อการ
ลงทุนบรเิวณวงศอ์มาตยแ์ละเขาพระต าหนกั ซึง่เป็น
โครงการระดบับน (Hi-end) ระดบัราคา 100,000-
180,000 บาทต่อตารางเมตร โดยศกึษาปัจจยัดา้น
การตดัสนิใจลงทุน การออกแบบ การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคารและการเงนิ ทัง้หมด 25 ตวัแปร 
จากทศันะผูพ้ฒันาโครงการ ผูอ้อกแบบและนกัลงทุน 

4    ผลการวิจยั 

4.1 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพือ่ลงทุน 
จากการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อเพื่อการลงทุน จากขอ้เทจ็จรงิของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
จ าแนกออกเป็น 3 กลุม่ ทัง้หมด 20 ตวัแปร ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นการออกแบบ 
ปัจจยัด้าน 

การออกแบบ 
ผูพ้ฒันา
โครงการ 

นัก
ลงทุน 

ผูอ้อกแบบ 
 

รวม 
 

 - ท าเลทีต่ ัง้ 8 (4.10) 10 (5.00) 10 (5.00) 28 
 - จ านวนหอ้ง 3 (2.80) 6 (3.70) 2 (3.20) 11 
 - ต าแหน่งชัน้ 9 (4.55) 4 (3.20) 8 (4.20) 21 
- ขนาดหอ้งชุด 7 (3.90) 5 (3.30) 6 (3.85) 18 
- คุณภาพวสัดุ 9 (4.55) 8 (4.50) 5 (3.65) 22 
- ความครบครัน
ภายในหอ้ง 

9 (4.55) 4 (3.20) 6 (3.85) 19 

-ทศิการวางหอ้ง 6 (3.65) 8 (4.50) 9 (4.60) 23 



การศกึษาปัจจยัดา้นการออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการอาคารชดุพกัอาศยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ซือ้ในการลงทุน กรณศีกึษา เมอืงพทัยา 
ปาณสัม ์พงษพ์ศิษิฎ์กุล และ ผศ.ดร. สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศาล 
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- ทศันียภาพ 10 (5.00) 9 (4.70) 10 (5.00) 29 
- รปูแบบทางเดนิ 5 (3.25) 3 (3.00) 4 (3.35) 12 
- สาธารณูปโภค 10 (5.00) 7 (4.00) 7 (4.00) 24 
- ระบบก่อสรา้ง 4 (2.90) 7 (4.00) 3 (2.65) 14 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้พฒันาโครงการให้

ความส าคญัทศันียภาพมากกว่าท าเลที่ตัง้ ส่งผลให้
ทศันียภาพเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ เพือ่
การลงทุน โดยสาธารณูปโภคถือเป็นปัจจยัที่ส าคญั
รองจากท าเลทีต่ัง้ 

 

ตารางท่ี 2 ระดบัความส าคญัปัจจยัด้านการบรหิาร
จดัการทรพัยากรอาคาร 

    

จากตารางที ่2  การรกัษาความปลอดภยัและ
การบริหารการปล่อยเช่าเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเพื่อการลงทุนมากที่สุด  รองลงมา คือ 
บรกิารท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง 

 

ตารางท่ี 3 ระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นการเงนิ 

 

จากตารางที่ 3 ปัจจยัด้านการเงนิที่ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดเพื่อการลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านอตัราผลตอบแทน (อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน) เงื่อนไขการช าระเงนิต่าง ๆ และค่าใชจ้่าย 
(ราคาต่อตารางเมตร) ตามล าดับ โดยเหตุผลที่นัก
ลงทุนระยะยาวใหค้วามส าคญัอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นอตัราผลตอบแทนที่
ไดจ้ากการขายชุดในกรณีทีร่าคาขายมากกวา่ราคาหอ้ง
ชุด ณ วนัทีซ่ือ้ ซึง่ตอ้งมากกวา่ 10% ของราคาทีซ่ือ้ 

 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเพื่อการ
ลงทุน 

ปัจจยั ผูพ้ฒันา
โครงการ 

นัก
ลงทุน 

ผูอ้อกแบบ 
 

รวม 
 

-การออกแบบ 8 (3.20) 8 (3.20) 9 (4.00) 25 
-การบรหิาร
จดัการ 

9 (3.80) 9 (3.80) 8 (3.00) 26 

-การเงนิ 10 (5.00) 10 (5.00) 10 (5.00) 30 

ปัจจยัด้าน 
การบริหาร
จดัการ 

ผูพ้ฒันา
โครงการ 

นัก
ลงทุน 

ผูอ้อกแบบ 
 

รวม 
 

- การบรหิารการ
ปลอ่ยเชา่ 

2 (3.50) 3 (3.30) 4 (5.00) 9 

- การซ่อมบ ารุง 1 (3.45) 3 (3.30) 3 (3.80) 7 
- ท าความสะอาด 3 (3.75) 2 (2.70) 2 (3.20) 7 
- การรกัษาความ
ปลอดภยั 

4 (4.65) 4 (4.70) 1 (2.00) 9 

ปัจจยัด้านการเงิน ผูพ้ฒันา
โครงการ 

นัก
ลงทุน 

รวม 

ค่าใช้จ่าย (คา่เฉลีย่: 13.88) 
- คา่สว่นกลาง 10 (3.30) 7 (2.90) 17 
- ดอกเบีย้เงนิกู ้ 6 (2.10) 13 (3.80) 19 
- ราคาต่อตรม. 13 (4.35) 14 (3.90) 27 
- คา่โอน 8 (2.80) 9 (3.20) 17 
- ภาษโีรงเรอืน 5 (1.85) 8 (3.00) 13 
- คา่ซ่อมบ ารุง 7 (2.75) 11 (3.50) 18 

- เงนิกองทุน 9 (3.10) 8 (3.00) 17 
- คา่ตกแต่ง 11 (3.55) 11 (3.50) 22 
เงื่อนไขช าระเงิน (คา่เฉลีย่: 22.00)  

- จ านวนงวดทีช่ าระเงนิดาวน์ 12 (3.80) 10 (3.30) 22 
- จ านวนเงนิทีช่ าระเงนิดาวน์ 12 (3.80) 10 (3.30) 22 
- จ านวนงวดทีผ่อ่นช าระ 12 (3.80) 10 (3.30) 22 
- จ านวนเงนิทีผ่อ่นช าระ 12 (3.80) 10 (3.30) 22 
อตัราผลตอบแทน (คา่เฉลีย่: 25.67)  

- การการนัตผีลตอบแทน 15 (5.00)  6 (2.70) 21 
- อตัราผลตอบแทนทางตรง 14 (4.55) 12 (3.70) 26 
- อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

15 (5.00) 15 (4.20) 30 
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จากตารางที ่4 ปัจจยัดา้นการเงนิเป็นปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดเพื่อลงทุนมาก
ทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นปัจจยัทีก่ าหนดความสามารถใน
การลงทุน รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านการบริหาร
จดัการทรพัยากรอาคารและการออกแบบ ตามล าดบั 

4.2 ปัจจยัด้านการการตดัสินใจลงทุนทีส่่งผลต่อ
ความต้องการซ้ือในการลงทุน 

นักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการให้ความ 
ส าคญัอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั ระยะถือครอง
และเงนิทุนในการซื้อ ตามล าดบั โดยนักลงทุนนิยม
ใชเ้งนิเยน็ในการลงทุนหอ้งชุดประเภท 1 หอ้งนอน
และลงทุน 1 ยนิูต ต่อ 1 โครงการ เน่ืองจากตอ้งการ
กระจายความเสีย่งจากการลงทุน เพือ่ปล่อยเช่าและ
เกง็ก าไร โดยอตัราผลตอบแทนทีน่ักลงทุนคาดหวงั 
คอื มากกวา่ 5% และ 10% ตามล าดบั 

5    สรปุผลการวิจยั 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านการเงนิเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อห้องชุดพกัอาศัย
เพื่ อการลงทุนมากที่สุ ด  โดยนักลงทุนจะ ให้
ความส าคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อัต ร าผลตอบแทนทางตร งและกา รกา รันตี
ผลตอบแทน ตามล าดบั ซึ่งนักลงทุนต้องการอตัรา
ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่ามากกว่า 5 % ของ
ราคาห้องชุดพักอาศัยต่อปีและลงทุนห้องชุดพัก
อาศัย 1 ยูนิตต่อ 1 โครงการ เน่ืองจากต้องการ
กระจายความเสีย่งของการลงทุน ในส่วนของปัจจยั
ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารที่นักลงทุน
ให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ การรักษาความ
ปลอดภัยและการบริหารการปล่อยเช่า บริการท า
ความสะอาดและการดูแลซ่อมบ ารุง ตามล าดบั โดย
การรกัษาความปลอดภยัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความ

เชื่อมัน่ของนักลงทุนต่อการบริหารจัดการของ
โครงการและส่งผลต่อความต้องการในการเขา้พกั
ของผูเ้ชา่ ท าใหอ้ตัราการเขา้พกัเป็นไปในทศิทางทีด่ ี
ในส่วนของการการันตีผลตอบแทนเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนนักลงทุนที่ต้องการปล่อยเช่า กล่าวคือ 
ทางโครงการจะบรหิารการปล่อยเช่าในระยะเวลาที่
ท าสญัญาและการนัตผีลตอบแทนจากการปล่อยเช่า
เป็นร้อยละของราคาห้องชุด สุดท้ายคอืปัจจยัด้าน
การออกแบบ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ห้องชุดพักอาศัยในการลงทุนน้อยที่สุด ได้แก่  
ทศันียภาพ ท าเลที่ตัง้และสิ่งอ านวยความสะดวก
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Abstract 

Thailand is becoming aging society within 2025, many businesses in Thailand have adapted 
their business strategy to meet the elderly demand. One of this business is food delivery service, which 
is growing among Thai consumers. However, most of food delivery business only focus on Millennial 
generation. Problems encountered by food delivery businesses that failed to meet elderly satisfaction 
were assessed. This research aims to study the marketing factors that influence buying decision of 
food delivery business for the elderly. The data was collected by using quantitative method, the target 
group was people aged over 40 years in Bangkok. Data was gathered by questionnaire with 30 samples 
by simple random sampling and analyzed by descriptive statistic. These instant results are supporting 
for the next step of data collection. Preliminary study result was considered the proper marketing 
guideline in food delivery to meet the customers’ need.  
 
Keywords: Food delivery business, elderly, marketing mix, buying decision 

 
1. Introduction  
The number of elderly citizens in Thailand has 
increased from 10% of the overall population in 
2005 to 16% in 2016, with a projection of 20% in 
2025 as the country becomes an aging society 
which shown in Figure 1.  
 
 
 
 

Figure 1 Increasing tendency of the elderly 
population in Thailand 
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Hence, marking preparations to transit to an 
elderly society are a necessity; particularly 
regarding “goods and services”. In Thailand, the 
number of businesses already established to 
support the elderly are limited. In addition, the 
business model of food services for the elderly 
have recently become popular in Japan and 
Western countries, but it is still new in Thailand. 
Therefore, there is business opportunities for 
creating food delivery service that can meet the 
needs of elderly and also their families. 
Importantly, the kinds of food need to suit the 
elderly; thus, this food business help their families 
mitigate the burden of care. The McKinsey Global 
Institute report cited that for 84% of all food 
orders, 16% are delivered directly to the home, 
and 77% of users return to use the same 
platform. Online delivery services truly fulfill the 
needs of consumers. Looking at the overall 
picture, Online Food Delivery businesses in 
Thailand are projected to have a market value of 
up to 26 billion baht in 2560 (data from 
Euromonitor) that show in figure 2. 

Figure 2 Food delivery business market value in 
Thailand  
 

Many facets are interesting and attractive in the 
delivery business, with huge potential for growth 
opportunities. Consumer behavior is adapting to 
changing lifestyles, and technology involved in 
daily life is expanding at an ever-increasing rate. 
(Mckinsey, 2015) The number of elderly service 
users will increase in the future, and user age 
width must also be considered. Although food 
delivery is an online platform, the main users are 
not only concentrated in the younger generation 
User groups range from Generation X to 
Millennials and most are women who tend to 
spend more on food than men.  
High competition, with many challenges and 
obstacles, exists in the food delivery business 
and substantial investment is required in this 
evolving and growing market. Businesses 
compete with each other by offering promotions 
that are attractive and continuous. Another 
important issue is adequately meeting the needs 
and requirements of customers. Food delivery 
services utilize online technology as the driver to 
monitor and control the accuracy of the food 
ordered. Politeness of staff is also a basic factor 
that must be considered to promote high 
standards, while the timing of food delivery is 
critical to maintain quality when reaching 
customers. The online platform must be easy to 
use and have flexibility in the details of ordering 
food. 
Research question is what are the factors that 
influence buying decisions of food delivery for the 
elderly. The hypothesis is how marketing mix 
influenced buying decisions of food delivery for the 
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elderly. This research aims to study the marketing 
factors that influence buying decision of food 
delivery business for the elderly. 
 
2. Review of literature 
The literature reviews used for investigation 
consisting of the demographic factors, stages of 
buying decision process and the marketing mix 
factors (7Ps). All these literature review related to 
research question and hypothesis. 
 
2.1 Demographic factors  
Demographic factors refer to statistical characteristics 
that can be measured including age, gender, family 
size, status, income, occupation, and education level 
(Siriwan Sereerat, 1995). Scholars revealed that 
demographic factors also affect buying decision 
processes (Lee, 2005).  
 
2.2 Stages of buying decision processes 
Kotler (2003) explained that buying decision 
processes is a model for explaining customer 
purchasing decisions. These processes consist 
of five steps. The first step is problem recognition. 
This step manifests as the difference between the 
current and desired end state, which stimulates 
behavior to perceive the problem (Assale, 2004). 
Problem recognition is caused by many factors 
including situation influence, consumer influence 
and marketing influence. The second stage is 
information search, it stated that consumers are 
not experts on everything, they will explore the 
environment to obtain appropriate information for 
decision-making which consists of two types as 

internal search and external search. The third 
stage is evaluation of alternatives, consumers will 
compare available choices of products and 
services that can meet their needs and solve 
problems by evaluating the benefits received 
(Schiffman and Kanuk, 2010). The next stage is 
purchase decision, it shown that consumers will 
ultimately make the decision to buy the product 
or service. Three types of purchasing behavior 
are recognized as fully planned purchase, 
partially planned purchase and unplanned 
purchase (Engel et al., 1995). The last stage is 
post-purchase behavior, consumers will evaluate 
whether the products or services meet their 
needs and satisfaction by comparing their 
expectations against what is actually received. If 
the satisfaction from buying the products or 
services outweighs the expectation, then the 
consumer is satisfied and will repeat the 
purchase and offer positive word-of-mouth 
recommendation (Schiffman and Kanuk, 2010).  
 
2.3 Marketing elements (7Ps) 
Marketing mix can be described as the ability of 
the manufacturer or distributor to meet the needs 
of customers. In addition to satisfaction to pay 
because of the worthiness or benefits received 
including distribution channels that can be easily 
accessed in order to increase convenience for 
buyers or consumers (Siriwan Sereerat, 2549, 
page 41-45). Marketing mix can be divided into 
seven factors. The first factor is product or 
services offered for sale to meet the needs of 
consumers. The product can be tangible or 
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intangible. The second factor is price value of 
products or services in the form of currency. 
Consumers can compare suitability and worth 
between value and price.  
The third factor is place, activities are related to 
the environment of product or service 
presentation to consumers. Moreover, the forth 
factor is promotion, communicate information 
between producers and consumers to maximize 
customer satisfaction. The fifth factor is people. 
This factor employees should be trained and 
motivated with a good attitude, and the capability 
of solving immediate customer questions and 
problems. The next factor is physical evidence, 
various concrete tangible items should be used 
as indicators of the quality of service. The last 
factor is process. This factor shows the 
procedures for various routine activities must be 
outlined in detail, and be performed according to 
the stipulated schedule for the organization to 
achieve its goals. 
From previous studies have agreed that each 
business has to create its own marketing 
guidelines to compete with competitors and 
survive in modern day society. Many scholars 
have been studied focusing on food delivery for 
the first jobber (Nguyen, et al., 2015), giving a 
research gap in food delivery for the elderly. 
 
3. Methodology 
Quantitative method was used to collect the data, 
gathered 30 participants of people aged over 40 
years by using questionnaire. Due to, people in 
generation X attend to learn new thing and easy 

to access the technology than baby boomer 
generation (Sandra Wiley, 2019). Moreover, this 
target group will reach to elderly in the next few 
years. The questionnaire was divided into four 
parts; the first part contains screening questions. 
The second part contained consumer buying 
decision behavior. The third part contained 
questions relating to marketing mix(7Ps), 
questionnaire was formatted on a five-point Likert 
scale of strongly Agree (5 points), Agree (4 
points), Neutral (3 points), Disagree (2 points) 
and strongly Disagree (1 point). The last part is 
demographic factors which consisting of gender, 
status, age, income, education, occupation and 
number of family members. The area of research 
focused on people aged over 40 years who live 
in Bangkok. This study chose Bangkok area 
because most of food delivery business are 
covering only in Bangkok.  
 
4. Results  
The questionnaire was collected from 30 
respondents. For the general in formation the 
result showed that Facebook is social media that 
they use the most (47.2%). However, the thing 
that affect the most to their buying decision is 
person around them (48.19%).  Most of them buy 
food delivery by using third party especially lineman 
(24.38%). With regard to marketing factors, the first 
factor is product factor, the quality of food (13.89%) 
and nutritious products for health (13.89%) had the 
highest buyer concern followed by the taste of food, 
the variety of food and easy to use packaging. The 
second factor is price, the appropriateness between 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019                                         
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

194 

price and quality is the most customer concern 
(35.89%) followed by clearly specify the price before 
ordering and reasonable shipping cost according to 
the distance. The third factor is place, ordering the 
food anywhere and anytime is the most concern 
(34.28%) followed by location in the middle of the city 
and can order through social media. The forth factor 
is promotion, suitable time for delivery is the most 
(22.02%) followed by Delivery locations cover many 
areas, there is a membership card to collect points 
and can be used as a food discount, there is a 
shipping discount during the season. The fifth factor 
is people, the employee is fast communication and 
polite had highest customer concern (25.74%) 
followed by the employee can give an advice and 
willing to provide services. The sixth factor is physical 
evidence, the menu contains pictures and details of 
nutrition had highest concern (36%) followed by 
Facebook page and website always up to date and 
there is clear description of the service. The last factor 
is process, deliver on time and the process of 
ordering is not complicated (21.54%) followed by on 
time delivery, accuracy in service and many payment 
channels.  
 
5. Discussion and Conclusion 
This research is finding the possibility of food 
delivery business for elderly in Thailand by using 
quantitative methods. The target focuses on 
people aged over 40 years and live in Bangkok 
area. From the objective set, the matching results 
are marketing mixed relate to buying decision. 
The most important part is the product, people 
and processes. For the recommendation, the 

food delivery business should focus on high-
quality, nutritious products, the taste of food and 
the variety of menus to meet consumer needs. 
Due to, most of them have cognitive disease that 
from the resulting diabetes is the most popular 
disease, so they need to be careful what they 
intake. With regard to, Employees should have a 
good service mindset and be able to offer advice 
to customers. By the way, the process should be 
easy to use and deliver on time. In conclusion, 
this research can be useful for new businessmen 
to invest in food business. delivery in order to 
expand into customers and meet the satisfaction 
of the elderly. 
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Abstract 

Active learning is an approach to education in which all learners are asked to ‘engage’ in part 
of learning process. The process of active learning influences learners to understand and maintain 
knowledge more than passive learning, for example, listening and writing. Because the process of active 
learning work related to the operation of brain memory. The simulation of real experience is one optional 
technique of active learning which can be in the form of game. The concept of a board games based 
on gamification method which is an approach to create engagement between instructors and learners. 
The game refers to ‘Retirement plan and Well-being’ which is very complex content, however, it can be 
simplified by game materials to help the learners understand the purpose of game. This research 
collects data by using game design as methodology process, which assembles and tests by the opinion 
of experimental group. The game prototypes are tested and developed within first jobbers aged in the 
range between 20-25 years old in the Bangkok area. The results are creating impact and reminding the 
importance of well-being retirement plan to people. Which can help every stage of life have higher well-
being and handle with the aging society. 

Keywords: Active learning, Engage, Gamification, Board game, Game design, Retirement plan,                
Well-being 
 

1. Introduction 
When retiring, people always concern how much 
pension is sufficiently for their entire life. (Jean 
Folger, 2018). The research from Stock Exchange 
of Thailand (SET,2017) shows that 55 percent of 
elder relying on their children while 36.7 percent 
still working, and 14.8 percent rely on government 

pension. These link directly to working after 
retirement because of shortage of shortage of 
money. Thai people are still ignoring savings for 
the retirement-aged and expecting that they can 
depend on their children in the future. 
Unfortunately, the statistics from TMB analytics 
(TMB analytics & THAIPUBLICA, 2018) showed 
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that the household debt rate is increasing every 
year. There is 70 percent of 23 million people in 
working-aged who their income lower than 30,000 
baht per month cannot lives without income for 6 
months. In the case of expense behavior, Thai 
people spent money around 76.2 percent of 
income and 20.4 percent for savings. The factors, 
which impact Thai expense behavior, is rapidly 
shifted in technology including spending before 
saving lifestyle. The analysis of Google Trends is 
found that Thai people tend to post the luxury 
lifestyle picture on the internet and search for the 
vacation increase 78 percent per year while the 
search for savings and investing information 
decline 0.5 percent per year. Moreover, TMB 
analytics found that 80 percent of Thai people 
tend to save money in the low interest-rate saving 
account because it is the easiest way for savings 
while ignoring the others product even if it offers 
more benefits because they do not know to 
understand the information and fear to lose the 
money. According to ‘The Cone of Learning’ 
theory (Edgar Dale, 1969), ‘Active learning’, the 
learning process that let learner be participated 
and adapt with each other, share the knowledge 
and experience, simulation the real experience 
and learning by doing to solve the problem. The 
result of this methodology helps learners can 
memorize to 90 percent. Thus, active learning be 
the key that allows working people to understand 
retirement information more than reading from the 
book or bank information. It also helps them to 
prepare financial plan to create well-being 
retirement. 

1.2 Research question 
How does the first jobber learn to financially plan 
for retirement through a board game? 
1.3 Objective 
1.3.1 To investigate the first jobber lifestyles, 
financial plan, and behaviors achieving well-being 
retirement. 
1.3.2 To create engagement for learner by using 
gamification to simulate real experience. 
1.3.3 To understand the decision-making toward 
retirement. 
1.4 Scope of the study  
This study has adopted "Active Learning" approach 
to create the engagement between financial content 
and learner by using the analyzing, thinking, and 
planning processes. 
The outcome of research is expected to understand 
the tendency of decision-making in each stage of life 
received by samples and life events.  
 
2. Literature 
The literature review explores related document 
to create the game setting situation and offer the 
opportunity to improve user engagement. In this 
part, the researcher classifies the literature review 
and relevant material as follows; 
 
2.1 Theory of Learning gamification. 
‘Active Learning’ is the approach to instruction 
that includes activity engaging the learners and 
content by using discussions; role plays, 
brainstorming, problem-solving and other 
techniques to create knowledge exchanges and 
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experiences. The process of active learning 
influences participants to understand and 
maintain the knowledge more than passive 
learning because learning process work related to 
the operation of brain memory. The learners can 
remember the content of instruction and have 
participated with co-workers, friends, and 
environment through the real practice to create a 
long-term memory. (Figure1) 

 
Figure 1: Cone of Learning, Edgar Dale (1969) 
 
Game is an activity engaged for amusement and 
diversion that has a winner. The winner of game 
can be individual or team, it is depending upon 
game rules and requirements. In generally, game 
provides a competitive structure such as rules, 
challenges, and interactions that relate to core 
learning matter. On the other hand, simulation is 
a model of imitation of real operation process and 
system. The learners will be required to take a 
role in the system and learn by participating with 
other players. The purpose of simulations is to 

understand and validate learning situations in 
different contexts. From two tools mentioned 
above, the game refers to stimulate interactions 
between the participants, while simulations focus 
on representing varieties if real experiences. 
When combining simulations and stimulations, it 
becomes a game simulation, which is efficiently. 
Create the competition to find the winner of the 
game can provide a driving force for the learner 
to understand the context in the game. However, 
game stimulation has been developed into 
gamification, which is the technique that can 
influence the learner by added some technical 
issues such as motivation. 
 
2.2 Concept and theory of retirement plan. 
Retirement plan is the process of decisive 
retirement income goals, and actions and 
decisions to reach those goals. Retirement 
planning contains unique sources of income, 
approximating expenses, realizing savings 
programs, and managing assets. Future cash 
flows are estimated to determine if the retirement 
income goal will be achieved (Julia Kagen, 2017). 
The purpose of retirement plan is to maintain 
living after retirement as same as the standard of 
previous life. 
 
2.2.1 Factor affecting retirement plan 
Firstly, longevity investigates the expense of your 
saving money in the retirement stage. The 
average life expectancy of Thais shows 72 years 
old for male, and 75 years old for female, but 
medical technology can be increasing life 



Gamification for promoting well-being retirement for “the first jobber in Bangkok.” 
Maneerattanakulchai, J., Wongwatcharapaiboon, J. 
 

199 

expectancy longer than the average. Secondly, 
inflation is uncontrollable factor that decreases 
the value of future savings. The research from 
Stock Exchange of Thailand showed that in 
general, people may need to save 70% of income 
for well retirement plan in term of living standard, 
health care and other activities. 
 
2.3 The theory of well-being 
The theory developed by Carol Ryff, can 
determine the level of an individual's well-being. 
Psychological Well-being (PWB) refers to the 
positive mental it is a combination of happiness 
and satisfaction (Felicia A Huppert, 2009). It has 
two essential aspects. The first key is about 
people's experience positive emotions and feeling 
of happiness. The second key refers to subjective 
well-being. There are six critical factors of well-
being psychological prospects. 
1. Self-acceptance 
2. Personal growth 
3. Purpose in life 
4. Environmental mastery  
5. Autonomy 
6. Positive relations with others 
 
3 Methodology 
"Gamification for promoting well-being retirement" 
is the study of concept and theory of active 
learning combined with the knowledge of well-
being retirement plan. The primary and secondary 
research results were collected from interviews 
and observations in the game play. Methodology, 
board game is used as tool to collect the data and 

promote participations sampling group in order to 
find approach for well-being retirement reflects 
the real aspect of sample groups to analyse the 
data to create the game. Board game is using the 
concept of active learning, which combined to real 
life by with gamification play, simulation, and 
motivation processes. The purpose of this game 
is to influence young people to understand and 
aware expected, and unexpected events in every 
stage of life. Then people can create the plan for 
the well-being retirement by using board game. 
The game is designed to engage players to 
understand financial plans to achieve well-being 
retirement within Thailand contexts. Game design 
was inspired from the game map inspires from 
‘Monopoly’ game which is the most popular board 
game for over century because it is easy and 
straightforward to understand the process of the 
game as shown in Figure 2. Element in the map 
related to the game content. 

 
Figure 2: Monopoly map 
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Figure 3: Board game prototype 
3.1 Games instruction 
The game can be played by 4-8 players started 
from drawing one-character cards from deck, 
which contains different occupations, ability, 
money, status energy and point. After the players 
know their characters, they will receive the 
initiative money and token. Players can start the 
game from ‘start’ point and roll the for moving in 
each turn until finish the game. After game finish, 
players who has enough score points of ‘Mental’ 
‘Physical’ and enough money, will win the game. 
3.2 Games Elements 

 Characters of players with different 
occupations and ability. 

 Character token  
 Money 
 Dice 
 Token  
 Action card  
 Life event card  
 Utility card  

 

3.3 Games play 
1. On player's turn, player must roll the dice to 
move by the score displayed on the dice. 
2. If players land on the ‘Action’ channel they can 
do every activity in action map by move the 
character falls on the activity icon and pick the 
favourite’s card once place per turn.  
3. If players land on the ‘Life event’ channel, the 
player must draw the life event card from the 
deck. 
4. The players receives a salary and recovers 
energy after the end of the player's turn. 
5. When players pass the "TAXES" plate, players 
must pay the taxes. 
6. When players move the "Bonus" plate, players 
allowed using retirement ability. 
4. Results and Discussion 
To test board game, participants are 
consequently separated into 2 groups with 10 and 
4 members in each group. In the first group, there 
are some considerations during playing game, for 
example, confusing turn and too long period of 
choosing ‘Action Card’. Also, some feedbacks 
mention too short time for making-decision in 
each turn and simulating retire life into game 
planning. Which these prospects can be 
developed into future final version of game. 
Graphics and essence of figures in the game can 
remind or confuse players to move in each turn 
and play the right role in the right action. All 
feedbacks from two group of players will be 
concerned for final development of gamification. 
In the second round, a version of board game is 
tested again for rechecking ambiguous problems 
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and validating game instruction throughout other 
participants. Players can understand better game 
dynamic, and the graphic. Participants have move 
time to plan their lives. Based on the variety of 
players' careers and lifestyles, participants always 
choose similar characters to their own lives. That 
is why they need more time to plan in realistic 
game. Also, they always select action cards 
related to their real lives even though that card 
provides high risk to financial failure, for example, 
gambling card.  
To engage them playing research game, the first 
test started from board game lovers in board 
game cafe' near Victory monument. This place 
could attract the target group of 'first jobber' to 
attend game testing. Environment of playing is a 
part of learning engagement throughout 
gamification. Within board game cafe', customers 
and gamers were already familiar to reviewing 
process of gamification. That also linked to some 
feedback of paper requirement after first test. 
In each turn of making-decision, participants 
always took long period to select and plan their 
activities in the game. After simulating their real 
lives into the game, they needed to know final 
outcomes related to financial part, health situation 
and lifestyle in and achieve the benefits after 
finishing the game. 

 
Figure 4: Final design of ‘Financial Plan’ board 
game  
 
5. Conclusion and Recommendations 
Based on the objectives of research. This study can 
investigate the lifestyle, financial plan, behaviours 
contributing, and decision-making toward well-being 
retirement. Moreover, the game can create 
engagement to player for simulating real 
experiences and learnings by doing. Every decision-
making in the game consequently creates guidelines 
of well-being retirement for the first jobber. On the 
other hand, the game has limitation in case of job 
careers which are not included specific employer 
characters in the game and the complex of 
investment in term of taxes deductions. Because 
simple content is more suitable for development of 
board game, some above complex limitations should 
be avoided for basic players. For the next step of 
game development, different levels of complex life 
and experiences should be concerned for seniors 
and expert players. Levels of hardness are possibly 
applied as an options of setting game or an 
agreement before game start. 
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Abstract 

At present, clean food has gained popularity and is constantly increasing in demand, which is 
caused by the current health consciousness of consumers who aim to reduce the risk of various 
diseases. As a result, the clean food business has a tendency to grow more, thus allowing the 
competition among the entrepreneurs to create products to meet consumer needs. The purpose of this 
study was to examine behaviour of consumers who buy an online clean food and marketing mix 
affecting decision to buy an online clean food. This research employed the quantitative research looked 
into the quantitative data obtained from the 215 respondents through the online questionnaire. For the 
analytical method, the researcher used descriptive statistics, for example: frequency, percentage and 
average to describe the principle of the marketing mix; product, price, place and promotion, and the 
decision to buy an online clean food. The result indicated that the majority of respondents were aged 
between 30-39 years old with a bachelor's degree. They were business owners and earned average 
monthly income between 30,001 - 40,000 Baht. In addition, the top three importance factors of the 
buying decision were the quality of ingredient (average=4.39), followed by the taste of clean food 
(average=4.33) and reasonable price (average=4.27), respectively. 

Keywords: Clean Food Online, Marketing Mix, Buying Decision 
 

1. Introduction 
According to a report by the World Food Market in 
2015, consumers today are turning to healthier 
eating by focusing on foods that contain natural 

ingredients, high protein, complex carbohydrates as 
well as reducing the amount of sweetness and 
salinity used in cooking. It is consistent with the trend 
of consumption behaviour of Thai people who have 
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a tendency to turn to health care by choosing 
healthy foods such as low-fat foods, unsaturated 
fats, and foods that balance energy to the body. The 
popularity of healthy food consumption, known as 
"eating clean", has been very popular among Thai 
people which is considered a new taste created. In 
Thailand, clean food has played a role in the food 
market as a ready-to-eat meal with light flavour and 
natural ingredients, such as fresh vegetable and 
whole grains. Clean food is popular among healthy 
people, relatively promising growth business as well 
as growing market demand. 
However, clean food store has many distribution 
channels which includes both online and offline 
businesses. The advancement of digital media has 
played a role in determining human behaviour as 
well as influencing the decision to buy products. 
Nowadays, it is inevitable in that the use of 
technology, particularly digital marketing via social 
media, to help in marketing operations and 
marketing communication has become an important 
aid for business in Thailand and has brought about 
a great influence to consumers. 
For the reasons mentioned above, the researcher 
wishes to study “Factors affecting the decision to 
buy an online clean food” in order to understand 
consumers’ behaviour and decision to buy an online 
clean food. Moreover, clean 
Food entrepreneurs can use the findings, of this 
research to develop the business to meet the needs 
of consumers and to be useful in planning marketing 
strategies in the future. 
 
 

2. Objectives of the research 
2.1 To study behavior of buying decision an 

online clean food. 
2.2 To study marketing mix factors affecting 

decision to buy an online clean food. 
 
3. Related literatures 
3.1 Consumer behaviour 
Consumer behaviour refers to the behaviour of 
consumers searching,  buying, using, evaluating, 
utilising products and services that are expected 
to meet their needs (Schiffman& Kanuk, 1994). 
3.2 Consumer buying decision 
Adul Jaturongkul (2000) states that the buyer will 
make a purchase decision through several 
decision-making processes and will lead to a 
purchase decision. There are 5 steps as follows: 

• Problem Recognition 
• Information Search 
• Evaluation of Alternatives 
• Purchase Decision 
• Post-purchase Behaviour 

3.3 Marketing Mix 
Marketing mix is a set of  marketing tools that are 
tactically controlled, such as product, price, place 
(distribution channel) and promotion. This is a tool 
used by the company to produce products and 
services to meet the needs of customers (Kotler 
& Armstrong, 2009). 
3.4 Clean food 
Clean food is the main meal that is cooked and 
ready to eat, with all the nutrients, proteins, 
carbohydrates, fats and fibre. Proteins are derived 
from low-fat meats such as chicken breast, 
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almond, tuna, egg or tofu. Carbohydrates such as 
brown rice, riceberry rice, taro, veggie noodle, whole 
wheat bread and quinoa. Also, fats must be good 
fats for the body, such as avocado, peanut butter, 
almond, salmon, as well as fibre from various 
vegetables. However, avoid using oil for frying, but 
use boiling or steaming instead and emphasize the 
freshness, and natural flavours of food. 
 
4. Methodology of the research 
4.1 Sample population 

Sample population is consumers who 
regularly buy and consume an online clean food with 
the frequency of at least once a week for a year or 
more in Bangkok. The total was 215 samples. 
4.2 Research instrument 

Research instrument is an online questionnaire 
with close-ended questions, checklist and rating 
scale which consist of 4 sections: 

4.2.1 Sample screening comprised 5 checked-
list questions. This is to get particular characteristics 
of sampling. 

4.2.2 Respondent information consists of 4 
checked-list questions: age, education level, 
occupation and salary. 

4.2.3 Behaviour of buying decision on clean 
food consists of 7 questions. 

4.2.4 Marketing mix affecting buying decision 
on clean food online shopping consists of 9 sub- 
items from 4 items: 

4.2.4.1 Product 4 items 
4.2.4.2 Price 1 item 
4.2.4.3 Place 2 items 
4.2.4.4 Promotion 2 items 

This section is a rating scale, with the following 
five-leveled options: 

5 means strongly agree  
4 means agree 
3 means neither agree nor disagree  
2 means disagree 
1 means strongly disagree 

4.3 Quality of research instrument 
Quality of research instrument inquired 

the advisor to check the accuracy, 
appropriateness of the content and language, and 
the clarity of the questions in the questionnaire to 
be consistent with the objectives. Additionally, the 
advisors were requested to verify the items of 
questionnaires by using Indexes of Objective 
Congruence (IOC) score on a range from -1 to 1. 
Advisors will evaluate each item by giving the 
item a rating of: +1 = Congruent, 0 = 
Questionable and -1 = Incongruent. The items 
with scores lower than 0.5 was revised; however, 
the ones with higher than or equal 0.5 were kept. 
 4.4 The statistics 

Descriptive statistics, for example: 
frequency and percentage, were used to describe 
the comparison of personal factors of respondents 
and buying decision on clean food of people in 
Bangkok. Moreover, the average were used to 
describe the character of the data and made a 
ranking of the importance factor that affects the 
buying decision of people in Bangkok on an 
online clean food. 
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5. Result 
5.1 Respondent information 

The results showed that most of the 
respondents were aged between 30-39 years old, 
accounting for 36.7 percent, having a bachelor's 
degree which was accounted for 57.6 percent. 
They earned monthly income between 30,001-
40,000 Baht, equivalent to 27.9 percent and 35.8 
percent were business owners. 
5.2 The behaviour of buying decision on clean 
food online 

The results showed that most of the 
sample decided to buy clean food via Facebook 
channel, which was accounted for 27.5 percent. 
The place that they frequently consumed clean 
food was the house at 63.6 percent and most of 
them consumed clean food alone which was 
accounted for 43.2 percent. Consumers 
considered the quality of food as much as 
possible, before making a decision to purchase, 
which was accounted for 45.1 percent. Most of 
them have an expectation that clean food can 
control their weight by 36.7 percent. They got the 
information about clean food from social media 
which was accounted for 43.6 percent. The 
reason for causing them to stop consuming clean 
food is that there are too expensive comparing to 
regular meals, accounting for 28.8 percent. 

 
 
 
 
 
 

5.3 Marketing mix affecting buying decision 
on clean food online 
Table 1 shows the factors affecting the buying 
decision for clean food online 
  

Marketing 
Mix 

Factors affecting the 
buying decision for 
clean food online 

business 

 
 

Average 

 
 

Meaning 

 
 
 
 

Product 

 

Quality of ingredient 
 

4.39 
Strongly 
agree 

Taste of clean food 4.33 Strongly 
agree 

Variety of menu 4.14 Agree 

Good packaging 3.67 Agree 

 

Price 
 

Reasonable price 
 

4.27 
Strongly 
agree 

 
 

Place 

Easy to access 4.16 Agree 

Variety of distribution 
channel 

 

4.05 
 

Agree 

 
Promotion 

An attractive discount 4.21 Agree 

Advertising with a 
good image 

4.01 Agree 

 
Table 1 showed the consumer's 

consideration on making a purchase on clean 
food, it can be seen that for the product, the 
quality of ingredients was scored at 4.39, followed 
by the taste of clean food (scored at 4.33), a 
variety of menu (scored at 4.14) and a good 
packaging (scored at 3.67). The price factor was 
a reasonable price with an average of 4.27. 
Distribution channels, consumers pay more 
attention to places that were easily accessible, 
having average scored at 4.16, followed by a 
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variety of sales channels (scored at 4.05). Lastly, 
the promotion consisted of an attractive discount 
which was scored at 4.21, followed by advertising 
with a good image, scored at 4.01. 
 
6. Discussion 

The results showed that consumers were 
aware of the information about the product. They 
expected useful and high quality of ingredients 
and nutrition food good for health and weight 
control. In addition, consumers also paid attention 
to price and promotion. For the price, most of 
consumers prefer the price that is suitable for 
quality and quantity. Furthermore, various 
promotions that are eye-catching and 
discriminatory will make the consumers consider 
a significance to purchase. Especially the clean 
food business, offering outstanding promotions, 
such as discounts, will make customers want to 
try to eat, affecting consumers’ buying decisions. 
In accordance with the concept and theory of 
Buying   Decision   Process   of   Witawat Rungruangphol 
(2010), explained that identification of alternative 
is a process that occurs after accepting the needs 
of consumers. Consumers will seek alternatives, 
where the level of consumer choice is different 
depending on the involvement level of each 
person. The involvement level depends on the 
characteristics that are important to the 
consumer. There are 4 aspects: 1) Information 
that consumers have about the product 2) 
Product price 3) Social acceptance and 4) 
Physical importance to consumers. In addition, 
consumers are concerned about the distribution 

because there are many distribution channels for 
clean food nowadays. Ordering through an online 
channel that is ready to be delivered makes 
consumers more comfortable in making 
purchasing decisions and easily accessible. 
Consumers were aware of clean food information 
from social media, particularly Facebook because 
it is convenient and offers delivery services. In 
accordance with the research of Naparat Wattana 
(2011), the study of factors influencing the 
decision to consume salads of undergraduate 
students, Faculty of Economics,  Chiangmai 
University found that most respondents gave 
priority to the "convenience of buying”. 
 
7. Conclusion and Suggestion 

The results of this research can be 
concluded in that the most significant marketing 
mix factor that affected buying decision an online 
clean food of consumers in the Bangkok was the 
quality of ingredients followed by a taste of clean 
food and reasonable price. Therefore, an 
entrepreneur should consider the quality of 
ingredients used in cooking so that consumers 
can get the most benefits. Additionally, the taste 
of food must be delicious to attract customers to 
make orders again. However, determining the 
price of clean food, the entrepreneur should set 
the price to suit the quality and quantity so that 
the consumers could easily decide to buy clean 
food. In term of place, easy access was the needs 
of consumers because most of them eat clean 
food at home, so a convenient purchase will make 
them decide to buy easily. Furthermore, the 
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variety of distribution channels will allow 
consumers to easily access the purchase method 
of products as well. For the promotion, 
entrepreneurs should consider strategies to 
promote their marketing regularly, especially with 
discounts in order to compete with competitors 
and as an option for consumers to make 
purchasing decisions. Moreover, the creation of 
information through online media such as images 
or information on the benefits of clean food will 
allow direct access to consumer and the rapid 
interaction of communication between consumers 
and business. 
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Abstract 

The scarcity of workers in the software development market is obstructing the development 
in the age of the digital economy. A software company is facing a significant rate of first jobbers’ 
turnover that viscous the pace of their operation. The purpose of the research is to identify factors that 
contribute to the decision to leave based on a survey that represents two aspects, including organization 
justice and organizational climate. As the study was at the initial stage, 15 surveys distributed among 
operation level personnel in the company. Data from the organization factors analyze through statistical 
tests to emphasize related factors to the satisfaction of the current practice of the organization. The 
study aims to create a conclusive suggestion for further practice for the company to improve the 
retention rate of its latest group of employees. 

Keywords: Job Leaving, First Jobber, Software Development Company, Organizational Justice, 
Organizational Climate 

 
1 Introduction 
1.1 Context 
The context of the study is a group of software 
company consists of 11 companies. The 
headquarter of the company located closely to 
Bangkok while subsidiary companies scattered to 
other parts of Thailand. However, first jobbers 
tend to quit in the early years of their work.  
 
 
 

1.2 Rationale 
The consequence of the turnover rate and scarcity 
in the company cause chronic affected to the group 
of company, leading to the cost of recruitment and 
training for new employees to continue the operation 
of the company. According to human resource 
personnel, the reason for leaving in this company 
are various, including (1) Insufficient wages, (2) 
Communicate issue with managerial level and (3) 
iteration of working routines.  
 

mailto:Nuntipatt@gmail.com1
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1.2 Research Questions 
1. How does organizational justice affected 

intention to leave in first jobbers? 
2. How does organizational climate 

affected intention to leave in first 
jobbers? 

1.3 Objectives 
1. To review literature related to 

organizational justice and organization 
climate. 

2.  To gather quantitative data from the 
chosen population as a part of the data 
analysis process. 

3. To create a conclusive suggestion for 
the company as a strategy to promote 
employees’ retention. 

1.4 Outline of methodology 
Parts of the survey are adapted from other related 
research. As operation level shows tend to leave 
at some point of their jobs, the study will focus on 
the operation level of the companies, including 
personnel assigned as Software Developer and 
System Analyst. The analysis of data is set to be 
analyzed by the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) by Pearson’s Correlation that 
aimed to disclose relationship of variables and 
intention to leave of first jobbers in the company. 
 
2. Literature Review 
Literature review of this study included 
observation of documentation, conceptual, 
theories and related research including 
organization justice, organization climate, and five 
factors personality. 

2.1 Turnover 
2.1.1 Definition of Turnover 
Turnover could also define as the entrance of new 
employees into the organization and the departure 
of existing employees from the organization 
(Arokiasamy, 2013).  
Rahman and Nas (2013) defined turnover rate as 
the change in the workforce during a definite period. 
2.1.2 Concept and theories of Turnover 
March and Simon (1958) theoretical turnover 
framework is one of the earliest frameworks since 
the history of research. The researcher stated that 
when the equilibrium within compensation and 
contribution of employees.  
2.2 Organizational Justice 
2.2.1 Definition of Organizational Justice 
As cited by Butler (2012) defined organizational 
justice as employees’ perception of fairness within 
their organization (Greenberg, 1987). In 
employees’ perspective, they also determine the 
fairness of the organization by perceiving the 
consistency, neutral, and accuracy of the 
procedure (Judge and Colquitt, 2004; Greenberg, 
1986; Leventhal, 1980; Thibaut & Walker, 1975)  
2.2.2 Concepts and theories of Organizational 
Justice 
Pan et al. (2018) classified the theory into three 
models: 
Two factors model: Distributive and Procedural 
Justice 
Three factors model: Distributive, Procedural, 
Interaction justice 
Four factors model: Distributive, Procedural, 
Interaction, and Informative justice 
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Each aspect of justice could be 
classified with the following definitions: 
    Distributive justice: Adams (1965) 
defined as perceivable allocated benefits that 
evaluated by the equality of the distribution.  
   Procedural justice: is employees’ 
perceived fairness of benefits allocation decision 
making process processes (Hess et al., 2010). 
     Interaction and Informative justice: 
Greenberg (1993) suggested that Interpersonal 
justice could be classified into two subjects: 
Interactional and Informative justice, interpersonal 
treatment during the process of outcome 
distribution, and fairness of information and 
explanations, respectively. 
2.3 Organizational Climate 
2.3.1 Definition of Organizational Climate 
Schneider et al. Macey (2011) refers 
Organizational climate as the heuristic view of 
policies, practices, and procedures which also 
included behaviors that get rewarded, supported 
and expected in a work setting that apply to the 
setting’s members. 
2.3.2 Concepts and theories of Organizational 
Climate 
Organizational climate is classified into nine 
aspects by the following items: 
Structure: including formal and informal 
structures the perceived by any members of the 
organization that related to the governance, 
policies, regulation and management. 
Individual Responsibility: individuals’ perceiving 
understanding and Responsibility in the 

organization that also included challenges and 
achievement in their job. 
Warmth: perceivable friendliness and recognition 
from colleagues in the workplace. 
Support: related to perceived assistant especially 
from leaders and managerial level. 
Reward: Individuals’ perceiving earned the 
reward. The topic is relatable to the motivation in 
performance, achievement, and attachment in 
employees’ work. 
Conflict: Perceived acceptance of distinguishing 
and ability to face conflict in the workplace. 
Performance standard and expectation: 
Perceiving individual or team standard of 
performance and importance of goals. 
Loyalty: Organization identity and bond of a 
group that an individual perceived. 
Risk and risk taking: Ability of risk taking in the 
organization that the organization’s member 
perceived that contributed as a part of the 
motivation. (Litwin & Stringer, 1968). 
 
Research framework  

 

 
Figure 1 Research Framework 
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3. Methodology 
As the study was in the preliminary stage, the 
study applied amongst 15 employees from a team 
of the company. The sample size is calculated by 
using Taro Yamane’s (1983) formula which 
showed that all 15 samples are required. in the 
company by distributing the survey on Google 
Form platform via internal e-mail. The target 
group specified as age not more than 25 years 
old. The survey based on concepts and theories 
gathered from various sources, including the 
related field of the knowledge research paper, 
books, and theories, classified into three parts: 
Demographics, Organizational Justice, and 
Organizational Climate. Personal data gained 
namely age, gender, mutual status, working 
position, working period in the company and 
working period of the current position. The 
validation of the survey is proceeded by 
consulting advisors, committees, and human 
resource personnel. All of the questions are 
measured by Likert scale. Also, analyze by 
Pearson’s correlation as the analysis process. 
 
4. Results and Discussion 
After statistical analysis from SPSS using 
Pearson’s Correlation within 15 samples. The 
sample consisted of 10 males and 5 females 
accumulated to 66.7% and 33.3% respectively. 
86.7% of the samples are working as Software 
Developer while 13.3% are in the position of 
System Analyst. The result of the study revealed 
trend of the results that Individual Responsibility, 
a factor of Organizational Climate, showed a 

moderate level of negative relationship to 
intention to quit with p-value = .028 (r= -.503). The 
most critical factor within Individual Responsibility 
is “Customizable working standard for individual”. 
Other factors did not show any significant impact 
on intention to leave of the sample group. 
 
5.Conclusion and Recommendations 
The objective of the study aimed to clarify 
problems within the organization that contributes 
to the intention to leave. As the result, 
customizable working standard is required to 
improve employees’ retention rate. However, at 
this point, as this study is at the preliminary stage. 
To understand the heuristic view of problems, the 
study must increase its scale that cover the whole 
organization. Also, this study is not the symbol of 
the underlying problems of employees within and 
other companies. Instead, other company could 
use the methodology of the study combines with 
employees interview for in-depth finding. 
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Abstract 

This study focuses on the use of plastics in hotel room amenities due to the plastic problems 
around the world and most of the amenities in the hotels are single use plastics. The objective is to study 
details and types of eco-friendly products that are already being used in hotels, the problem and limitation 
of using the eco-friendly product, and to suggest new types of eco-friendly amenities products. A qualitative 
approach has been used with thematic analysis to analyse 5 samples of 4-5 stars hotels in Thailand. From 
the study shows that most of the hotels consider about the selection of eco-friendly product, organization 
policy, quality, and price, and every hotels try an approach to use the environmentally friendly product by 
selection of different material such as biodegradable plastic, paper, non-woven in place of the single use 
plastic, but there are some of the product that still made by single use plastics. The limitations from using 
the eco-friendly product are the price, which is much higher than the plastics, the lack of suppliers in the 
market, the short life span of the eco-friendly product, and the perception of using the eco-friendly product 
that does not feel much hygiene as the normal product for some guests. The result of the study 
recommended that 1) Manufacturer should use the raw material that are produced in Thailand rather than 
import from other countries to reduce the production cost. 2) Government should support the research 
that is related to eco-friendly product development to improve quality of this kind of product. 3) For the 
amenities such as shampoo and soap, hotel could use the product from local community enterprise to 
reduce the cost and to support the community. 4) Manufacturer, distributor, and hotel should care about 
stop using single use plastic, reduce the unnecessary layered of packaging, labelled the details of the 
environmentally friendly product onto the product or packaging, and unnecessary plastic amenities can be 
cancelled or made it be an on-demand option 
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1 Introduction 
Nowadays, pollution from waste, especially 
plastic waste cause a major decline in ocean 
ecosystems and account for 60-80% of all the 
trash in the ocean (Gall & Thompson, 2015), it 
can take 450 years or more for a plastic bottle 
up to decompose and up to 1,000 years for a 
plastic bag to degrade (LeBlanc, 2018). In 
Thailand, 35% of total waste is disposed of by 
recycling, incineration or collection deposited in 
landfill. The remaining 65% ends up in open-
dumping sites (Kaosol, 2009; Winn, 2016). 
Bangkok alone produces over 1,800 tons of 
plastic waste each day (Corporal, 2010; 
Gheewala, 2011).  
With regards to the hotel business, the 
Commission on Sustainable Development 
recognizes that hotel and tourism associations 
have important roles to play in promoting 
environmental awareness (CSD 1999). Number of 
hotels in Thailand, from sampling and statistic 
estimation from National Statistical Office in 2018 
estimated that there are 24,391 hotels both 
licensed and non-licensed having 721,501 rooms, 
by southern has the most rooms at 225,257 and 
only Bangkok alone has 99,346 rooms. 
From the National Statistical Office, Ministry of 
Digital Economy and Society (2018) there are 
88.6 million Domestic Thai tourist and 69.9 
million International tourists that spend overnight. 
And from the data of occupation rate from both 
Thai and international tourist in April 2019 (Table 

1), found that 14.7 million are staying in hotel 
overnight and in Bangkok, the occupation rate 
reached the amount of 89.99% and 3,171,237 
tourist are staying overnight (Ministry of Tourism 
and Sport, 2019)                                         
Table 1 Number of Tourist and Occupation rate 
Zone Occupation 

rate (%) 
Number of 
Tourist 

Bangkok 89.99 3,171,237 
Central 63.78 667,358 
West 71.11 1,188,069 
Eastern 83 2,574,178 
Southern 82.63 3,541,823 
Northern 58.18 1,897,813 
North eastern 61.39 1,733,221 
Total 76.89 14,773,699 

Source: Ministry of Tourism and Sport (2019) 
Typically, the hotels use a variety of different 
kinds of plastic, particularly one-time use 
packaging. This causes a lot of plastic waste to 
be generated. If every hotel became interested 
in changing their amenities to be eco-friendly, 
they could play an important role in reducing the 
plastic waste.  
1.1. Objectives 
1.1.1 Study details and types of eco-friendly 
products that are already being used in hotels. 
1.1.2 Study the limitations of eco-friendly products 
that are already being used in hotels. 
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1.1.3 Suggest new types of eco-friendly product 
in the future based on the needs revealed from 
the survey and research work undertaken. 
1.2 Expected Benefits 
1.2.1 Description of products purchased by such 
hotels for use by guests in their rented 
accommodation, especially as related to their 
eco-friendliness. 
1.2.2 Use gathered information to suggest new 
approaches to increase the use of eco-friendly 
products in the future, and also suggest the type 
of products that might be developed. 
1.3 Research Questions 
There are two main research questions being 
considered: 
1.3.1 What kind of eco-friendly amenities product 
and packaging are being used in hotel guest 
rooms? 
1.3.2 What are the problems or limitations using 
eco-friendly amenities product and packaging in 
hotels? 
 
2. Literature review 
2.1 Organizational buying behavior 
For the organization, the buying decision usually 
involves many people in the buying process 
influenced by cost, culture, personal preferences 
(Webster & Wind, 1972). From Burnett (2008), 
there are five characteristics that mark the 
organizational buying process: 
2.1.1 Many individuals are involved in the 
process. 

2.1.2 The buyer is motivated by both rational and 
quantitative criteria, and the decision makers are 
people, so they have the same criteria used in 
individual purchases. 
2.1.3 The decisions often have a complex 
technical consideration. 
2.1.4 The decisions process takes a considerable 
amount of time, and many factors can happen in 
this time, the ability of decisions maker to adapt 
to all of the changes are critical. 
2.1.5 Each organization cannot be grouped 
because of the different how each organized and 
functioned. And the stages of organizational buying 
are shown below (picture 1) 
The process is a long because when the 
problems or needs have been specified, they 
have to go through and discussion for description 
and specification of the goods or services, then 
the process goes to the supplier selection by 
searching, qualification, purposing and selecting 
the appropriate supplier, result in order and 
specification with selected suppliers and 
performance review.  
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Figure 1 Stages of organizational buying  
(Burnett, 2008) 
2.2 Factors influencing business buyer 
behavior 
From Kotler & Armstrong (2008) about the 
factors influencing business buyer behavior are 
shown in this picture 2 

 
Figture 2 Factors influencing business buyer 
behavior (Kotler & Armstrong, 2008)       

2.2.1 Environmental factors include economic 
development, market needs, technological 
development, government policy, competitive 
development in the industry, culture and customs 
in each area. 
 2.2.2 Organizational factors are objectives, 
goals, and policy inside each organization that 
can affect the decision made for purchasing. 
 2.2.3 Inter-personal factors involve several 
individuals with different formal authority, status and 
persuasiveness doing the same purchasing decision.  
2.2.4 Individual characteristics factors include 
personal factors/ characteristics include age, 
education, job position, maturity, that affect 
perception, preference and motivation. 
 
3. Methodology  
3.1 Population 
The population for this study is 4-5 stars hotel, 
because Thailand has large amount of hotel 
business, to create a standard that can be 
trustworthy and referral, Thailand hotel standard 
foundation, Tourism Authority of Thailand, 
Department of Tourism, Ministry of Tourism and 
Sports, Association of Thai Travel Agents, Thai 
Hotels Association gathered to create a standard 
for hotel, by having the main factors to give each 
hotel standard as shown below 
3.1.1 Physical ex. location, environment 
3.1.2 Construction ex. infrastructure, Building 
material 
3.1.3 Facility ex. amenities, Decorations 
3.1.4 Services ex. cleanliness, reputation 
3.1.5 Maintenance  
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Presently, there are 65 of 5 stars hotels and 111 of 
4 stars hotels with a total of 176 that has the 
standard approved (Thai Hotel Association, 2019) 
3.2 Sample size 
This study uses the Judgment or Purposive 
Sampling by using this criterion selecting only 5 
well-known hotels 
3.2.1 Select the well-known 4-5 stars hotel in 
Thailand. 
3.2.2 Choose by environmental standard or the 
usage of eco-friendly product. 
3.2.3 Select chain hotels from both Thai and 
international, because they’ve hotel under 
management around the country/world.  
3.2.4 The scope of area will focus on the hotels 
that have head office inside Bangkok. 
In this study, the name of each hotel will be 
replaced with alphabet A, B, C, D, E.  
3.3 Thematic analysis 
Is a method use to analyze the qualitative data, 
according to Braun and Clarke (2013), there are 
six phases of Thematic analysis. 
3.3.1 Familiarization: To be familiar with the data 
through reading an interview transcript.  
3.3.2 Generating the initial codes: The isolated 
phrases, sentences, and paragraphs will be 
labeled by the meaningful topic. 
3.3.3 Create the initial themes: To labels the topic 
based on the meaning or relationships shared 
among the codes.  
3.3.4 Review the initial themes: Takes the themes 
and begins to review them against the data. 

3.3.5 Name and define the themes: This process 
involves utilizing the labels created for the theme 
and providing a comprehensive name that 
describes the relationship or meaning conveyed 
in the theme.  
3.3.6 Write the final report: Presents the findings 
and interpretation of the data 
3.4 Scope of interview questions 
The questions have 2 parts 
Part 1 Asked about general information about 
interviewee, hotel chain, guest, room rates, and 
amount of room. 
Part 2 Asked about factors that influence decision 
making for buying eco-friendly amenities product, 
detail of amenities product that are being used in 
hotel rooms, problems and limitations faced from 
using eco-friendly product, and the things that 
hotels done about being eco-friendly. 
 
4. Results and Discussions 
4.1 Factor affecting purchasing decision 
The results are listed below (table 2) 
Table 2: Factors effecting purchasing decisions 
of each hotel 

 Hotel 

Factor A B C D E 

1. Eco-friendly 
product 

/ / / / / 

2. Organization 
Policy 

/ / / /  

3. Quality /  /  / 
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4. Price   /  / 
5. Shows Thai 

identity 
/     

6. Hygiene   /   
7. Credits terms   /   
8. Services   /   

There are some factor from each of the hotel 
having their opinion in same direction, first is 
eco-friendly product, Organization policy, Quality 

and Price respectively, due to almost every hotel 
in the sampling are the chain hotel and it’s clearly 
that the type of the product, material, packaging 
including the supplier are fixated by chain itself, 
and their main guests are foreigners that aware 
of the environmentally friendly product, causing 
every hotel to choose the product based on its 
eco-friendliness. 
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4.2 Eco-friendly product used 
From table 3 (next page), the results from 
studying environmentally friendly amenities has 
a finding that luxury hotel has clearly given a 
priority for using environment friendly product, 
the reasons are shown below: 
4.2.1 Eco-friendly product trend across the world 
Especially European Union (EU) that sees the 
plastic waste as their first priority, focusing on 
reducing the waste, promote the development 
and use of bioplastic that becoming the world’s 
trend by implementing the Plastics Strategy of 
EU that aims to promote the bioplastic that can 
be compostable and biodegradable.  
Even if the bioplastic products are expensive 
than plastic such as the plastic dish, normal 
plastic cost 0.06 euro and the bioplastic cost 0.12 
euro, but the research from Eurobarometer in 
2017 shows that 75% of population in EU willing 
to pay more for environmentally friendly product, 
especially in Sweden and Malta have about 90% 
of population that willing to pay more (Business 
Information Center, 2018). 
4.2.2 Government and private sector launched 3 
campaigns to create a hotel business to have 
environmental awareness and using 
environmentally friendly products, the campaigns 
are Green Hotel, Green leaf, and Thai Hotels 
Plastic Free Project 
4.3 Problems or limitations 
The result from studying the problems or 
limitations from using the environment friendly 
are shown below (Table 4) 

Table 4: The problems or limitations from 
using the environment friendly amenities 
Hotels The problems or limitations from 

using the environment friendly 
A Price 
B Price, color that screened on the 

packaging has faded from sunlight 

C They aren’t many suppliers in the 
market, Hygiene 

D - 
E Price, they aren’t many suppliers 

in the market, Hygiene  
 
4.3.1 Environmentally friendly amenities products 
are more expensive  
In case of Hotel E, they have planned to use 
wood comb instead of plastics, but the cost is too 
high, from 3.5 baht to 9 baht per unit according 
to the study from Grail research, price is the main 
reason consumers choose not to buy green 
products (Grailresearch, 2009). 
4.3.2 Hard to find suppliers  
In case of hotel C that uses ISO 14001:2015 for 
standard, told that the manufacturer cannot find 
the specific product like a paper cotton bud that 
hotels required. 
4.3.3 The problems of environmentally friendly 
product being transformed (color faded) 
From the case of hotel B, if the paper box 
product was placed in the room and exposed to 
sunlight, the color will be faded off in 3 months, 
so the storage must be managed properly. 
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4.3.4 Guests are worried about hygiene  
Hotel C have brought the case that they 
wanted to change from single use plastic tube 
for shampoo to a dispenser, but the guests 
are worried about hygiene. 
 
5. Conclusions 
This research is a study of amenities in 4-5 stars 
hotel, including the limitation and problem when 
using the environmental friendly product, to find 
a suggestion of developing new type(s) of 
product, by selecting hotel that are managed by 
both Thai and international chain for variety in 
information, for sampling, this study use 
judgement or purposive sampling focusing on 
well-known hotels that have awareness on 
environment or having environmental award, with 
total of 5 hotels selected. 
This study uses qualitative research by using in-
depth interview with managers and observing 
each hotel’s amenities 
5.1 Results of this study on amenities inside 
4-5 stars hotels are listed below 
5.1.1 Every hotel from the samples is using 
biodegradable plastics  
5.1.2 Most of the hotels from this study use 
organics product for soap, shower cream, 
shampoo, conditioner, lotion 
5.1.3 Eco-friendly packaging in a type of paper 
box compose of corn-husk, and non-woven 
fabrics instead of plastics 
5.1.4 There are other materials that being used 
instead of plastics, the example of this is paper 
straw, non-woven laundry bag, glass water bottle 

5.2 Results of problem or limitations for 
environmentally friendly products are listed 
below 
5.2.1. Much more expensive than plastic 
5.2.2. There aren’t many suppliers  
5.2.3. This kind of product degrade too fast 
5.2.4. Changing product affect the hygiene 
5.3 Recommendation 
5.3.1 Try using bioplastic that produced in 
Thailand to decrease manufacturing cost, because 
the plastic manufacturers have to import the 
bioplastic from other countries results in increase of 
manufacturing cost and the cost of product, only the 
4-5 stars hotels are able to afford this kind of 
products, making the eco-friendly products not 
being well known 
5.3.2. Find the solution for eco-friendly product 
that they’re decolored after a while, so 
government must support the related research to 
create a standard for the product that they’re not 
decolored easily 
5.3.3 Thai hotel association having 923 members 
(Thai hotel association, 2019) should have an 
announcement through available media to let the 
hotels trying to find and selecting the product 
from Thailand ex. Thai herb product  
5.3.4. For designing the product for environmentally 
friendly, manufacturer, distributor and hotel should 
focus on 
(1) Reducing the use of single use plastic 
container by changing to wall mount or dispenser 
bottle, some of international hotel chains have 
implement this already. 
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From Los Angeles Times (Martin, 2018) pointed 
out that InterContinental and Marriott 
International hotels both began this year to 
replace the individual-size bottles with large 
pump bottles that are locked and fastened to the 
showers in more than a dozen of their chains 
across the country.  
(2) Designing new type of product that can be 
reused ex. Cotton bud dispenser. 
(3) Stop using plastic bags inside guest’s room. 
(4) Should reduce the unnecessary layered of 
packaging. 
(5) For public relations, the details of the 
environmentally friendly product should be 
labeled onto the product or packaging, as in the 
study of Green Marketing by Kotler (2004) told 
that the green marketing is used to promote the 
brand image and profits, and marketing 
communication is required to encourage 
customer needs to buy the product to help saving 
the environment, and the study from Datta (2011) 
shows that 98% of the respondents were aware 
about the eco-friendly products and 95% were 
aware of the fact that the eco-friendly products 
will contribute in saving the environment. 
5.3.5. Unnecessary plastic amenities can be 
canceled or make it be an on-demand option, 
such as plastic straw, or if the guest preferred 
one, use the on-demand paper straw 
5.3.6. Find a new product that can reduce the use 
of plastic  
Ex. plastic drinking bottle right now are being 
replaced by glass bottle, but there are some 

alternatives like the water cooler to reduce the 
use of plastic bottle in guest’s rooms 
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บทคดัย่อ 

ชุมชนรมิคลองภาษเีจรญิบรเิวณวดันิมมานรดเีป็นชุมชนทีอ่ดตีเคยเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารคา้ขายทีรุ่่งเรอืง
มาก ในปัจจุบนัยงัคงหลงเหลอืร่องรอยทีแ่สดงถงึความรุ่งเรอืงในอดตี แต่ถูกลดความนิยมและมแีนวโน้มทีจ่ะ
เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเน่ือง งานวจิยัน้ีมกีารเกบ็รวมรวมขอ้มูลเชงิลกึในดา้นของกายภาพของพืน้ที่  และดา้น
การใช้งานอาคาร โดยใช้วธิกีารส ารวจ สงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ี่อาศยัอยู่ในชุมชนเป็นหลกั เพื่อใหท้ราบถึง
ววิฒันาการของรูปแบบอาคาร และการใช้งานของอาคารตัง้แต่ในอดตีจนถึงปัจจุบนั เพื่อที่จะน าข้อมูลมา
วเิคราะหเ์พื่อหาองค์ประกอบทีส่ าคญัของพืน้ที่ ประกอบกบัการศกึษาเรื่องวธิกีารอนุรกัษ์ เพื่อน าไปสู่การหา
แนวทางในการอนุรกัษ์อาคารใหม้คีวามเหมาะสม และสามารถแสดงถงึลกัษณะเฉพาะของพืน้ทีใ่นบรเิวณน้ีได้
อยู่ โดยผลจากการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการในพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูอ้ยู่อาศยั 
ทัง้ในดา้นความเป็นอยู่ไปจนถงึการพฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีท่อ่งเทีย่วได้ และเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนรมิน ้า
อื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัได ้
ค ำส ำคญั: ชุมชนรมิคลอง, คลองภำษเีจรญิ, กำรอนุรกัษ์อำคำร, เรอืนแถวไม ้
 

Abstract 
Phasi Charoen riverside community around Nimmanoradee temple is the old community 

where was a very prosperous trading area which is likely to degenerate in present, but still has a trace 
of glory. This research is to collect in-depth data on the physical aspects of the area by observation 
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and data of building use by interviewing people who live in the community. The research aims to know 
the evolution of former building in the area also the use of the building from past to present. Then 
analyse data to find important elements of the area including the study of conservation methods. To 
finding appropriate ways to manage the area which can show the specific characteristics of this area. 
The results of this research can be used as a guideline for management in the area for the residents’ 
benefits both in terms of living and development as a tourist area including way to develop other 
riverside communities that have similar characteristics. 

Keywords: Riverside Community, Khlong Phasi Charoen, Architectural Conservation, Wooden Shop 
House 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

ชุ มชนริมคลองภาษี เจริญบริ เ วณวัด
นิมมานรดเีป็นชุมชนทีอ่ดตีเคยเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารคา้ขาย
ทีรุ่่งเรอืงมาก อาคารเรอืนแถวไมร้มิคลองภาษีเจรญิน้ี
ถูกสร้างในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2497 แต่ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากเกดิผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และรวมไปถงึการผนัเปลีย่นของกาลเวลา ท าใหอ้าคาร
เรอืนแถวไมชุ้ดน้ีนัน้เกดิความเสือ่มสภาพลง จงึท าใหผู้้
อยู่อาศยัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการปรบัปรุงหรอืต่อ
เติมอาคารในพื้นที่ของตนเอง แต่ เน่ืองจากไม่มี
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท าใหร้ปูแบบการต่อเตมิของผูอ้ยูอ่าศยั
นัน้มีหลากหลายรูปแบบ ผู้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาถึง
รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ส าคญัของชุมชนรมิคลอง
ภาษเีจรญิ เพือ่หาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในพืน้ที ่
ท าใหท้ราบถงึความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาเอกลกัษณ์
ของพื้นที่ไว้ รวมไปถึงการศกึษาวธิกีารต่อเตมิอาคาร 
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของผู้อยู่อาศยั เพื่อท าการ
แบ่งประเภทของอาคาร และหาวธิกีารการจดัการเชิง
อนุรักษ์ส าหรับอาคารประเภทต่าง ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมให้ยังคงความเป็น
เอกลกัษณ์ของพื้นที่ได้ และสามารถพฒันาและเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงพืน้ทีน่ัน้ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์

ในการอยู่อาศัย รวมไปถึงการประกอบอาชีพหรือ
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีไ่ดด้ว้ย 

 
2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดการอนุรกัษ์ย่านประวติัศาสตร ์ 

แนวคดิของ Aldo Rossi (1999) กล่าวว่า 
การอนุรกัษ์ย่านมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมองภาพรวม
เป็นส าคัญ ซึ่งภาพรวมนั ้นจะประกอบขึ้นจาก
องคป์ระกอบสองสว่นเป็นหลกั คอื องคป์ระกอบทาง
กายภาพ หมายถึง ร่างกายของย่านที่ปกคลุมอยู่
ภายนอก สามารถมองเห็นได้ด้วยตา อันได้แก่  
สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบส่วนที่สอง ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบทีอ่ยู่ภายใน มองไมเ่หน็ไดด้ว้ยตา เรยีก
ไดว้่าเป็นคุณค่าทางจติใจ โดยจะเป็นองค์ประกอบที่
เกดิจากวถิชีวีติของผูค้น ทีเ่กดิการสะสมและซอ้นทบั
กนัของเรื่องราวต่าง ๆ ตัง้แต่ในอดตีมาจนถงึปัจจุบนั 
จนเกดิเป็นความทรงจ าร่วมกนัของผูค้นในย่าน เกดิ
เป็น “เอกลกัษณ์ของยา่น”  

ท าใหผู้ว้จิยัท าการแยกการวจิยัออกเป็น 2 
สว่นตามแนวคดิ คอื ทางดา้นกายภาพ และทางดา้น
กจิกรรมเพือ่ใหง้า่ยต่อการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะห ์
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2.2 ประเภทของการอนุรกัษ์ 
จากงานเขยีนในหวัข้อการปรบัปรุงฟ้ืนฟู

เมืองและการอนุรกัษ์เมือง (ยงธนิศร์ พมิลเสถียร, 
2556)  ไ ด้ มี ก า ร ก า ห น ด วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ข อ ง
สถาปัตยกรรมไวท้ัง้หมด 7 ระดบัดว้ยกนั แต่วธิกีาร
อนุรกัษ์ทีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัน้ี คอื การฟ้ืนฟู มี
ความหมายวา่ การปรบัปรุงภายนอกของแหล่งมรดก 
สามารถเพิ่มเติมส่วนอื่น ๆ ได้ โดยไม่ไปรบกวน
โครงสร้างและองค์ประกอบของอาคาร เพื่อรักษา
คุณค่าของมรดก อกีทัง้ยงัสามารถปรบัเปลีย่นการใช้
สอยให้ตอบสนองต่อปัจจุบัน  โดยไม่ไปท าลาย
องค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการให้อาคาร
นัน้ยงัคงอยู่รอดทางเศรษฐกจิ และฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามี
ชวีติอกีครัง้ 
2.3 แนวคิดการอนุรกัษ์กรอบอาคาร 

การรกัษารูปแบบของแผงหน้าอาคารไวใ้ห้
คงเดมิไดม้ากทีส่ดุ (David Highfield, 1991) โดยจะมี
การปรบัประโยชน์การใช้สอยภายในอาคารได้ ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนการสรา้งอาคารใหมใ่นกรอบอาคารเดมิ 
ท าเพื่อสามารถคงบรรยากาศเดมิของบรบิทในพืน้ที่
ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีทัง้หมด 13 แนวทาง แต่
ผูว้จิยัไดท้ าการคดัเลอืกแนวทางทีส่ามารถน ามาปรบั
ใช้กบัการปรบัปรุงหรือต่อเติมในด้านกายภาพของ
พื้นที่กรณีศึกษา โดยจะถูกคัดเลือกมาทัง้หมด 9 
แนวทาง และท าการรวบรวมเพื่อจัดเป็นประเภท
ออกมาไดท้ัง้หมด 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) การ
เกบ็รกัษา (2) การเปลีย่นแปลงวสัดุ (3) การต่อเตมิ
อาคาร ซึ่ง 2 ประเภทแรกจะน ามาใช้กบัการรกัษา
สภาพแผงอาคารดา้นหน้าที่เป็นอาคารเรอืนแถวไม้
เก่า เพือ่เป็นการรกัษาสภาพสถาปัตยกรรมใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเฉพาะ
ของสถาปัตยกรรมในพื้นที ่ส่วนประเภทสุดทา้ยนัน้
จะน ามาใชก้บัการต่อเตมิอาคารในพืน้ที ่เพื่อควบคุม

ใหอ้าคารที่เป็นส่วนต่อเตมินัน้มีทศิทางเดยีวกนักบั
บรบิทและอาคารเรอืนแถวไม้ด้านหน้า เพื่อไม่เป็น
การท าลายทศันียภาพโดยรวมของพืน้ที ่

 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

รูปแบบของงานวิจัย น้ีคืองานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีการมุ่งศึกษา
สถาปัตยกรรมอาคารเรือนแถวไม้ริมน ้าของชุมชน
รมิน ้าคลองภาษเีจรญิ เพื่อหาเอกลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
พื้นที่ ที่สะท้อนความเฉพาะตวัของพื้นที่ ทัง้ในด้าน
กายภาพและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ และท าการเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาสถาปัตยกรรมให้ตอบรบักบั
การพฒันาทีก่ าลงัจะเกดิ และยงัสามารถรกัษาความ
เฉพาะตวัของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไว้ได้ 
ทัง้น้ีเพื่อรกัษาทศันียภาพโดยรวมของพื้นที่ และให้
เอือ้กบัการใชป้ระโยชน์ของคนในพืน้ที ่โดยเริม่ศกึษา
จากขอ้มูลทุตยิภูมทิี่เกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์เบื้องต้น
ของพืน้ทีก่รณีศกึษา แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยกระบวนการของงานวจิยัจะมกีารเรยีบ
เรยีงเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 
3.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎีต่าง ๆ ทมีคีวามเกี่ยวขอ้ง 
เช่น แนวคดิเกี่ยวกบัองค์ประกอบของเรอืนแถวไม้
ริมน ้ า  แนวคิดเกี่ยวกับย่านชุมชนเก่า  แนวคิด
เกีย่วกบัชุมชนรมิน ้า เป็นตน้ 
3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม ตัง้แต่
ความหมาย ประเภท รปูแบบ กระบวนการ  
3.3 ลงส ารวจพื้นที่ศึกษา เพื่อท าการเก็บข้อมูล
เบือ้งตน้ ในส่วนของกายภาพทีผู่ว้จิยัสามารถส ารวจ
และสงัเกตเองได้ เช่น รูปแบบของสถาปัตยกรรม 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จะมทีัง้การวาดภาพเพื่อ
บนัทกึ การถ่ายภาพบนัทกึขอ้มลู และบนัทกึขอ้มลูลง
ในแผนผงัของชุมชน 
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3.4 ท าการสมัภาษณ์ผูอ้ยู่อาศยัในปัจจุบนั โดยการ
เกบ็รวบรวมจะมุ่งเน้นถึงขอ้มูลของพืน้ทีก่รณีศกึษา
ว่าอาคารสถาปัตยกรรมในปัจจุบนันัน้มรีูปแบบหรอื
ลกัษณะแบบใด และมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืต่อเติม
อย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา และสอบถามถึง
ลกัษณะการใช้งานในพื้นที่ของผู้ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ 
ทัง้ภายนอกอาคาร และภายในอาคารที่มีความ
เชือ่มต่อกนั 
3.5 น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ที่ มาวเิคราะห์ โดย
ท าการแบ่งประเภทของสถาปัตยกรรมตามการต่อ
เตมิของผูอ้ยู่อาศยั เพือ่หารปูแบบของสถาปัตยกรรม
ทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณพืน้ที ่
3.7 ศึกษาวิธีการปรับปรุงสถาปัตยกรรมในเชิง
อนุรักษ์ และศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์อาคารสถาปัตยกรรมไม้ และกรณีศกึษา ทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ ทีม่คีวามใกลเ้คยีง เพื่อ
หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการน ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั
พืน้ทีก่รณีศกึษา ชุมชนตลาดน ้าคลองภาษเีจรญิ  
3.8 เสนอแนวทางการจดัการกบัสถาปัตยกรรมใน
อาคารประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการอยู่
อาศัย รวมไปถึงการตอบรับกับแนวโน้มของการ
พฒันาทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
4. ผลการวิจยั 

ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาพื้นที่ โดยเริ่มจาก
การส ารวจและสงัเกต พบว่าในพื้นที่ศึกษานัน้ ได้มี
การแบ่งกรรมสทิธิค์รอบครองอาคารอยู่ 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ส่วนเอกชน หรือส่วนบุคคล มีทัง้หมด 29 
อาคาร และสว่นส านักงานทรพัยส์นิฯ 14 อาคาร รวม
ทัง้หมดเป็น 43 อาคาร  

จากนัน้ท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ดา้น คอื กายภาพ กบักจิกรรม ตามแนวคดิการฟ้ืนฟู
ยา่น (Aldo Rossi, 1999) 

 

4.1 ด้านกายภาพ 
 โดยลักษณะของอาคารเรือนแถวไม้ที่

เกดิขึน้ในพืน้ทีท่ี่เป็นรูปด้านดา้นหน้านัน้มรีูปแบบที่
เหมอืนกนัเกอืบทัง้หมด คอืมคีวามกวา้งจากกึง่กลาง
เสาถึงกึ่งกลางเสาอยู่ที่  3.5 เมตร ในส่วนของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารนัน้ สามารถจ าแนก
ออกไดเ้ป็น 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

(1) รปูแบบผนงั (การใชว้สัด/ุส)ี 
(2) หลงัคา (วสัด/ุรปูทรง) 
(3) ชอ่งเปิดประตบูานเฟ้ียม 
(4) ชอ่งเปิดหน้าต่างบรเิวณชัน้ 2 
(5) ชอ่งลมเหนือชอ่งเปิดประตู 
(6) ชอ่งลมบรเิวณชัน้ 2 
(7) ป้ายรา้นคา้ 
(8) หลงัคาคลุมชานรมิน ้า 
(9) ชานรมิน ้าดา้นหน้า 

 

 

 
รูปท่ี 2   รูปแบบของรูปด้านของอาคารส่วนที่หนั
หน้าเขา้แหลง่น ้า  
 



การศกึษาการเปลีย่นแปลงเรอืนไมแ้ถวของชุมชนรมิน ้าเพือ่เสนอแนวทางการอนุรกัษอ์าคารและวถิชีวีติการอยู่
อาศยัโดยชุมชน: กรณศีกึษาชุมชนวดันิมมานรด ีรมิคลองภาษเีจรญิ  
พรพชิชา หลมิไชยกุล, ผศ.ดร.บุญอนนัต ์นทกุล 
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ซึ่งจากการวิเคราะห์จ านวนร้อยละของ
องค์ประกอบที่ถูกรักษารูปแบบไว้  ท าให้ผู้วิจ ัย
สามารถแบง่องคป์ระกอบออกเป็นประเภทได ้ดงัน้ี  

องค์ประกอบทีไ่ม่ถูกเปลีย่นแปลงรูปแบบ, 
องค์ประกอบที่มีรูปแบบที่หลากหลายแต่ยังคง
สดัสว่นเดยีวกนั และ องคป์ระกอบทีห่ลงเหลอืน้อย 

จากนั ้นท าการเสนอแนวทางโดยการ
ออกแบบรปูแบบของแผงดา้นหน้าอาคารทีจ่ะถูกเกบ็
รกัษาองค์ประกอบไว้ เพื่อท าใหก้ารปรบัปรุงอาคาร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพื้นที่ศึกษายัง
สามารถคงความเป็นเอกลกัษณ์ของยา่นไวไ้ดอ้ยู่ 

 
รปูท่ี 3   รปูแบบขององคป์ระกอบทีถู่กเกบ็รกัษาไว ้
 

ต่อมาในส่วนของการต่อเติม จากการลง
ส ารวจพื้นที่เบื้องต้น พบว่าการต่อเติมของอาคาร
เรอืนแถวไมท้ีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีน่ัน้ สามารถจดัประเภท
ไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงประเภทอาคารและรหสัส ี
รหสัสี ความหมาย 

 อาคารทีถู่กต่อเตมิน้อย  

 อาคารทีถู่กต่อเตมิปานกลาง  

 อาคารทีถู่กต่อเตมิมาก 

4.1.1 อาคารประเภทต่อเติมน้อย  
ความหมายของอาคารทีถู่กต่อเตมิน้อยนัน้

ความหมายว่า อาคารนัน้มกีารต่อเตมิเพยีงเลก็น้อย 
ไม่สง่ผลต่อทศันียภาพใด ๆ และอาคารทีเ่ขา้ขา่ยนัน้
ไดแ้ก่อาคารทีไ่มม่กีารต่อเตมิเลย หรอือาคารทีม่กีาร
ต่อเตมิเพยีงแคช่ัน้เดยีว ไมส่ง่ผลกบัภายนอกอาคาร 

อาคารประเภทน้ีจะสามารถพบเหน็ไดม้าก
ในอาคารที่ถูกดูแลโดยฝ่ายส านักงานทรัพย์สินฯ 
เนื่องจากเป็นการอยู่อาศยัแบบเชา่อยู ่โดยผูอ้ยู่อาศยั
ในฝัง่ทรพัย์สนิจะต้องมกีารต่อสญัญาทุก 3 ปี ทัง้น้ี
การขอต่อเติมหรือปรบัปรุงภายนอกอาคารของฝัง่
ทรพัยส์นินัน้มขี ัน้ตอนและขอ้ก าหนดคอ่นขา้งมาก จงึ
ท าให้ผู้อยู่อาศัยนัน้เลือกที่จะต่อเติมอาคารเพียง
เล็กน้อย เพื่อให้พอดีกับความต้องการ  และลด
ขัน้ตอนทียุ่ง่ยากลงไป 
4.1.2 อาคารประเภทต่อเติมปานกลาง 

ความหมายของอาคารต่อเตมิปานกลางคอื 
การต่อเติมไม่ส่งผลต่อทศันียภาพด้านหน้าอาคาร
เรอืนแถวไม ้อาคารทีเ่ขา้ขา่ยนัน้ไดแ้ก่อาคารทีถู่กต่อ
เติม โดยความสูงของอาคารที่ต่อเติมนัน้มคีวามสูง
เทา่กบัอาคารเรอืนแถวไม ้

อาคารประเภทน้ีสามารถพบเห็นได้ใน
อาคารทีอ่ยู่ในฝัง่เอกชนหรอืส่วนบุคคลเป็นส่วนมาก 
สว่นหนึ่งเป็นการต่อเตมิเพือ่ขยบัขยายพืน้ทีอ่ยู่อาศยั
ใหใ้ชง้านไดเ้ตม็พืน้ทีม่ากขึน้  
4.1.3 อาคารประเภทต่อเติมมาก 

อาคารที่การต่อเติมส่งผลต่อทัศนียภาพ
ด้านหน้าอาคารเรือนแถวไม้ โดยการต่อเติมที่เข้า
ขา่ยนัน้จะเป็นอาคารทีม่คีวามสงูมากกวา่อาคารเรอืน
แถวไม ้ท าใหส้ามารถมองเหน็ไดจ้ากดา้นหน้าอาคาร 
และท าลายทศันียภาพโดยรวมไป 

จะสามารถพบเห็นได้เฉพาะในอาคารฝัง่
เอกชนเทา่นัน้ เน่ืองจากกรรมสทิธิก์ารครอบครองนัน้
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เป็นของผูอ้ยู่อาศยัเอง ท าใหผู้อ้ยู่อาศยันัน้เลอืกทีจ่ะ
ลงทุนกบักาต่อเตมิคอ่นขา้งมากตวัอาคารนัน้จะมกีาร
ขยับขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการอยู่อาศัย มีการ
ออกแบบและสร้างอาคารโดยค านึงถึงบริบทของ
พืน้ทีศ่กึษาคอ่นขา้งน้อย ท าใหส้ว่นทีป่รบัปรุงหรอืต่อ
เติมนัน้มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้ง่าย 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบทีข่ดักบับรบิทของพืน้ที ่ตัง้แต่
ในส่วนของจ านวนชัน้ความสูง วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสรา้ง โทนสทีีใ่ช ้เป็นตน้ 

ซึ่งเมื่อน ามาระบุลงบนแผนผงัแล้ว จะได้
ชุดขอ้มลูของการต่อเตมิอาคารออกมา ดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี 4   แสดงผงัแยกประเภทการต่อเตมิอาคาร  
 
 ซึง่ในสว่นของการต่อเตมิอาคารนี้ ผูว้จิยัจะ
น าเอาแนวคดิทฤษฎกีารปรบัปรุง ซ่อมแซม ต่อเตมิ
อาคารที่ไม่ใช่อาคารส าคัญในเขตพื้นที่อนุรักษ์  
(Mamley and Guises 1998, อ้างถึงใน ยงธนิศร์ , 
2557) ซึง่เป็นแนวคดิในการเคารพองคป์ระกอบของ
อาคารส าคัญ เป็นวิธีการที่จะน าเอาส่วนที่เ ป็น
เอกลักษณ์หรือที่เห็นเด่นชัดของอาคารมาเป็น
ตัวก าหนดในการออกแบบ เช่น สัดส่วนอาคาร 
รูปแบบขององค์ประกอบต่าง ๆ รูปทรงหลงัคา เพื่อ
ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของย่านให้ไปในทิศทาง
เดียวกนั มาปรบัใช้ควบคู่กบัการศึกษาในด้านของ
กฎหมายควบคุมอาคาร ใน ปัจจุ บัน  โดย เ ป็น
การศกึษาเพือ่ควบคุมขอบเขตของการต่อเตมิอาคาร 
เพื่อให้การต่อเติมอาคารนัน้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และมทีิศทางไปในทางเดียวกนักบับริบท เพื่อเป็น
การรกัษาทศันียภาพในพืน้ที ่

4.2 ด้านกิจกรรม/การใช้สอย 
ต่อมาในสว่นของกจิกรรม ในสว่นนี้ผูว้จิยัมี

แนวคิดในการปรบัเปลี่ยนกายภาพของพื้นที่ เพื่อ
ตอบรบัหรอืดึงดูดให้ผู้อยู่อาศยัหรือคนในชุมชนให้
เขา้มาใชง้าน จนเกดิเป็นกจิกรรมขึน้ในพืน้ที ่ 

โดยเริ่มจากผู้วิจ ัยจะท าการส ารวจและ
สอบถามผู้อยู่อาศยัในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกีย่วกบัการใชส้อยประโยชน์อาคารบรเิวณชานรมิน ้า
เพือ่น ามาแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการใชง้าน  

 

 
รปูท่ี 5   แสดงผงัแยกประเภทการใช้งานพืน้ที่ชาน
รมิน ้าดา้นหน้าและพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง 
 

นอกจากนั ้นยังมีการสอบถามเกี่ยวกับ
พื้นที่ทางสงัคมหรอืพื้นที่สาธารณะภายในย่าน ที่มี
ผูค้นมาใชง้านจนเกดิเป็นกจิวตัรของพืน้ที ่ทัง้ในอดตี 
และปัจจุบนัว่าอยู่ในบริเวณใดของพื้นที่บ้าง และมี
ลกัษณะหรือรูปแบบทางกายภาพเป็นแบบใด เพื่อ
น ามาเป็นส่วนหน่ึงในการคัดเลือกประเภท ว่ามี
ประเภทใดที่เข้าข่ายบ้าง และจะน าไปวิเคราะห์
ร่วมกบัแนวคดิคุณสมบตัพิืน้ฐานของพืน้ทีส่าธารณะ
เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง  ๆ ของผู้คนในชุมชน 
( Matthew Carmona et al, 2 0 1 3 )  เ พื่ อ เ ป็ น
กรณีศกึษาในการเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงทาง
กายภาพ เพือ่การพฒันาพืน้ทีใ่หด้งึดูดใหค้นในพืน้ที่
เข้ามาใช้งานจนเกิดเ ป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึง
กายภาพของพืน้ที ่ 

โดยสรุปแล้วผูว้จิยัคาดหวงัว่าเมื่อน าด้าน
กายภาพอย่างสถาปัตยกรรมที่ถูกพฒันาหรือเก็บ
รักษาให้มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกัน มา



การศกึษาการเปลีย่นแปลงเรอืนไมแ้ถวของชุมชนรมิน ้าเพือ่เสนอแนวทางการอนุรกัษอ์าคารและวถิชีวีติการอยู่
อาศยัโดยชุมชน: กรณศีกึษาชุมชนวดันิมมานรด ีรมิคลองภาษเีจรญิ  
พรพชิชา หลมิไชยกุล, ผศ.ดร.บุญอนนัต ์นทกุล 
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ประกอบกบัการปรบัปรุงกายภาพที่สนองต่อการใช้
งานพื้นที่แล้ว แล้วก็จะก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขึ้นใน
พื้นที่ เพื่อเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งให้กับพื้นที่เพื่อ
รองรบักบัโอกาสการพฒันาทีจ่ะเขา้มาถงึ 
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Abstract 

The popularity of Electronic Dance Music in Thailand shows significant growth amongst other 
festivals. As the nature of the festival that always held in a limited boundary creating problems that 
affect from inefficiency in crowd management, often causing chaos during the event that leading to 
incidences that related to properties and fatalities. The research purposes of the research are to study 
the events in two aspects: physical evidence and factors related to accidents, by conducting a site 
survey, online questionnaires from attendees and in-depth interview with management level of events 
that is the most active event organizer in Bangkok, Thailand. The data will be analyzed using statistical 
models. The outcomes of the research are going to emphasize critical problems related to the chronic 
problems and conclude information from the gathered data to establish crowd management guidelines 
in response to trends and behaviors of attendances. 

Keywords: Electronic Dance Music, EDM festival, crowd management, accidents, space management  

 
1 Introduction 

According to Statistic, Music event revenue in 
Thailand consists of the sale of tickets for all 
music events includes concerts, festivals, music 
shows, etc. Revenues in 2018 the amount of 
US$45m in 2018 and could reach US$57m 
(+26.7%) in 2019. In Thailand, Music festivals 
have been received tremendously positive 
feedback and keep increasing. One of the most 
famous music types in the festival in Thailand, 

2018 is Electronic Dance Music (EDM) Because it 
has the highest number in holding the event when 
compared with other genres which are an essential 
sector of the world entertainment and tourism 
industry ("Music Events - worldwide", 2019). 

An event venue is an important place for 
stimulating the economy, which increases land 
value, makes the income to the nearby 
community, and promote the culture. Nowadays, 
Thailand is a developing country at 
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socioeconomics, Public transportation system but 
lack of a suitable outdoor space for an event 
venue to fulfill the requirement of Thai people. 

Bangkok is the capital city of Thailand and one of 
the most crucial metropolis in the world. The city 
occupied 1,569 square kilometers. The population 
density in the city is 3,600 people/square 
kilometers. Lack of suitable outdoor space in 
Bangkok is a big problem for the major city. When 
we want the maximum usage of the event venue, 
we need to use space, crowd, and facility 
management skills by promoting to be an 
appropriate usage of the space. The research 
focuses on an outdoor event venue for reducing 
the accidents in EDM Festivals in Bangkok. Data 
will be collected through physical characteristics 
and the functional areas by observation both 
attendees, activities in the venue, and survey the 
attitude from the users. 

1.1 Research Framework 

 
Figure 1 Research framework 

1.2 Research Questions 

What is the physical factors relevant the accident 
in EDM Festivals? 

1.3 Objectives 

1. To study on physical factors related to 
accidents of an outdoor event venue in 
Bangkok. 

2.  To consider the planning for operational 
crowd management and attendees 
perspective in EDM festivals in Bangkok. 

1.4 Scope of research  

To study the outdoor event venue of EDM 
festivals that hold in Bangkok. Live Park, Rama 9 
is the most active event venue from 2018 to 2019 
by collecting data from site survey, observation 
namely space management, natural elements, 
event venue, attendee’s behavior, online 
questionnaire and in-depth interview with CEO & 
founder  
 
2      Literature Review 
2.1 EDM Festival 
Electronic Dance Music is considered as an 
integration of various subgenres of the electronic 
dance music that aims to entertain the crowds. 
EDM subgenres are trance, drum and bass, trap, 
hardstyle, disco music, techno music, etc. EDM 
has been developed through time as well as its 
genres. In the 2000s, EDM is not just the popular 
music genre and becomes popular. For this 
reason, numerous DJs/producers have made 
themselves well-known in the mainstream music 
industry. 
Thailand has started organizing EDM festival 
since 2008. The first festival was called Culture 
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One Festival held in Bangkok with more than 
8,000 attendees. At that time, it was a new and 
spectacular opportunity for Thai people to 
experience an event that united numerous artists 
from all over the world. Recently, the year of 2018 
already hits the highest numbers of EDM festivals 
in Thailand counted as 30 events, which has 10 
more festivals compared to the previous year. 
Furthermore, this is the highest number in 
Southeast Asia. 
 
2.2 Overview of Live Park, Rama 9 

  
Figure 1 Live Park’s map 
Live Park, Rama 9 located in Bang Kapi, Huai 
Khwang, Bangkok.  Live Park Rama 9 is 5-minute 
far from RCA and Ramkamhaeng Airport Rail Link 
Station. The utility space is 18,027 sq.m. The 
number of music festivals and events has been 
organized at Live Park. Company X has started 
using Live Park as a place for arranging the 
events since 2017, and more than 18 events have 
been held at this place until now. Live Park is 
considered as the location where the EDM 
festivals were the most taken place in 2018. Most 
of the events at Live Park are organized by 
Company X such as Waterzonic (2017-2018), 
TBC - The Bangkok Countdown (2017), Bangkok 

of Dreams (2018), S2O Songkran Music Festival 
(2018-2019), OMG - Oh My Ghost (2018), The 
Green World (2018), On the Way Festival (2018), 
etc. 
 
2.3 Crowd management  
Crowd management is the facilitation of crowd 
activities or a way to manage various occurrence 
around crowd flow and gather the attendees. The 
purpose of crowd management is to in a 
structured way to handle large crowds and 
prevent dramatic event in the occurrence and 
reduce risks if the crowd gets too huge in the 
area. There is a various way to handle with the 
crowds such as most of the work of responding 
to crowd movement occurred in the form of 
routines. The work at the entrance in the festival 
can be said to be one of crowd management. This 
work will focus on the entrance section. One sit 
fits all does not work in the event industry. It is 
the legal obligation to guarantee the event 
determine with everyone making it safely to their 
life, car or hotel. Crowd management is 
considered important and cannot be ignored.  
 
2.4 Crowd management and Crowd control  

 
Figure 2 Crowd management versus crowd 
control/riot control 



A study of physical factors related to accidents in EDM festivals in Bangkok 
Manawat, P., Wongwatcharapaiboon, J. (2019) 

 

235 

Crowd management and crowd control are 
different in term of designs, concepts and 
strategies. According to Berlonghi’s definition, 
crowd management is proactive and consists of 
all measures taken in the normal process of 
facilitating the movement and enjoyment of the 
attendees. While crowd control is reactive and 
consists of all measures taken once crowds are 
beginning to or have got out of control. Crowd 
management involves analysing and predicting 
for potential problems and preparing for all 
phases of a crowd event beforehand and acting 
according to the prepared scenarios during the 
event ("CROWD CONTROL: A Crowd 
Management Case", 2019). 
 There are four levels in dealing with 
crowds. The first is the preparation which is part 
of crowd management before the events. The 
second is crowd management according to 
prepared strategies during the event. Both are 
about monitoring crowd behaviors, implementing 
rules and distributing crowds are their tasks. The 
third is crowd control. The last is riot control. First 
two levels take most the efforts. The last two 
levels are backup strategies that allow policeman 
to use violence and only account 10% chance to 
happen. The rest 90% are crowd management’s 
responsibility. Only when the crowd out of control 
and there are something concerning public order 
and incidents, the policeman step in and take 
over. Crowd management takes most of the effort 
in supporting crowds and helping them stays as 
comfortable as much as possible. The policeman 
step in for crowd control or extreme situations 

called riot control which low chance to happen 
(Ridder, 2019). 
 
3      Methodology 
The research methodology is arranged to seek 
responses that are valuable and applicable for the 
study and provides the space and crowd 
management of the EDM festivals in Bangkok that 
consists of a mixed method: qualitative research 
and quantitative research. These methods will 
lead to in-depth understandings of the productive 
process and results.  
 
1.The study of relevant theories and perspectives, 
reviewing applicable policies and restrictions.  
2.The physical collection of information and 
observation of the particular venue space.  
3.The analysis of data from the site survey, online 
questionnaires, and in-depth interviews. 
Site Survey: Live Park, Rama 9 – the most active 
outdoor event venue for EDM festivals in Bangkok  
Online questionnaire – 400 people who went to 
attend EDM festivals at Live Park. 
In-depth interview – the most active EDM’s 
festival organizer in Bangkok  
4. The conclusion to create a crowd management 
guideline to reduce the accidents in the upcoming 
EDM festivals. 
 
4      Results and Discussion 
The researcher do a site survey about physical 
space at Live Park, Rama 9 by counting the 
number, distance, time, size, etc. There are 3 
main parts; Management, Facilities and Journey.  
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1. Management: Amount of crowds 
(attendees), staffs and Security guards, 
Physical characteristics of venue and 
Venue planning  

2. Facilities: Mobile toilets, Food zone, 
Top-up booth, Stores & Mobile signal 

3. Journey: Entrance & Exit ways, 
Emergency exits & walkways. 

After that the researcher create online 
questionnaires, divided into four parts; general 
questions,  experience in the EDM festivals, 
Accidents while using Live Park and Physical 
space of Live Park then launch online 
questionnaires, the researcher reached 447 
respondents, but 59 respondents never went to 
Live Park, Rama 9. Most of the people are 20-25 
years old who study on a Bachelor’s degree. 
32.7% never received the accident. According to 
the result, Most of the Accidents happen at the 
Dance zone and Waiting area because most of 
the attendees will be densely on both zones. 
According to an in-depth interview with CEO and 
founder of company X, All Company X’s festivals 
concerned about crowd and space management. 
Before every festival, they will have a meeting to 
ensure their celebrations will be safe. All staff 
should know and understand the way to manage 
worst-case scenarios and make the attendees 
feel happy when staying at the festival.  The 
security guard will control all attendees when they 
got the accidents and emergency. Live Park has 
a fixed space, but the organizer will design the 
new plan every festival that depends on usability. 

Crowd management is the primary factor in 
ensuring a safe environment by planning for 
management. Communication between staff and 
attendees are vital for exchange the information. 
Planning safety is essential for every festival  
The research is about Crowd and Space 
management,  
It includes primary data and secondary data from 
concepts and related study to know the guideline 
then analyze data into four issues:  
1) Physical 
2) Activity 
3) Management  
4) Analysis result 
The result is the event venue has different styles 
in terms of size, amount of attendees, the 
purpose of festival characteristics of space, and 
usability.  
 
5     Conclusion and Recommendations 
Planning safety is essential for the festival by 
developing communication between staff and 
attendees. Effective crowd management is an 
important strategy to ensure festival safety. 
From a study of physical factors related to 
accidents in EDM festivals in Bangkok, the results 
reach as objective 1) To survey outdoor event 
venues named Live Park 2) To analyze usage 
format 3) To examine the outdoor space 
management 4) To offer the crowd management 
guideline to reduce the accidents in EDM 
Festivals in the future. 
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การศึกษารปูแบบโครงการท่ีอยู่อาศยัสีเขียวในกรงุเทพมหานคร 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนั ผูบ้รโิภคเริม่ใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติทีด่มีากขึน้ ท าใหเ้กดิแนวโน้ม
ในการพฒันาอาคารทีอ่ยูอ่าศยัสเีขยีวเพิม่ขึน้ ท าใหม้กีารบงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานดา้นการใชพ้ลงังานกบัอาคาร
ชุดพกัอาศยัมากขึน้ ดงันัน้การออกแบบเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานจงึเป็นสิง่ทีต่อ้งค านึงในการพฒันาโครงการที่
อยู่อาศยั งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบอาคารชุดพกัอาศยัสเีขยีว ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค โดยศกึษาภาพรวมของอาคารชุดพกัอาศยัสเีขยีวในตลาดปัจจุบนั และสอบถามผูบ้รโิภค เพื่อใหรู้ถ้งึ
ความต้องการด้านราคา ด้านพื้นที่ และองค์ประกอบอาคารเขียวที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า การ
ประยุกต์ใชอ้งคป์ระกอบเกณฑป์ระเมนิอาคารเขยีวต่อการออกแบบทีอ่ยู่อาศยั ม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ การใชใ้นเชงิ
การตลาด การใชเ้ป็นแนวความคดิในการออกแบบ และการใชอ้อกแบบโดยเขา้ร่วมรบัการประเมนิ ซึง่ผลลพัธ์
ของงานวจิยัจะน าเสนอองคป์ระกอบของอาคารชุดพกัอาศยัสเีขยีวแต่ละรูปแบบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: ทีอ่ยูอ่ำศยัสเีขยีว, อำคำรชุดพกัอำศยั, กำรตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

 

Abstract 
 Nowadays, Consumers focus more on environment and better quality of life that cause the 
rising of green residential development and the enforcement on Building Energy Code using for 
condominium, the energy conservation design has become more important in order to use as a tool to 
develop the long-term residential scheme. This research aims to study physical aspects of green 
residential project affect the consumer’s decision by studying the overview of the green condominium 
in the market, interviewing the customers directly. The results indicated that they are 3 levels of 
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application of green building assessment for residential design; using for marketing, using for concept 
design, using for entering in green building certification system. Lastly, the research also offers 
developers other alternative designs for the green condominium at each level. 
 
Keywords: Green Residential, Condominium, Consumer’s Buying Decision 
 
1 บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
การตระหนักรู้เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

พลัง ง านที่ เ กิ ดขึ้ น  จ ากการ ใช้ท รัพย ากร ใน
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ท าใหเ้กดิแนวทางการ
ลดผลกระทบของอาคารต่ อสิ่ง แวดล้อมด้วย 
แนวความคดิ อาคารเขยีว ซึ่งได้รบัความสนใจมาก
ขึ้น เห็นได้จากจ านวนอาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมนิ
อาคารเขยีว LEED และเกณฑ ์TREES ทีม่กีารขยาย 
ตวัขึน้กว่า 3 เท่าในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งส่วนมากเป็น
การพัฒนาของอาคารส านักงานและอาคารเชิง
พาณิชย์ (ศูนย์วจิยัเศรษฐกิจและธุรกจิของธนาคาร
ไทยพาณิชย์, 2561) แต่จ านวนที่อยู่อาศยัที่ได้ผ่าน
การประเมินอาคารเขียวนัน้ยังมีจ านวนน้อยอยู่  
ในขณะที่อาคารเป็นสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างสามารถ
ส่งผลต่อสุขภาพกาย เช่น โรคทางเดินหายใจ 
(Mendell et al., 2011) และสุขภาพจิต (Evans et 
al., 2003) ท าใหท้ี่ผูบ้รโิภคใส่ใจกบัสิง่แวดล้อมและ
สุขภาวะของตนเองมากขึน้ยนิยอมจ่ายเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่สีขุภาวะด ี(Dodge Data&Analytics, 
2015)  

นอกจากนั ้นโอกาสของการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรพัย์ในรูปแบบอาคารเขยีวในประเทศ
ไทยยงัถูกผลกัดนัดว้ยการบงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐาน
ด้านการใช้พลังงาน (building energy code) ของ
กระทรวงพลงังาน กบัอาคารทีจ่ะขออนุญาตก่อสรา้ง
ใหม่หรือดดัแปลงอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร

ตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป มเีงื่อนไขการบงัคบั
ใชก้บัอาคาร 9 ประเภท โดยอาคารชุดกเ็ป็นหน่ึงใน
นัน้ด้วย (ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน, 2560) 

การออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานกลายมา
เป็นโจทยส์ าคญัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ดงันัน้ 
การศกึษาครัง้น้ีจงึมจีุดมุ่งหมายในการหารูปแบบที่
อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดพกัอาศยัสเีขยีว ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพื่อให้รู้ถึงความ
ตอ้งการของตลาดทีอ่ยูอ่าศยัสเีขยีวทัง้ดา้นราคา ดา้น
พื้นที่ และองค์ประกอบอาคารเขยีวที่เหมาะสม ให้
เป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการส าหรบัการน าไป
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่อไป 

 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

ศกึษารูปแบบและปัจจยัดา้นองคป์ระกอบอาคาร
เขยีวมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหาคอื การศกึษาถงึลกัษณะทาง
กายภาพของอาคารเขยีวทีเ่ป็นจุดขายทีป่รากฏทีอ่ยู่
ในอาคารชุดพกัอาศัยที่ศึกษา ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ  
และมขีอบเขตดา้นประชากรคอื กลุ่มประชากรทีเ่ป็น
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้ออาคารชุดพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 
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2. วิธีการวิจยัและเครื่องมือวิจยั 

2.1 การก าหนดกลุ่มประชากรผูบ้ริโภค 
สอบถามผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วมงานมหกรรมบา้นและ

คอน โดค รั ้ง ที่  4 0  จ า น วน  2 5 3  คน  โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซื้อ
อาคารชุดพักอาศัยสีเขียวในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบอาคารเขยีว 7 หมวด 

 
2.2 การวิเคราะหข้์อมลู 

วิเคราะห์ผลแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบ และสว่นที ่2 ปัจจยัทางกายภาพ ใช้
วธิวีเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่รอ้ยละ (%) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านองค์ประกอบ
อาคารเขียว ใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสิถิติพื้นฐานได้แก่
ค่าเฉลี่ยและการจดัล าดบั และใช้เกณฑ์ส าหรบัการ
วิเคราะห์ผลเพื่อหาระดับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
(วเิชยีร เกตุสงิห,์ 2538) มเีกณฑด์งัน้ี 

คา่เฉลีย่ 4.21-5.00 หมายความวา่ มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 3.41-4.20 หมายความวา่ มาก 
คา่เฉลีย่ 2.61-3.40 หมายความวา่ ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.81-2.60 หมายความวา่ น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00-1.80 หมายความวา่ น้อยทีส่ดุ 

โดยแบ่งประเภทขอ้มูลตามช่วงราคาต่อตารางเมตร 
ดงัน้ี (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2560)  

ระดบัลกัซช์วัรี ่      สงูกวา่ 200,000 บาท 
ระดบัสงู      120,001 – 200,000 บาท 
ระดบัปานกลาง-สงู  80,001 – 120,000 บาท 
ระดบัปานกลาง      50,000 – 80,000 บาท 
ระดบัลา่ง      ต ่ากวา่ 50,000 บาท 
 
 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

3.1 แนวคิดอาคารเขียว  
อาคารเขยีว(green building) เป็นอาคารประหยดั

พลงังานที่มคีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ที่บรโิภค
พลงังานน้อยกวา่อาคารทัว่ไป มขีอ้ค านึง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม และรกัษาสขุภาวะของผูใ้ชง้านอาคาร 
โดยแบ่งนะดบัความเข้มขน้ของอาคารเขยีวเป็น 3 
ระดบั (จตุวฒัน์ วโรดมพนัธ,์ 2561) คอื อาคารสเีขยีว
อ่อน การใชใ้นเชงิการตลาด อาคารสเีขยีวกลางการ
ใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ และอาคารสี
เขยีวเขม้ซึง่ใชอ้อกแบบโดยเขา้รว่มรบัการประเมนิ 

3.2 ปัจจัยกายภาพทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อาคารชุดพกัอาศยั  

ปัจจยัทางกายภาพสรา้งมูลค่าเพิม่ทีส่ามารถจบั
ต้องได้  สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูคา้ได ้(ทศธรรม สงิคาลวณิช , 2553) แบง่เป็น 

1. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ในหอ้งพกั ได้แก่ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม การแบง่พืน้ทีก่ารใชง้าน
การ รูปแบบการตกแต่งภายใน คุณภาพของ
เครือ่งครวั และการตดิตัง้สิง่อ านวยความสะดวก 

2. รูปแบบการสรา้งมูลค่าเพิม่ในพืน้ที่ส่วนกลาง 
ไดแ้ก่ การเพิม่พืน้ทีอ่อกก าลงักาย การเพิม่ทีจ่อดรถ 
การบรกิารพเิศษ การเพิม่พืน้ทีพ่เิศษ และเทคโนโลยี
ในอาคาร 

3.3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อความต้องการซ้ืออาคารชุด
พกัอาศยัสีเขียว 

จากการศกึษาของพงษก์ร เจมิศริวิฒันา(2558) ที่
ศกึษาความต้องการอาคารชุดเขยีวของผูท้ีพ่จิารณา
จะซื้ออาคารชุด พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
เกณฑก์ารประเมนิ 3 อนัดบัแรกดงัน้ี 

1. ผงับรเิวณและภมูทิศัน์ 
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2. คุณภาพสภาวะแวดลอ้มในอาคาร 
3. พลงังานและบรรยากาศ 
 

4. ผลการศึกษา 

วเิคราะหค์ าตอบจากผูต้อบ 253 คนไดด้งัน้ี 

4.1  การวิเคราะหข้์อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูชว่งอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
21-30 ปี 151 59.68 
31-40 ปี 81 32.02 
41 ปีขึน้ไป 21 8.30 

รวม 253 100 

 
ตารางท่ี 2 ขอ้มลูรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน(คน) รอ้ยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4 1.58 

15,000-25,000 บาท 89 35.18 

   

25,001-50,000 บาท 102 40.32 

50,001-100,000 บาท 46 18.18 

มากกวา่ 100,001 บาท 12 4.74 

รวม 253 100 

 
ตารางท่ี 3 ขอ้มลูการตดัสนิใจซื้ออาคารชุดพกัอาศยั
สเีขยีวของผูบ้รโิภค 
อาคารเขยีวสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ 

จ านวน(คน) รอ้ยละ 

มผีล 203 80.24 
ไมม่ผีล 50 19.76 
รวม 253 100 

 
 
 

4.2 การวิเคราะหปั์จจยัทางกายภาพของโครงการ
ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ตารางท่ี 4 ประเภทหอ้งชุดทีต่อ้งการซือ้ 
ประเภทหอ้งชุด จ านวน(คน) รอ้ยละ 
หอ้งสตดูโิอ 16 6.32 
1 หอ้งนอน 147 58.10 
2 หอ้งนอน 65 25.69 
3 หอ้งนอน ขึน้ไป 25 9.88 

จ านวนรวม 253 100 

ตารางท่ี 5 จ านวนผูต้อ้งการซื้อหอ้งชุดแบ่งประเภท
ตามระดบัราคา 
ประเภทหอ้งชุดตามระดบัราคา จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ระดบัลา่ง ต ่ากวา่ 50,000 บาท 54 21.34 
ระดบัปานกลาง  
50,000 – 80,000 บาท 

108 42.69 

ระดบัปานกลาง-สงู  
80,000 – 120,000 บาท 

71 28.06 

ระดบัสงู  
120,000 – 200,000 บาท 

17 6.72 

ระดบัลกัซช์วัรี ่ 
มากกวา่ 200,001 บาท 

3 1.19 

รวม 253 100 

 
ตารางท่ี 6 ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อจากผู้ตอบ 
253 คน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ท าเลทีต่ ัง้ 214 84.58 
สภาพแวดลอ้มภายนอกโครงการ 140 55.34 
ราคา 147 58.10 
ระยะหา่งจากขนสง่สาธารณะ 
(BTS/MRT) 

168 66.40 

สิง่อ านวยความสะดวกในโครงการ 105 41.50 
รปูแบบของหอ้งพกั (การวางผงั/
ความสงูฝ้าเพดาน) 

98 38.74 
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ตารางท่ี 7 สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการที่
ส่งผลต่อการเลอืกซื้อ จากผูต้อบ 253 คน (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
สิง่อ านวยความสะดวก จ านวน(คน) รอ้ยละ 
พืน้ทีจ่อดรถ 185 73.12 
พืน้ทีส่เีขยีว 177 69.69 
หอ้งออกก าลงักาย 146 57.71 
สิง่อ านวยความสะดวก จ านวน(คน) รอ้ยละ 
สระวา่ยน ้า 113 44.66 
ระบบรกัษาความปลอดภยั 204 80.63 
พืน้ที ่co-working space 84 33.20 
พืน้ทีพ่เิศษอืน่ ๆ 5 1.98 
บรกิารพเิศษอืน่ ๆ 6 2.37 

 
4.3 การวิเคราะหปั์จจยัด้านองคป์ระกอบอาคาร
เขียวทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ตารางท่ี 8 คา่เฉลีย่ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบอาคาร
เขยีวทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้แบง่ตามหมวด 
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5.  สรปุผลการศึกษา 

5.1 ข้อมลูทัว่ไปและปัจจยัทางกายภาพ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-
20 ปี จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.7 มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-50,000 บาท 102 คน หรือ
รอ้ยละ 40.3 

ความต้องการทางกายภาพของอาคารชุดพัก
อาศัยสีเขียว ส่วนใหญ่ต้องการห้องชุดประเภท 1 
ห้องนอน คิดเป็นร้อยละ 58.1 ปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อ 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้ ระยะห่าง
จากขนส่งสาธารณะ (BTS/MRT) และราคา คดิเป็น
รอ้ยละ 84.6 รอ้ยละ 66.4 และรอ้ย 58.1 ตามล าดบั 
สว่นปัจจยัเรื่องระบบรกัษาความปลอดภยั พืน้ทีจ่อด
รถ และพื้นที่สเีขยีวเป็นปัจจยัด้านสิง่อ านวยความ
สะดวกในโครงการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด 
3 อนัดบั คดิเป็นรอ้ยละ 80.6 รอ้ยละ 73.1และรอ้ยละ 
69.7 ตามล าดบั และมคีวามต้องการห้องชุดอยู่ใน
ราคาระดบัปานกลาง (50,000-80,000 บาท) มาก
ทีส่ดุ 

นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80.2 คดิ
ว่าอาคารชุดพกัอาศยัที่เป็นอาคารเขยีวมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อโดยมปีระเดน็ที่เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม 
เช่น ตระหนักเรื่องสิง่แวดลอ้มและตอ้งการมสีว่นร่วม
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมในทางอ้อม คิดว่าอาคาร
เขยีวจะชว่ยลดภาระสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ ประเดน็ดา้น
พลังงาน เช่น ต้องการประหยัดพลังงานและลด
ค่าใชจ้่ายในระยะยาว รวมถงึประเดน็ดา้นสุขภาวะผู้
อาศยั โดยมคีวามกงัวลเรื่องสุขภาพในระยะยาวจงึ
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ตอ้งการลดปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติ หรอื
ต้องการพื้นที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นต้น ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ 19.8 คิดว่าอาคาร
เขยีวไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากจะพจิารณา
จากปัจจยัเรือ่งท าเลทีต่ัง้ ความสะดวกในการเดนิทาง  
ราคาและกายภาพโครงการ เชน่ พืน้ทีส่ว่นกลาง การ
ออกแบบ การใชง้านอื่น ๆ เป็นหลกั 
5.2 ข้อมูลปัจจยัด้านองคป์ระกอบอาคารเขียวทีมี่
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

แบ่งผลการศึกษาตามระดับราคาอาคารชุดที่
ผูต้อบสนใจซือ้มากทีส่ดุ 3 ล าดบัไดด้งัน้ี 

1. ระดบัล่าง (ต ่ากว่า 50,000 บาท) มีปัจจยัที่
ส่งผลต่อการเลอืกซื้อ ด้านพลงังานและบรรยากาศ  
ดา้นคุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร ดา้น
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ตามล าดบั 

2. ระดบัปานกลาง (50,000 - 80,000 บาท)  มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อด้านพลังงานและ
บรรยากาศ  ดา้นคุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายใน
อาคาร ด้านการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม มาก
ทีส่ดุตามล าดบั 

3. ระดบัปานกลาง-สงู (80,001 – 120,000 บาท)  
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อด้านพลังงานและ
บรรยากาศ ด้านการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ด้านวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง มากที่สุด
ตามล าดบั 

4. ระดบัสงู (120,001 – 200,000 บาท)  มปัีจจยั
ที่ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจซื้ อ ด้านพลัง ง านและ
บรรยากาศ ดา้นคุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายใน
อาคาร และดา้นนวตักรรมมากทีส่ดุตามล าดบั 

5. ระดบัลกัซ์ชวัรี่ (มากกว่า 200 ,000 บาท) มี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซื้อดา้นคุณภาพของสภาวะ
แวดล้อมภายในอาคาร ด้านผงับรเิวณและภูมทิศัน์ 

ด้านพลังงานและบรรยากาศและด้านวัสดุและ
ทรพัยากรในการก่อสรา้งมากทีส่ดุตามล าดบั 

เมื่อดูในภาพรวม ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบอาคาร
เขียวในหมวดพลังงานและบรรยากาศ  หมวด
คุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคารและหมวด
การป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยสีเขียว ในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด
ตามล าดบั ซึ่งมคีวามแตกต่างจากงานวจิยัของพงษ์
กร เจมิศริวิฒันา (2558) ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อ
หมวดผงับรเิวณและภูมทิศัน์อนัดับหน่ึง และหมวด
พลงังานและบรรยากาศเป็นอนัดบัสาม 

จากผลการศกึษา ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใช้
ในการพฒันาโครงการ โดยออกแบบให้มกีายภาพ
และองค์ประกอบด้านอาคารเขียวที่ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในกลุม่ราคาต่างๆ มากขึน้ได ้
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Abstract  

In the present day, globalisation has forced many enterprises to change the way of their distribution. 
Both offline and online to sustain their customer relationships and sells with faster access service. To maintain 
the business, it needs to improve and provide multiple benefits to the consumers in the form of availability of 
products, wider choice, and saves time. Designing an E-commerce cluster model for Thailand’s Silver Jewelry 
Industry, well known for the expertise of handicraft and one of the economic potential in the country, is seen as 
extending distribution channel opportunity. This study aims to investigate factors contributing to the success of 
the online platform for silver jewelry companies in Thailand. The study approaches method using the in-depth 
interview identify significant factors to be a success in using online channels for Thai silver jewelry companies. 

Keywords: Thai Silver Jewelry Industry, Business cluster, Online platform, E-commerce 

 
1 Introduction 

In the present, many enterprises seek 
alternative ways to expand their distribution 
channels in order to expand business growth, 
increase the selling channel, and create a 
competitive advantage. One of the popular trends 
in this present time is electronic commerce (E-
commerce). It helps many industries connected 
with customers with just the fingertips, boosting 

sales, facilitate ordering, and purchasing online 
from elsewhere.   

Silver jewelry, one of Thailand’s economic 
potential, helps economic growth and generate 
the circulating money (silver jewelry export with a 
value of 1,541.68 million dollars (26.90 percent) 
in the nation’s economic system. The industry is 
an entire industry from upstream to downstream. 
Around 80 percent of its production is export-
oriented, while only 20 percent is for domestic 
distribution. (GIT, 2017) With the scarcity of the 
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annual fair, as the distribution channel, would not 
be enough for the growth of the silver jewelry 
industry. Now silver jewelry entrepreneurs are 
losing the opportunities in reaching new 
customers, promoting product and selling since 
traditional distribution channels such as Gems 
and Jewelry fair might not work as it was. The 
online channel will be a great opportunity in 
developing the distribution channel.  

From past to present, the internet plays an 
essential role as optimize tools. Connecting 
people from around the world, enhance the 
business to connect with the customers and 
create high engagement for many industries. 
Globalization has forced many organizations to 
change the way of their distribution. Both offline 
and online to improve their customer relationships 
and sales. With the fast access service by using 
E-commerce as a part of the distribution channels 
which provide multiple advantages for the industry 
which internationally reach new customers and 
selling the products. 

Thailand’s silver jewelry industry also has faced 
with this situation as the world has changed the way 
of distribution channels. With results in the traditional 
distribution channels, sales, and the opportunities in 
getting new customers are decreasing. Moreover, 
the silver jewelry industry has no evidenced on the 
existed E-commerce platform optimizing the 
distribution channel hence it is the great opportunity 
to establish it as a part of the holistic industry for the 
silver jewelry industry.  

The initiate of the research has mainly 
focused on investigating which alter way can 

enhance the distribution channel for Thai silver 
jewelry companies. In reaching more customers, 
promoting products and selling apart from 
traditional distribution channels such as Bangkok 
Gems and Jewelry Fair.  
 

1.1 Research Objective  

  To develop the distribution channels 
and to increase the opportunities in trading for 
entrepreneurs. 
 

1.2 Expected benefits 

To expand the opportunities in reaching 
customers, promoting products, and selling 
through the integrated service in E-commerce to 
Thai silver jewelry companies.  

 
2 Review of literature 

2.1 Silver Jewerly Industry in Thailand 

 Silver jewelry manufactured in Thailand is 
known as a valuable handicraft which has crafted in 
the pre-industrial period when each piece of jewelry 
was mainly made by hands. Local craftsmen have 
combined personal creativity with local 
manufacturing skills which have been passed on 
through generations, resulting in unique pieces of 
jewelry today. Even though the manufacturing 
operations in Thailand are mostly in small and a few 
medium scales for domestic distribution, Thai 
manufacturers are able to develop their skills, 
knowledge, and design which then help to support 
the growth in jewelry market. (GIT, 2017) 
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Table1: Thailand’s Gem and Jewelry Export 
Value from January-December 2017 and 2018 

Category 

Value (Million USD) Share (%) 
Change 

(%) Jan-Dec 
17 

Jan-Dec 
18 

Jan-
Dec 17 

Jan-
Dec 18 

1. Unwrought or 
Semi-Manufactured 
Gold 

5,715.47 4,371.46 44.56 36.50 -23.52 

2. Jewelry 3,662.93 3,886.80 28.56 32.45 6.11 

   2.1 Silver 
Jewelry  

1,789.68 1,857.41 13.95 15.31 3.78 

   2.2 Gold Jewelry 1,695.88 1,883.96 13.22 15.73 11.09 

   2.3 Platinum 
Jewelry  

78.21 79.45 0.61 0.66 1.59 

   2.4 Others 99.16 65.98 0.78 0.55 -33.46 

3. Diamond 1,564.73 1,689.02 12.20 14.10 7.94 

   3.1 Rough 
Diamond 

92.80 104.42 0.72 0.87 12.52 

   3.2 Polished 
Diamond 

1,471.22 1,581.76 11.47 13.21 7.51 

   3.3 Others 0.71 2.84 0.01 0.02 299.15 

4. Colored stone 1,199.35 1,226.85 9.35 10.24 2.29 

    4.1 Rough Stone 44.22 40.82 0.34 0.34 -7.70 

    4.2 Polished 
Precious Stone 

818.09 831.64 6.38 6.94 1.66 

    4.3 Polished 
Semi-Precious 
Stone 

337.04 354.39 2.63 2.96 5.15 

5. Costume 
Jewelry 

341.70 420.91 2.66 3.51 23.18 

6. Waste and Scrap 150.54 164.72 1.17 1.38 9.42 

7. Others 190.54 216.34 1.50 1.82 13.54 

Total 12,825.26 11,976.10 100.00 100.00 -6.62 

Source: Thai Customs Department, data 
calculation by The Gem and Jewelry Institute of 
Thailand (Public Organization) 

Furthermore, there are challenges that 
Gem and Jewelry industry might face in the 
future. Because jewelry is considered as one of 
the luxury goods, it is easily affected by the 
economy and demand and supply quantity as 
well. In addition, the business operators must be 
able to adjust themselves quickly to the abruptly 
changed environments which include the trade 
barriers, economic policy implementation in major 
countries, and changes in consumer behavior. 

 
2.2 Distribution channels 

Distribution channel (Marketing 
Channel) is part of marketing strategies that path 
the structure of channels by which products or 
services moved from producer to end consumer. 
The channel by mean of the intermediaries 
including wholesalers, retailers, agent or 
middleman, distributors, and even through the 
internet. (Will, 2019) 

Distribution channels are a key element 
in all the marketing strategies that revolve around 
products. Which is the way to reach the customer 
demands and a way to promote the product, 
maximise the revenue and a way connected with 
customers. (Aashish Pahwa, 2018)  
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2.3 PEST analysis 

To analyse the dynamics and effects of 
the external macro environment of the distribution 
channels in the silver jewelry industry, PEST 
analysis represented as one of the principles. It 
identifies the external factors and evaluates how 
business models will have to develop and adapt 
to their environment. Understanding the impact of 
external factors will be diminished with pre-
adoption strategies, and new opportunities will be 
used to create new competitive positions that may 
occur in the process. (Tanya Sammut-Bonnici, 
2017)  

The four major factors are essential in 
the development of distribution channels and 
determine how the environment is conducive to 
business operations. The details of the factors 
given below: 
 Political: The political factors are 
significant since they may restrict the business 
operations of any company or industry. 
Government intervention becomes the driving 
force of the gems and jewelry industry in the 
absence of industry leaders to lead the direction 
of industrial development. In order to create 
competitive advantages for Thai entrepreneurs, 
many public and private organisations in Thailand 
attempt to formulate strategies for supporting and 
developing the industry. However, there is a lack 
of coordination due to the promotion and 
regulation of the industry is under the 
responsibility of various organisations.  
 Department of International Trade 
Promotion (DITP) has pushed forward the fair to 

become the world’s exhibition with internationally 
accepted. The government invested heavily only 
in organising the gems and jewelry fairs, which 
currently may not answer the needs of the seller 
and buyer. Which causes the industry to still lack 
support in online channels, whether in regulations 
or policies such as online taxation e.g. 
 Economic: Leading to global trends 
and long-term, effects to demand and supply 
trends. From the past to present, Thai gems and 
jewelry industry mainly rely on exports. The world 
economy is therefore important in the growth of 
the industry. If the external economy is not doing 
well, it must certainly affect Thailand. Due to the 
decreased demand for jewelry, foreign 
entrepreneurs are less involved in the fairs. Since 
the cost in travel, each time is not worth the rate 
of return. It is allowing foreign entrepreneurs to 
consider in using online channels to do business 
instead to reduce travel costs. 
 Social: At present, the continually 
changing economic and technological factors 
affect consumer behavior, whether it is the 
purchase process or daily life. As the internet has 
aged, consumers have become more comfortable 
buying items online. Their behavior has replaced 
by excitement for convenience and saving. Online 
channels are now transforming the shopping 
experience. 

Technological: Technology is fast 
disrupting the supply chain as the emergence of 
online channels is providing greater access to 
information. Using the internet as an additional 
distribution channel provides opportunities over 
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traditional channels, it saves costs, time, and 
increases efficiency and productivity. An online 
channel is a new opportunity in boosting sales 
and growth in the jewelry industry. 

2.4 E-commerce and online platform 

Electronic commerce (E-commerce) 
refers to an electronic platform for a business 
transaction. The processes of selling, buying and 
trading of products as well as information and 
services through the online network including 
directly through the internet, social network or etc. 
The customer can access to the process of 
buying such as choosing products, buying 
decision making, payment transaction while the 
sellers offer the products to the customer, receive 
the customer’s payment by mean of all processes 
are achieved through online channels. (Turban et 
al., 2015) 

Undeniable that, there are no comparable 
services in this decade can be compared to things 
that E-commerce can do. People in these days 
are turning to use an online platform to 
communicate and sharing information instead of 
traditional. According to the number of internet 
users worldwide has reached 4.1 billion and the 
total number of social media users reached 3.356 
billion in July 2018. (Global Digital statshot, 2018) 
The main factor that makes online platform 
become popular is easy, simple and fast access 
and it has a variety of channels. Social media 
platforms such as Facebook, Instagram, Twitter 
and Youtube e.g. Including communication 

technology and the internet are constantly 
evolving. Online platform becoming one of the 
main parts of people in the future certainly. 

 
3 Research Methodology 

In conducting qualitative method in this 
study, the interview approach was set as a 
technique for generating data from individual 
interview utilised semi-structured questions 
format. Essentially, used open-ended to allow for 
more flexibility and responsiveness to emerging 
information for both interviewer and interviewee. 
In-depth interviews are optimal for collecting data 
on personal histories, perspectives, and 
experiences of individuals, especially when 
exploring sensitive topics. (Natasha M. et al., 
2011) In order to support the idea of developing 
of distribution channel in E-commerce into the 
silver jewelry business. The author has conducted 
the PEST analysis (according to 2.3) to design 
the questions for an in-depth interview. From the 
study, it concluded that in the future, the entrance 
of online distribution channels is significant for the 
development of the silver jewelry business. 

This study’s primary target groups are six 
silver jewelry companies. The samples were 
drawn from a population of Thai silver jewelry 
entrepreneurs who have extensive experience in 
the silver jewelry business. The participants have 
qualified in both non-experience and experience 
in online channels. The entrepreneurs who have 
experienced will be specified as an online jewelry 
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expert. As they are experienced and recognised 
in succeeded doing online channel.  

Due to the study aims to develop an online 
distribution channel. Website design is, therefore, 
a part of this study. The website prototype will be 
a tool for collecting data. It will initiate by studying 
the essential components of the website from the 
study of secondary data. Then the interviews 
were made to support the interface design, 
website’s functions and processes. The idea was 
to have the participants’ experiences, opinions 
and needs to suggest the design work.  

 
4 Result and discussion 

This section presents the findings and 
analysis derived from literature reviews and In-
depth interviews.  

 
4.1 Opportunities of online platforms in silver 

jewelry business. 

Based on PEST analysis, these factors 
making an opportunity to develop online platform 
into this business. Moreover, the data collected 
from the interviews, the entrepreneurs are 
perceived that in the future, online channels will 
definitely play a role in their business. The current 
situation in each traditional distribution channels 
are not developed much from the past, and it is 
still working in its original form. In order to 
maintain business while the change of economy 
and customer behavior.  Thai silver jewelry 
companies need to develop E-commerce to 
respond the change. 

 
4.2 Significant factors to success in online 

platforms for silver jewelry business. 

In this study, after reviewing relevant 
researches of principle success factors, in order 
to get a complete understanding of principle 
success factors, these aspects need to be more 
focused on in-depth interviews. The principles of 
success factors will be summarised from the 
answers based on the participants’ viewpoint by 
sorting the prioritise of the frequency of the most 
mentioned. The factors will be classified as 
follows: 

1) Value proposition: The identification of 
business identity, determine how the website will 
be positioned in the market. The website has to 
be unique in the products and services to make 
people or customers able to clearly recognise the 
website (brand awareness). It will be able to set 
the website apart from its competition.  

2) Management team: The team who operate 
the website must have development, marketing 
and management skills with strong knowledge 
about new things and changes in economic and 
social including customer behavior. In order to be 
able to operate in the proper way to achieve the 
best trade possible. 

3) Organisation Development: The 
organisation that responsible for directing website 
activity need to understand the business 
objectives clearly by creating a plan for website 
development. 
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4) Market opportunity: The opportunities that 
the website will reach in the new markets and 
create a convenient distribution channel in order 
to serve products or services the needs and 
requirements of new target customers. 

5) Marketing strategy: The website requires 
a suitable advertising plan to reach the right target 
customers, create an opportunity for people or 
customers to find this website. 

6) Competitive advantage:  The website 
requires a strong attribute of products and 
services that differentiated from competitors 
within the same business field, which contribute 
to a higher chance of being selected by the buyer. 

7) Design of the online platform: Well-
designed can influence the establishes of 
business identity, creates an impression and 
credibility for the target group. In order to have a 
successful website it should be considered two 
main factors:   

 User experience (UX): Create customer 
satisfaction towards usage and 
including the experience of the function 
design interaction. UX is important in 
every aspect of design. Which will 
include visual design, usability, 
interaction design, and accessibility. In 
order to help users to access to the 
service or products. 

 User interface (UI):  UI design is helping 
UX in the arrangement of elements, 
colors, font sizes, form that will show on 

the website interface. To be clean, 
beautiful, unique and easier to use. The 
consistent visual elements very 
important for website.  

8) Revenue model: The website must clearly 
define the revenue sources in order to operate 
the website such as the transaction fee revenue, 
and advertising revenue. 

9) Government support: The government has 
an impact on the developing of E-commerce by 
laws, regulations, investments in infrastructure 
and different restrictions. The government is 
responsible for developing the country to have a 
good environment for E-commerce. 

10) The development of technology: 
Technological is conducive to electronic 
transactions. Most important feature of the 
development of technology is speed, capability, 
reliability, availability of terminal equipment and 
price. It is essential that the technology supports 
large file transfers at the right speed and cost. 

Lastly, this study mainly focused on the 
evaluation in the willingness of the integrated E-
commerce with five Thai silver jewelry 
entrepreneurs. All the participants shown their 
interest in participate the E-commerce cluster 
model as it was mentioned as one of the tools to 
extent the business growth and opportunity 
creation in reaching more customers. But there 
might be some restriction to the principle of 
business cluster, the comparison of the products 
price and design must be considered as the treat 
of the website. Even though some restriction 
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toward the website is represented, all the 
participants described their great interest in 
corroborate the business cluster principle. 

  
5 Conclusion 

Trading through online platform will result in 
the business being able to expand sales and 
service channels to foreign markets. It also makes 
the company easier to access and become more 
widely known. Moreover, if the products or 
services that meet the needs of the partner, it will 
result in repeat purchases (Customer loyalty) and 
may lead to a long-term contract. 

At present no website collects companies in 
one place, thus there is only a Bangkok Gems 
and Jewelry Fair that gather all of the companies 
together, but it is quite difficult for customers to 
look at all the shops in the fair in one time. 
Another limitation is that the fair only organised 
on a biannual basis in February and September. 
During the absence of the fair, the entrepreneurs 
may lose many opportunities to meet customers. 
Besides, online trading is becoming increasingly 
important due to the convenience and availability 
of services and products. Thus, enabling 
customers to purchase more on the internet. No 
matter where the customer is, they can order and 
communicate with the seller 24/7. Online 
distribution channels are a part that can stimulate 
jewelry trading in today's world. 

The benefits of joining the cluster website will 
create an opportunity for entrepreneurs to reach 
more customers. Since the current market, such 

as trade show or store, may not reach all groups 
of customers, and there are still costs that may 
not worth in return. The members in the cluster 
can share the area to display and sell their 
products in order to reduce the cost of renting. 
The website will help new or small jewelry 
companies that cannot effort such a high cost to 
reserve the space in the fair, also reduce the cost 
of SEO (search engine optimization) — allowing 
customers more comfortable and more accessible 
to find the website which is useful for both sellers 
and buyers. 
 
References 

Asshish . (2019). Distribution Channels, 
Definition, Types, & Functions [Online]. 
https://www.feedough.com/distribution-
channels-definition-types-functions/ 

Asshish Pahwa. (2019). Distribution 
Channels, Definition, Types, & Functions 
[Online]. https://www.feedough.com/ 
distribution-channels-definition-types-
functions/ 

Natasha M. et al. (2011). Qualitative 
Research Method: A Data Collector’s 
Field Guide, https://www.csus.edu/indiv/c/ 
chalmersk/econ251fa12/clustersnewecon
ofcompetition.pdf 

Tanya, S. Bonnici. (2015).  PEST analysis, 
https://www.researchgate.net/publication/
257303449_PEST_analysis 

The Gem and Jewelry Institute of Thailand, 
(Public Organisation). (2017). Thailand's 
Gem and Jewelry Import-Export Performance 

https://www.feedough.com/distribution-channels-definition-types-functions/
https://www.feedough.com/distribution-channels-definition-types-functions/
https://www.feedough.com/%20distribution-channels-definition-types-functions/
https://www.feedough.com/%20distribution-channels-definition-types-functions/
https://www.feedough.com/%20distribution-channels-definition-types-functions/
https://www.csus.edu/indiv/c/%20chalmersk/econ251fa12/clustersneweconofcompetition.pdf
https://www.csus.edu/indiv/c/%20chalmersk/econ251fa12/clustersneweconofcompetition.pdf
https://www.csus.edu/indiv/c/%20chalmersk/econ251fa12/clustersneweconofcompetition.pdf
https://www.researchgate.net/publication/257303449_PEST_analysis
https://www.researchgate.net/publication/257303449_PEST_analysis


The developing of distribution channel in e-commerce to Thai silver jewelry companies 
Vipawin Hongsrichinda, Jitiporn Wongwatcharapaiboon, Ph.D.,  
Siwaporn Klinmalai, Ph.D. and Parit Thossilaporn Ph.D. 
 

253 

2017, https://www.git.or.th/thai/info_center/ 
trade_review/2018/GIT_TRADE_REVIEW_20
17_en.pdf (2) 

The Gem and Jewelry Institute of Thailand, (Public 
Organisation). (2018) Thailand's Gem and 
Jewelry Import-Export Performance 2018, 
https://infocenter.git.or.th/GemDB_BE/upload/co
ntent/26022019.1532440_ExportAnalysis_Jan-
Dec%2018_tr.pdf, 
https://infocenter.git.or.th/GemDB_BE/upload/: GIT. 

Turban, et al. (2015). Electronic Commerce: 
A Managerial and Social Networks 
Perspective-Eight edition, 
https://sabraz.files.wordpress.com/2017/0
8/e-commerce-turban.pdf 

Will Kenton. (2019). Distribution Channel 
[Online]. https://www.investopedia.com/ 
terms/d/distribution-channel.asp 

 

 

 

 

 

 

https://www.git.or.th/thai/info_center/
https://infocenter.git.or.th/GemDB_BE/upload/content/26022019.1532440_ExportAnalysis_Jan-Dec%2018_tr.pdf
https://infocenter.git.or.th/GemDB_BE/upload/content/26022019.1532440_ExportAnalysis_Jan-Dec%2018_tr.pdf
https://infocenter.git.or.th/GemDB_BE/upload/content/26022019.1532440_ExportAnalysis_Jan-Dec%2018_tr.pdf
https://sabraz.files.wordpress.com/2017/08/e-commerce-turban.pdf
https://sabraz.files.wordpress.com/2017/08/e-commerce-turban.pdf
https://www.investopedia.com/%20terms/d/distribution-channel.asp
https://www.investopedia.com/%20terms/d/distribution-channel.asp


10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

254 

Proposed waste management guidelines for                                                                 
the fast fashion industry in Thailand 

เสนอแนวทางการจดัการขยะส าหรบัอุตสาหกรรมฟาสตแ์ฟชัน่ในประเทศไทย 

Chayanee Wongchittaphok1, Isaac Jamieson, Ph.D2 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

Email: Chayanee-b@hotmail.com1, isaac@ap.tu.ac.th2 
 
Abstract 

Current causes of fast fashion waste within Thailand and obstacles preventing better waste 
management were investigated. The possibilities of value creation from waste streams and appropriate 
guidelines to effectively manage and reduce the waste created by the fast fashion industry were also 
examined using a quantitative method for six brands producing apparel in the Bangkok area.  Causes 
of waste were identified as lack of quality waste management resulting from the absence of experts with 
specific knowledge regarding sustainability and production processes. For all six brands, wastes were 
determined as processed fabric fibers. Waste management guidelines and best practice measures 
should be used more effectively to add extra value and reduce waste streams. In particular, it is 
suggested that setting up a green fast fashion certification initiative can significantly help shape the 
standards and best practices of the fast fashion industry and make it much more sustainable. 

Keywords: fast fashion, waste management, sustainability, textile waste, environmental impact 
 

1 Introduction 
1.1 Background 
The fast fashion industry creates low-cost clothing 
collections based on recent and updated styles of 
fashion. As its name implies, it is rapid. Production 
companies focus on creating large inventories with 
shortened lead-time production to market to satisfy 
transient consumer demand (Figure 1). Fast fashion 
is currently unsustainable, and typically there is a 
lack of ethical and environmental concern among 
those involved in its production processes (Bick et 
al. 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Difference in lead times between traditional 
retailers and fast fashion retailers (How fast is fast 
fashion Adjuno, December 2015)  
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The consistently expanding and developing Thai 
textile industry can support all three links of the 
textile industry chain as upstream, through 
midstream, along with downstream. Thailand is 
one of only a few countries that can cover the 
whole value chain for this industry (Department of 
International Trade Promotion, 2012). ‘Upstream’ 
initiation processes typically cover raw materials 
and fabrics preparation. Around 0.4% of the Thai 
textile industry is involved in such work. Next, in 
the ‘midstream’ processes, raw materials from 
‘upstream’ are used to produce new products, and 
processes such as dyeing, finishing and printing 
often take place. Around 32.1% of the Thai textile 
industry is involved in this. Lastly, ‘downstream’ 
processes involve the creation of finished products. 
Around 67.5% of the Thai textile industry is 
involved in downstream operations (National 
Statistical Office of Thailand, 2011).  
During the period 2007-2012, waste from the 
textile industry increased annually by 5% due to a 
general lack of ethical concern and environmental 
awareness of the need for waste management 
solutions (BOI, 2017). 
 
1.2 Research hypotheses 
H1: Knowing the causes and types of waste 
created can allow each type of waste to be handled 
and/or reduced more efficiently. 
H2: Knowing the problems and obstacles that 
exist, and how to address them, can allow better 
industry waste management guidelines to be 
created and adopted. 
 

1.3 Research questions  
The following research questions were asked:  
1. What are the main causes of textile waste in this 
industry? 
2. What are the problems and obstacles to 
effective waste management in the apparel 
production process?  
3. How can guidelines be developed to effectively 
manage waste in the apparel production process, 
particularly with regard to fast fashion? 
 
1.4 Objectives 
1. To investigate the cause of textile waste in the 
apparel production process. 
2. To investigate the problems and obstacles to 
waste management in the apparel production 
process. 
3. To propose waste management guidelines and 
sustainable practices that can effectively manage 
the fabric waste. 
 
2. Review of literature  
A detailed literature review was undertaken 
covering a diverse range of topics including 
impacts of fast fashion on the environment, 
concepts of environmental management, concepts 
of waste management, types of industrial waste 
created by the textile industry, and how to create 
potential value streams from waste streams. 
Impacts of fast fashion on the environment, the 
literature review revealed that the main negative 
impacts arise from fast fashion as a result of textile 
waste, toxic chemical usage and water pollution 
(The independent, 2018). 
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The concepts of environmental management 
determine the continuous, systematic 
implementation of suitable environmental 
conditions. The use of resources is worthwhile and 
sustainable, with control to prevent pollution or 
reduce pollution to a minimum.  The concepts used 
to help solve the most problems follow the 
International Organization for Standardization 
14001 (ISO 14001), Command and Control (CAC), 
and A Clean technology. 
The Organization for Standardization ISO 14000 
family of standards relates to environmental 
management (ISO 14001) because it can be 
developed to help businesses reduce or eliminate 
their negative environmental impacts (ASQ The 
Global Voice of Quality, 2015).   
Related studies about command and control of the 
Factory Act 1992 require businesses in Thailand to 
comply with wastewater and air pollution 
standards. As a result, the industry must produce 
a standard air-water treatment system, and officials 
can inspect the industry to detect and punish 
lawbreakers (Factory Act, 1992).    
A clean technology strategy can be adopted to 
improve products and services. Continuous 
processes to efficiently manage resources are 
minimized or eliminated. Reducing pollution at the 
source is both environmentally friendly and cost-
effective. Clean technology focuses on the 
prevention and reduction of pollution at the source 
(UNEP, 2011). 
At present, the most widely used methods for 
managing industrial waste are 3R:  reduce, reuse, 
and recycle. These concepts can be used to 

reduce the generation of waste from the production 
process as well as transforming and then recycling 
waste (UNCRD, 2011). 
After studying various approaches to waste 
management in textile factories, the types of 
industrial waste created by the textile industry were 
considered. Waste in the textile industry can be 
divided into two categories as industrial hazardous 
waste and industrial non-hazardous waste 
(Department of Industrial Works, 2018). The 
available data can be classified by type of waste 
for correct and effective handling. A list of wastes 
from the main production processes of the textile 
industry is provided in Table 1.  
Table 1 Types of waste from the textile industry 
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3. Methodology  
Both primary and secondary data were collected 
for descriptive analysis using the qualitative 
method (Figure 2).  

 
Figure 2 Conceptual framework used for the 
investigation 
 
3.1 Study participants  
Data were collected through in-depth interviews 
and by using a focus group (Table 2). 
Table 2 Participant status and number  

 
 
Thirty participants were interviewed and five 
individuals took part in the focus group. Information 
was also collected through informal interviews 
(Figure 3). 

 
Figure 3 Sampling diagram of participant status 
and techniques used to gain information 
 
3.2 Study area 
Six brands producing apparel in the Bangkok area 
participated in this study (Table 3). Particular 
emphasis was placed on investigating waste 
disposal and waste reduction methods related to 
their products (Table 4).  
 
4. Results 
4.1 Survey results from fast fashion industry 
workers and experts 
Table 3 Types of industrial waste 

Brand Waste from 
textile 
industry 

Type 
of 
waste 

Characteristic 

1. Brand A  Nylon, 
Polyester 

Solid Non-hazardous 

2. Brand B Rayon, Nylon Solid Non-hazardous 

3. Brand C Nylon, 
Polyester 

Solid Non-hazardous 

4. Brand D Polyester, 
Cotton, CVC, 
TC 

Solid Non-hazardous 
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5. Brand E CVC, 
Polyester 

Solid Non-hazardous 

6. Brand F Nylon, 
Polyester 

Solid Non-hazardous 

 
Table 4 Causes of waste, problems, and obstacles 
to effective waste management 

Brand Main causes of 
textile waste  

Problems and 
obstacles to effective 
waste management 

1. Brand A Outsourcing 
production from 
the industry 

External and internal 
barriers 

2. Brand B Lack of proper 
quantity 
management for 
each production 
process 

Lack of proper 
management practices 
in production and 
employees 
unconcerned about 
their waste 

3. Brand C Production 
sometimes does 
not fit the set 
standards 

Unsuccessfully 
managing and 
reducing waste 

4. Brand D Mass production 
to satisfy market 
demand 

Production process is 
unsustainable 

5. Brand E Outsourcing 
production from 
the industry 

Lack of proper 
management practices 
in production 
processes 

6. Brand F Lack of people 
with specific 
knowledge of 
good production 
processes 

Lack of experts with 
specific  
knowledge concerning 
sustainability in the 
production process 

Results obtained using the quantitative method for six 
brands producing apparel in the Bangkok area 
identified the causes of waste as lack of proper quality 
in waste management, followed by the lack of experts 

with specific knowledge concerning sustainability in 
the production process. All six brands generated 
wastes from processed fabric fibers. 
 
5. Discussion and conclusion 
Results and analysis according to the conceptual 
framework identified the likelihood of a continuing 
benefit of the fast fashion industry waste 
management, leading to sustainable industrial 
waste management practices. 
Therefore, the Thai fast fashion industry should 
adopt clear environmental policies complying with 
the ISO 14001 series of standards (ASQ The 
Global Voice of Quality, 2015) and follow 
international best practices related to sustainability. 
In particular, the industry should focus on waste 
management by educating employees at all levels 
on the necessity to reduce waste. Ideally, ‘closed 
loop’ sustainability approaches (Bick et al. 2018) 
should be adopted throughout all three links of the 
textile industry chain. 
Especially, it is suggested that setting up a green 
fast fashion certification initiative can significantly 
help shape the standards and best practices of the 
fast fashion industry and make it far more 
sustainable. 
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Abstract 

The quality of public transportation is influenced by the development of economy and urban 
planning and is crucial to quality of life. This paper aims to study how high quality of inbound – outbound 
bus services can be developed and maintained in terms of service design in Bangkok, Thailand in 
particular, based on the well-regarded Hong Kong system. The quality of service can be measured by 
analysis of user journey map based on the service design approach. The researcher combined the user 
experience and urban mobility model with the SERVQUAL model in order to identify user experience 
in the ‘before’, ‘during’ and ‘after’ trip phases of bus service with it dimensions of Availability; 
Affordability; Efficiency; Convenience; Sustainability; Tangible; Reliability; Assurance; Responsiveness 
and Empathy. The result of this project shows that both the positive and negative sides of the system 
can be taken into account to form a set of guidelines to improve the quality of the bus transportation 
system and establish better standardized services in Bangkok and elsewhere in the future. 

 
Keywords: Hong Kong bus services, Service design, User experience, SERVQUAL, Public transportation 
 
1. Introduction 

Nowadays, public transportation plays a crucial 
role in enabling the efficient mobilisation of people 
from place to place in many countries. There are 
varieties of modes of public transportation 
including train, bus and taxi. Buses are 
considered as one of the main choices that 
people use to commute, especially for those 

people who do not have their own car. Thailand 
has been ranked 1st in the world’s traffic 
congestion problem rankings according to overall 
country score (INRIX, 2018). This problem is 
caused by overload in the number of cars on the 
road. The way to solve this problem sustainably 
is to encourage the people to use public 
transportation instead of private cars. The Hong 
Kong bus service is investigated as a case study 
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in this present work because Hong Kong 
transportation has received the top rank in the 
Sustainable Cities Mobility Index (Arcadis, 2017). 
Moreover, the passenger opinion survey by MSA 
(2015) of the Hong Kong bus services quality 
levels provided high scores on the investigated 
eight aspects of passenger satisfaction as seen 
in the table 1. 85.1% of respondents in that work 
were said to be satisfied with the overall quality 
of service, 85.5% were satisfied with the level of 
comfort provided by the buses, 90.8% were 
satisfied with the facilities available in the buses, 
81.2% were satisfied with passenger information, 
63.6% were satisfied with the reliability of the bus 
services, 87.7% were satisfied with the driving 
performances of bus drivers, 89% were satisfied 
with service attitude of bus drivers or staff and 
73.3% were satisfied with performance of the 
buses with regards to environmental protection.  
Table 1 Passenger satisfaction results  
  Aspects                   Very Satisfied    Satisfied 

          Percentage      %  
Service Quality   6.3     78.8 
Comfort of buses 7.7      77.8 
Facilities on bus  9.8      81 
Passenger Information 9.4      71.8 
Reliability of bus services 6.2      57.4 

  Bus driver performances 7.7      80 
Driver service attitude  8.2      80.8 
Environmental protection  5.3      68 

Source: (MSA, 2015) 
 

In addition, according to the survey of bus users 
in Bangkok undertaken by Kittipong and 
Ubolwanna (2015), when investigating how to 
most effectively develop the bus services of the 
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), it was 
found that the most important aspect of 
passenger experience during trips, and the one 
which needs to be improved first, is the 
punctuality of the bus service. This is because 
passengers often spend a lot of time both 
commuting and waiting for buses, and improving 
punctuality can help reduce this. The next most 
important aspect was shown to be the frequency 
of bus service provided, as most respondents 
reported that they thought that the number of 
buses provided was insufficient for the number of 
users. The third aspect that needed to be 
addressed was the average age of the buses 
being used, as many of them were quite old. The 
final factor that was raised was the safety of using 
the bus service, primarily as represented by 
through bad driving behaviour compromising the 
general safety of the bus and its passengers.  
When undertaking the problem analysis of the 
inbound-outbound bus service travel experience 
for passengers who use the BMTA bus service, it 
was found that five factors need to be addressed: 
punctuality; distance of route; bus frequency; 
transit time; and age of the buses used. 
In that work, the poor levels of punctuality of the 
bus service that can be caused by traffic 
congestion problems were shown to be the 
predominant issue, especially due to the nature 
of the service being provided. Next was the 
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considerable distance the route covers for those 
commuting from the center of the town to outside 
town as it causes lots of time to be spent 
commuting. Moreover, the low frequency of bus 
service provision which is due lack of buses is of 
concern especially at peak hours and further 
impacts transit time and the service’s efficiency. 
Also, on average the individual buses that are 
used are old and have typically provided service 
for more than 10 years, this factor being due to 
limitation of budget and policy decisions. The final 
reported factor that negatively affected user-
experience was the bad driving behaviour of 
some drivers which can be of concern to 
passengers. 
 
2. Literature review  
Service design is a design thinking process for 
service and product development which can 
create the most benefit, be convenient and reach 
the highest satisfaction for the end - user. 
Furthermore, it can create the profit for company 
both tangibly and intangibly (Birgit Mager, 2014). 
The service design process consists of three 
phases which are exploration; creation; and 
reflection and implementation. This paper focuses 
only on the exploration phase for studying and 
measuring the quality of bus service. In the 
exploration phase, the terms SERVQUAL model 
(Parasuraman et al., 1985) which are tangible – 
bus stop and bus functions, reliability – timetable, 
responsiveness – driver is willing to help 
customers and to provide prompt service, 
empathy - the ability of driver to give 

individualized attention, care to every customer 
and treat them based on their special features 
and characteristics and assurance - the degree of 
knowledge and courtesy of the staff. It can be 
combined with the user experience and urban 
mobility model in five aspects (Elements of Urban 
transportation systems of 24 global cities, 2018) 
which are availability – operating hours, 
affordability – cost of bus fare, efficiency – waiting 
and commuting time, convenience – inclusive 
design, types of ticketing system, application and 
Wi - Fi and sustainability – environmental 
protection in order to identify user experience in 
before, during and after the trip phase.  
Apart from case study from Hong Kong bus 
service, the researcher also study from other bus 
service case studies in order to get the different 
information to analyze by starting with in domestic 
country, Khonkaen province, there is Khonkaen 
city bus service (KKcitybus, 2019) that operates 
within the city. It can be said that the quality of 
bus service is better than in Bangkok because 
they completely used the new air – conditioned 
bus which has more functions either free Wi-Fi on 
the bus, GPS system or CCTV for safety, 
including rearranging how to use the bus services 
and ticketing.   
 
3. Methodology  
This study is designed as exploratory research, 
and the qualitative research method was selected 
to collect the data based on user journey map 
framework, as seen in figure 1, which the 
researcher combined the user experience and 
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urban mobility model with the SERVQUAL model  
because there are some contexts within each 
model can be useful to fulfill each other.  
In addition, the researcher personally travelled on 
and assessed criteria on the bus line 260X route 
from Po Tin to PolyU (inbound) and PolyU to Po 
Tin (outbound) in Hong Kong in order to gain 
deeper first-hand knowledge of user journeys in 
that city. The data was collected on Mondays, 
Wednesdays and Fridays for weekdays, and on 
Saturdays and Sundays for the weekend periods 
accessed. This was undertaken on every morning 
and evening rush hour for each of those days, 
with the data collection period being of 2 weeks 
duration (25 March to 7 April 2019). 
 
4. Results and discussion  

Figure 1: User journey map  
The results of this study are based on user journey 
map framework which is mentioned in chapter 3. It 
can be summarized according to exploration of the 
user experience on the bus line 260X by Hong 
Kong bus service. Starting with before the trip as 
pre – service phase with regards to availability, bus 

line 260X by Hong Kong bus service operating 
hours start at 5.30 a.m. and run until 23.20 p.m. 
This expanded range of operating hours makes it 
convenient for the user to travel over a wide period 
of time and further increases the bus system’s 
attractiveness.  With regards to affordability, the 
fare is generally reasonable and appropriate for the 
distances travelled. However, sometimes if you 
travel in the same distance, the fare can be more 
expensive. In addition, in context of convenience 
and tangible, most of the bus stops are in the open 
outdoors, with no provision for shelter or seating. 
The bus stop column provides details on the 
number of bus that uses it on its top and an 
information plate that can twist around for seeing 
another different information. In terms of quality 
assurance for those operating the vehicles, there 
is a comprehensive training course for new bus 
drivers and random checks on driver ability 
undertaken by the transport department. Then, 
during the trip as service phase, in terms of 
efficiency, the average of waiting time for a bus is 
around 7 to 20 minutes, and the average of 
commuting time around 1 hour 20 minutes for one-
way trip. The waiting time depends on the time of 
day, the day in question, and also on peak rush 
hours. In addition, convenience and tangible are 
also factored in with the use of double-decker 
buses which can carry a full passenger load of 
around 136 people. It is good to carry a lot of 
people without increasing the amount of space a 
bus takes up on the road. On the other hand, as a 
result of how the system operates, passengers 
often have to go upstairs to the upper deck while 
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the bus is moving. This can be dangerous for 
passengers, particularly those who are elderly. The 
ticketing system on the bus can be paid by either 
octopus card or cash. Also, in context of reliability 
is guaranteed by the buses are very punctual and 
arrive on time in accordance with the information 
provide on the timetable. Additionally, good 
responsiveness is shown, with the drivers stopping 
at bus stops every time when there are passengers 
needing to alight or get off their buses. Moreover, 
the drivers have a strong sense of empathy for 
their passengers, with the drivers actively helping 
disabled people to get on and off their buses, 
including keeping the stuffs of the passenger who 
left on the bus in after the trip as post – service 
phase.  Sustainability issues are also addressed, 
with environmentally-friendly bus designs being 
used that can reduce the energy usage. 
 
5. Conclusion 
According to the results of this study, the positive 
aspects of the Hong Kong bus service can be 
taken as the basis to create guideline solutions 
for bus transportation in Bangkok and elsewhere 
around the world. Therefore, it is suggested that 
in Bangkok, the BMTA could in particular follow 
the guideline solutions as related three main 
aspects based on the user journey map 
framework. Firstly, in terms of reliability, to solve 
the punctuality problem of the bus service BMTA 
should rearrange the bus timetable, especially to 
address peak hour needs. Also, the use of a GPS 
system and the provision of an application that 
members of the general public can easily access 

to check real-time information on bus services 
and plan journeys anywhere and at any time 
should be made available. Secondly, in context of 
efficiency, BMTA should increase the frequencies 
of bus it runs in order to serve users adequately 
and improve the punctuality of its bus service. In 
addition, in terms of tangible, BMTA should stop 
using buses that are more than 10 years old and 
upgrade to new buses that will help attract 
additional customers and make travelling more 
pleasurable. Thirdly, in senses of responsiveness 
and empathy the issue of bad driving behavior by 
some bus drivers can be solved by revising BMTA 
policy to include bus driver refresher training 
courses and penalties for staff if bad services are 
provided to the passenger, including all drivers 
should check the bus every time after finishing of 
the route that are there any belongings of 
passenger left on the bus in order to take care of 
passenger belongings, If it is necessary. The 
researcher hopes that such guideline solutions 
might help BMTA to improve the quality of its 
inbound - outbound bus service experience for 
commuters in Bangkok in the future, whilst also 
improving its own profit margins and helping 
reduce the use of private vehicle transport: a 
factor which in its own right could help reduce 
overall travel time and improve public transport 
efficiency. 
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Abstract 

Over the past few years, unsustainable fishing has become a major issue of Thai ocean 
caused by the use of devastating gear and overfishing with irresponsible to the marine ecosystem from 
the commercial fishery. Therefore, folk fishery is one of the initial choices of Thailand sustainable fishery 
reformation. In this paper, the main objective is to propose an effective business model to tackle 
unsustainable fishery and support sustainable seafood consumption in Bangkok by focusing on the 
experiment and implementation of the model on Folk fishery in Thung Noi, Prachuap Khiri Khan. It 
refers to the local fisheries that try to tackle unsustainable fishery in Thailand led by Mr. Piya Tadeyam, 
the President of Thung Noi Fishery Association, who created the Thung Noi fishery association to 
support the local fishery and to have more opportunity in the fishery market. Mr.Piya is one of the first 
fishermen that fight with illegal and unsustainable fishery and tries to create legal changes to support 
the local fishery. Therefore, Thung Noi Fishery will be the main setting where the observation will be 
made. Mr. Piya Tadeyam will be an important figure whose knowledge in this field will be applied for 
an in-depth interview. So the approach of the thesis is to find a way to optimize the distribution of the 
sustainable fisheries entrant to the market in Bangkok. 

 
Keywords: Sustainable fishery, Design strategy, Distribution channel, Fishery industry, Future environment 
 
1 Introduction 
The reasons behind seafood prices increase 
every year and fish sold in markets are constantly 
getting smaller than the past are directly related 
to the destroyed marine ecosystem caused by 
unsustainable fishery such as overfishing and 

improper utilization of devastating fishing gears. 
Accordingly, fish have no chance to grow up or 
recovery and even non-target marine creatures 
such as sea turtles, dolphins, whales, and sharks 
are the victim of irresponsible fishing. Since the 
trawl fishing has been used in Thailand which 
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caused the peak of aquacultural or fishing 
industry in 1995, but the long-lasting impact on 
the reduced fish numbers according to the 
inability of fish to recover or proliferate 
(Greenpeace Thailand, 2015). 
         As a result, sustainable fishery is the only 
choice for Thai fishery reformation. Thailand's 
Fishery GDP is estimated at 3,285 million euros 
(approximately 114,975 million baht). Since 
Thailand has strong potential to produce, 
process, and export seafood and fishery 
products, fishing industry can be a key factor to 
boost the country's economic growth. Although 
Thais aim to promote the economic health of 
their country, sustainable environmental goals 
and the social impact of such policies should not 
be neglected. In other words, environmental and 
social issues should be developed as one of the 
main goals of any fishery policies to create the 
balance of economy, society, and environment 
based on the concept of sustainable 
development itself. 
         In the discussion to reflect Thailand current 
issue on the fishery, Thailand has been given a 
yellow card, which means that the European 
Union put Thailand to be a country of high risk on 
the unsustainable fishery. Under the full regulation 
of Illegal Unreported and Unregulated Fishing of 
the European Union (IUU), the yellow card is only 
a warning, and it has no effect on the suspended 
exports of fishery products. “Thailand receives its 
first yellow card in April 2015. This was seen as a 
warning ahead of the possible ban on EU import 

of processed seafood if substantial measures 
were not taken to resolve IUU issues” 
(Wipatayotin, 2017). There are case studies 
underlying the importance of sustainable fishery 
business which is taken from Sustainable Fishery 
Trade (SFT) from Peru and Salty Girl Seafood 
(SGS) from the USA. In Peru, the SFT connects 
small-scale fishing families directly to the market 
(Godfrey, 2018). Peru has to face the issues like 
Thailand which are is overfishing and 
unsustainable fishing. Therefore, The SFT 
Sustainable fishery trade is established to support 
local fishery by connecting the fishermen direct to 
the market (Godfrey, 2018). In the case of USA’s 
Salty Girl, this is the enterprise that is selling 
product from salmon. They support local fishery 
by buying all salmon from local fishermen and 
produce a product from those salmon (Nelson, 
2017). In Bangkok, there are some restaurants 
that try to promote sustainable seafood such as 
Batt tempura and Ekamian. Batt is a tempura 
restaurant that uses sustainable ingredients from 
Prachuap Khiri Khan and Chumporn. Ekamian is 
a chef table, private restaurant arranged for a 
small group of people only by appointment in the 
chef’s home setting, that uses sustainable seafood 
from Koh Chang and Rayong. Moreover, another 
example of a company that encompasses 
sustainable practice in Bangkok is Pla Organic 
owned by Nuch. The article was named “The 
Bangkokians pushing back against unsustainable 
seafood” and published on the BK city website. 
Wanvida Jiralertpaiboon states that “with EU 
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funding to bring the catch from small-scale 
fisheries in seven provinces—Satun, Krabi, 
Phangnga, Songkhla, Patalung, Petchaburi and 
Pattani—to market in Bangkok, Nuch is creating a 
network that supports the livelihoods of fishing 
communities dedicated to sustainable practices” 
(2017). 
         In this paper, the main objective is to 
propose an effective business model to tackle 
unsustainable fishery and support sustainable 
seafood consumption in Bangkok by focusing on 
the experiment and implementation of the model 
at Folk fishery in Thung Noi, Prachuap Khiri 
Khan. It refers to the local fisheries that try to 
tackle unsustainable fishery in Thailand led by 
Mr. Piya Tadeyam, the President of Thung Noi 
Fishery Association, who created the Thung Noi 
fishery association to support the local fishery 
and to have more opportunity in the fishery 
market. He is one of the first fishermen that fight 
against illegal and unsustainable fishery and try 
to create a legal change to support the local 
fishery. Therefore, Thung Noi Fishery will be the 
main setting where the observation will be made. 
Mr. Piya Tadeyam will be an important figure 
whose knowledge in this field will be applied for 
an in-depth interview. 
1.1 Purpose of the study 
 The purpose of this study is to 
understand the process of the seafood industry 
in both producer and customer aspect and find a 
way to optimize distribution for the sustainable 
fisheries entrant to the market in Bangkok.  
 

1.2 Research question  
- How local fisheries create an impact on 

sustainable fisheries? 
- What are customer behaviors of seafood 

consumption in Bangkok? 
- Can a business matching platform be an 

effective intermediary between producer 
and customer? 

1.3 Scope 
This study will focus on the current area 
occupied of sustainable fishery e.g. Prachuap 
Khiri Khan Province 

1  
2 Related literature  
2.1 Fisheries overview  
 2.1.1 Fishery and Thai people 
 Thailand is an agricultural country. There 
is 2,600 km of the coastal area. It is a way of life 
for over 8 hundred thousand Thai fishermen, 
most fisheries in Thailand are in small scale. 
However, in the last century, Thailand's fishing 
industry has grown rapidly. Thailand has become 
one of the world's leading exporters of fishery 
and seafood products. As a result, traditional 
fishing patterns have to be adjusted to meet the 
demand of the Thai fishing industry and business 
which are linked to the global supply chain. 
Meanwhile, the Thai fishery sector has 
developed rapidly, which makes the fishery 
industry more complicated, but fisheries policy in 
Thailand, as well as relevant Thai legal 
frameworks to control Thai fisheries, are still 
under development. (Thawornmas, 2018) 
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 2.1.2 Unsustainable fishery destroys the 
ocean and people 
 Thai fishery is also facing many 
problems. O One of that is overfishing. There are 
many commercial fisheries that try to catch fish 
as much as they can with devastating fishing 
gear and have no responsibility to the ocean. 
This makes the number of marine life decreasing 
rapidly. Degenerate of marine resources in both 
the Gulf of Thailand and The Andaman Sea. This 
also impacts directly to the people who rely on 
ocean resources and who live in a coastal area. 
Moreover, the issue of human trafficking comes 
from the growth of the commercial fisheries 
industry too. (Greenpeace Thailand, 2018) 

2.1.3 The difference of local fisheries and 
commercial fishery  
The first difference is about the fishery zone. The 
law in section 34 of the fisheries act 2015 said 
that local fisheries can be fishing within 3 nautical 
miles but commercial can be fishing as far as 
197 nautical miles. The second point is about 
fishery gear. Commercial fisheries are using 
devastating fishing gear such as otter trawl, 
encircle trawl and clam trawl. All of these trawls 
are harmful to the eco-system of marine life. On 
the other hand for local fisheries, they do 
seasonal fishing, for example, they catch 
mackerel in one season and snapper in the 
other. Moreover, local fisheries use tools specific 
to the type of aquatic animal such as the sunken 
net for mackerel and then leave the net and let 

the water take the fish into the net. (Meetam, 
2018) 
2.2 Sustainable fishery 
 2.2.1 Definition of sustainable fishery 
 Sustainable fishing means leaving 
enough fish in the ocean, respecting habitats and 
ensuring people who depend on fishing can 
maintain their livelihoods. The sustainability of a 
fishery can be assessed regardless of its size, 
geography or the fishing method used. (Msc.org. 
2018)  

2.2.2 Category of local fishery  
The understanding of fisheries in Thai society is 
that there are 2 types of fisheries which are 
commercial fisheries and folk fisheries. The folk 
fisheries can further be classified into 4 types 
which are  
1) A group who possess ships with engine 
2) A group who possess boats without engines 
3) A group who have no boat or ship but have 
catching equipment 
4) A group who do not possess any equipment 
but work as crews. (Meetam, 2018) 

2.2.3 Three keys to creating sustainable 
development of Thai fishery 
The first one is Thai ocean restoration. The loss 
of the Thai sea from unsustainable fishing is the 
cause of using trawls and using fish traps with 
light in the night time. Because both of these are 
the main equipment to catch young fish to 
produce others animal food. Rather than letting 
them grow and become economic fish which is 
worth more than 145 million Thai Baht. The 
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research shows that if a fisherman catches 1 ton 
of fish they will kill 109kg of young economic fish. 
The second key is the local fisheries. Folk fishing 
relies on natural resources and fishing seasonal 
food such as catching squid this season they 
need to go as far as 20 nautical miles. There is 
no way to catch eagle fish within 3 nautical miles 
but must need to reach 15 – 20 nautical miles. 
The third key is human trafficking and labor 
rights. Today we can see the employer 
association everywhere but there is no incentive 
for a migrant worker to work legally in Thailand 
and make them a second-class citizen. So, this 
created a conflict between employer and labor. 
(Meetam, 2018) 
2.2.4 Social enterprise related to sustainable 
fishery  
 One of the social enterprise related to a 
sustainable fishery is Nesst organization in Peru. 
Nesst is the first social enterprise about 
sustainable fishery trade in Peru. More than 54% 
of a small-scale fishery is living in poverty. So 
the company buys seafood directly from these 
people and sells to a retail store or direct 
consumer. This creates a better quality of life and 
can minimize oversize fishing. The second one 
is Salty Girl Seafood, the start-up that was 
founded by fish lovers. The Salty Girl is the brand 
that sells marinated seafood which was bought 
from local fishery to boost the local economy and 
create sustainable fishing. The third enterprise is 
the Marriot hotel chain in Thailand. Marriot tried 
to support SDGs goal number 14 by using the 
sources from local fishery to create a less 

negative impact on the environment and create 
sustainability for the hotel business. 
2.3 Seafood consumer behavior according to the 
research at Mahachai Market (400 customers) 
 2.3.1 Customer behavior 
 Most consumers choose to buy seafood 
once a month. (47.25%). Most of them buy 
seafood on Saturdays and Sunday (52.75%) 
because most consumers work in a full-time job. 
The buying period is 8 Am to 10 Am (41.50%). 
Most of the customers come as a family 
(51.25%), The majority of them buy seafood for 
individual consumption (69.50%).  More than half 
of the consumers have an average cost of 
purchasing seafood not more than 1,000 Baht 
with most of that amount is for squids (71%). The 
reason people go to the Mahachai market is 
about the quality and the freshness of the 
seafood (49%) (Rojjanaprapayon, 2018). 
 2.3.2 Product & Service  
 Products & Services The research found 
that the purchase of seafood consumers in 
Mahachai market. The overall level of decision 
making was high. Especially in the reputation of 
the Mahachai market. Therefore, the 
entrepreneur should keep their products fresh 
and clean to affect the image of the Mahachak 
(Rojjanaprapayon, 2018). 
 
3 Research methodology  
3.1 Secondary Research  
 The secondary data has been collected 
through various sources. It includes books and 
academic researches published on the subjects 
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related to sustainable fishery including the 
relevant data and fishery industry background for 
getting theoretical data, Journals, Magazines, 
Reports published both online and offline. 
3.2 Primary Research 
 The primary data is collected through the 
qualitative method. The study empirical data and 
information have been obtained from the 
triangulated literature review, in-depth interviews 
with seafood producers in Prachuap Khiri Khan 
province (also visiting) and sustainable seafood 
restaurant owners in Bangkok; including data 
collecting and observation of the specification of 
the study participants of five Thung Noi fishery 
folk, Prachuap Khiri Khan and five sustainable 
seafood restaurant owners in Bangkok. 
 
4 Expected outcome 
The expected outcome of the research is to 
design the approaching process to optimize the 
distribution channel for sustainable fisheries, 
including the platform to integrate the distribution 
channel as part of the result as well. According 
to the results gathering from interview and site 
visiting, the limitation of selling product in 
Bangkok is that folk fisherman has only 
Facebook as an online channel for 
communicating and selling products with the 
customers in Bangkok which mostly are 
household customers.  The outcome of the 
research is a business matching website which 
allows folk fisherman to contact with a 
sustainable seafood restaurant owner in 

Bangkok directly. This website is not only a new 
distribution channel but also create B2B business 
for the folk fisherman to generate income more 
steadied in each week.   
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Abstract  
Thailand’s economic growth has in many ways been shaped by farming, which has been 

called the backbone of the country, and around a third of its population are presently involved in 
agriculture. There are however, growing concerns being voiced about the negative impacts of the 
agrochemicals used in conventional farming on human health, the environment and biodiversity which 
affects its long-term sustainability. It has additionally been predicted that the global organic farming 
market, which avoids such sustainability risks, will exhibit a compound annual growth rate of 8.4% 
through to 2026. As it is important that Thailand is able to successfully capture its fair share of the 
organic market, both domestically and on the world stage, this present work investigates through both 
a critical literature review and qualitative interviews with farmers, the barriers and entryways that exist 
to the successful conversion of conventional Thai farmers to organic farming. Important supporting 
factors that can enable successful transitions to organic farming include the farmer’s own personal 
characteristics as related to: leadership; self-sufficiency; self-development; persistence; and their 
determination to reach goals that they have set themselves. It is additionally suggested that providing 
good incentives for conversion, along with guidance on management, logistics, and labour systems; 
plus offering and developing high-quality cooperation networks to support aspects of individuals’ non-
expertise related to specific organic farm activities, will further enhance the chances of successful 
adoption of organic farming nationally. 
 
Keywords: Organic farming, Barriers to adoption, Sustainability, Economic growth. 
 
 
 
 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

274 

1 Introduction 
 Thailand’s economic growth has in 
many ways been shaped by its farming capacity, 
which has been called the “backbone of the 
country” (Singhapreecha, 2014). Data from 2017 
from the World Bank suggests that around 32.8% 
its population are presently involved in agriculture 
(Trading Economics, 2019). There are however, 
growing concerns both in Thailand, and abroad, 
about the negative impacts of the agrochemicals 
used in conventional farming on human health, 
aquatic and terrestrial ecosystems, and 
biodiversity which in turn affects its long-term 
sustainability (Majeed, 2018).  
 As an example, related to human 
health, it was announced in 2018 by the National 
Health Security Office that around 600 people die 
annually in Thailand as a result of exposure to 
toxic farm chemicals. It further revealed that 
around 5,000 people attend hospital annually as 
a result of their exposures to agrichemicals, with 
a resulting total cost of treatment of approximately 
22 million baht (Saengpassa, 2018). The United 
Nations (UN) taking a wider perspective notes 
that annually pesticides cause around 200,000 
acute poisoning deaths worldwide, with around 
99% of these being in developing countries. 
Those same UN experts have condemned the 
'myth' that agrochemicals are needed to feed the 
world’s population (UN Human Rights Council, 
2017).  
 Organic farming, if developed correctly 
as a business model, presents a viable alternative 
that can help feed the world more effectively. It 

has additionally been predicted that the global 
organic farming market, which avoids the 
sustainability risks of conventional [agrochemical] 
farming, will continue to exhibit a compound 
annual growth rate of 8.4% through to 2026 
(Coherent Market Insights, 2019). At present the 
global organic market for organic produce is 
estimated to be worth around 90 billion Euros 
(Willer and Lernoud, 2019), a further factor that 
increases its attractiveness.  
 As it is perceived as important by the 
author that Thailand is able to successfully 
capture its fair share of the organic market, both 
domestically and on the world stage, this present 
work investigates through both a critical literature 
review and qualitative interviews undertaken with 
transitional farmers in the Saraburi province, the 
barriers and entryways that exist to the successful 
conversion of conventional Thai farmers to 
organic farming.  

 
1.1 Research questions 

The main questions investigated in this 
present study were as follows: 

“Why do farmers need to be motivated to 
transition from chemical to organic farming?” 

“Why is organic agriculture is not yet being 
adopted by a larger proportion of farmers?” 

“What are the barriers and challenges that 
farmers face during the transition stage to organic 
farming?” 

“What are the factors that drive the farmers 
convert to organic farming?” 
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1.2 Expected benefits 
It was intended in this research from the 

offset that the research findings made, and the 
recommendations given as a result of their 
analysis and the critical literature review 
undertaken, may assist to inform and guide the 
refinement and creation of policies aimed to help 
farmers who wish to transition to organic farming. 
It is also expected that stimulating and enabling 
existing farmers to successfully become organic 
will not just benefit the farmers, but will also 
benefit the end customers who consume healthier 
products, enable better soil conservation and 
prevent environmental impacts that could 
otherwise arise as a result of agrochemicals 
usage. 
 
2 Review of literature 

2.1 The rise of conventional agriculture 
 “The Green revolution”, otherwise known as 

conventional farming, was developed by the 
American agronomist Norman Ernest Borlaug in 
1961. It was seen as the solution to address the 
food security issues related to rapid population 
growth, urban expansion and limited of land 
resources. It began to spread the practices of 
using agrochemical to intensify the crop 
production to meet the needs of population. The 
term of agrochemical composed the synthetic 
substance including: pesticide, herbicide, 
fungicide and fertilisers. Thailand’s First National 
Economic Development Plan, which received the 
support of the Thai government and business 
community, advocated the use of agrochemicals 

at the phrase of transformation from self-reliance, 
or natural methods of agricultural production, to 
commercialise production for increased 
consumption and trading, with greater emphasis 
being placed on mass production rather than 
quality based production (Win, 2017).  

2.2 The impact of agrochemicals used in farming 
The chemicals used create various types of 

environmental contamination including land 
degradation, corrupted soil residue, polluted to 
rivers and underground water, and pose risks to 
human health (Tirado et al, 2008). Some studies 
have also revealed that the toxic residues from 
pesticides have even been found in rain and 
transported away in the air by wind drift and 
evaporation and then carried back to soil or water 
by rainfall (Gönczi, 2016).  

The study from Panuwet et al., (2013) has 
identified that the main obstacle to effective 
pesticide regulation in Thailand is the lack of a 
consolidated, uniform system designed 
specifically for pesticide management. Although 
many researches have revealed the adverse of 
agrochemical and the environmental affects (UN 
Human Rights Council, 2017), pesticides such as 
Paraquat, Chlorpyrifos, and Glyphosate are still 
continuously popular among Thai farmers. These 
chemicals are typically banned or restricted in 
other advanced countries (Buatong, 2018). Thai 
farmers who use them are putting both their lives 
and consumers lives at risk from using such 
harmful chemicals on their crops. 

 
   

http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=734
http://greenpeace.to/publications/GPSEA_agrochemical-use-in-thailand.pdf
https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/centre-for-chemical-pesticides-ckb1/information-about-pesticides-in-the-environment-/pesticide-spread-in-the-environment/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3269779/
https://www.bbc.com/thai/thailand-45268264
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2.3  Organic farming 
Due to the dramatically increasing use of 

agrochemicals, rising interest is being shown in 
establishing diversity of farming techniques that 
help reduce the environmental impacts and work 
harmoniously with the environment and not 
against it (Ganzel, 2007).  

Organic farming is one of the sustainable food 
production methods that relies on the principles of 
ecology, health, fairness and care. The organic 
method utilises environmentally friendly ecosystem 
management as standard. The United States 
Department of Agriculture (USDA) has defined 
the system as avoiding synthetic inputs and 
relying giving key priority for on-farm agronomics 
in which all the components – the soil minerals, 
organic matters, microorganisms, insects, plants, 
animals and humans – collaborate to create 
coherently, self-regulating and holistic stability 
and deduct the reliance on external inputs, 
whether chemical or organic as much as possible 
(USDA, 2015). 

 
Table 1: Comparison between conventional and 
organic farming.  

Agricultural 
Management 
Systems 

Conventional 
farming 

Organic Farming 

Principle  Based on 
economic 
orientation, 
producing the 
crop to meet the 
needs of 
population 
growth, and 

Based on 
ecological 
orientation, 
circulating input 
used efficiently, 
bio diversification 
and organism 
balanced system.  

intensifying 
productivity. 

Fertiliser 
Inputs 

Supplementation 
of nutrients 
through the use 
of synthetic 
fertilisers, use of 
pesticides, 
chemical usage 
and practically 
mono agriculture, 
rarely involves 
livestock.  

On farm 
generated 
agricultural inputs, 
use of crop 
rotation and 
traditional practice, 
non-synthetic 
chemical usage, 
often including 
farm livestock.  

Soil Ecology 
Management 

Based on the 
principle of 
feeding the 
crop/plant.  

Focus on holistic 
organism ecology 
with the catch line 
of feeding the soil 
not the plant. 

Environmental 
aspects 

The production is 
focused on 
quantity. 

High input: output 
ratio with no 
pollution. 

Economic 
value 

Low proportion of 
input and output 
comparing the 
long-term 
pollution adverse.  

Higher input with 
less environmental 
effect. 

Source: Behera et al. (2011). 
 

Organic farming is not easy to approach because 
of all the processes involved. It requires more 
labour, patience, knowledge, techniques, 
manageability skills and initiated investment all of 
which can cause the farmers who want to adopt 
organic farming to lose their interest at the 
beginning and can also be the cause of conflicts 
durational the transition (Cusuntian, 2016).  

The increased comprehension of organic 
adoption constraints and motivations will help the 
relevant organizations and non-organizations 

https://livinghistoryfarm.org/farminginthe50s/crops_19.html
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Organic%20Practices%20Factsheet.pdf
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provide an insight to incentives needed to aid the 
organic transition and increase the number of 
organic producers in Thailand. 

  
3 Research Methodology  
3.1 Methodology Approaches  
This qualitative study began with a literature 
review, theoretical review and empirical review as 
desk research in relevant topic areas. The 
research method used in-depth interviews for 
three classifications of farmers in the Muak Lek 
district, Saraburi province, Thailand. All the data 
collected were analysed and categorised to find 
where there were connections for each variable 
and summarised in descriptive research.  
3.2 Sample population  
All farmers were selected from the location 
mentioned above in order to avoid regional and 
environmental differences. The selected 
participants were classified as follows: four 
organic initiatives farmers; two organics 
converting farmers; and three uninterested in 
organics adoption farmers, plus one specialist 
who works in The Director of Saraburi Province 
Agricultural Extension Office. The method used to 
select the study participants was convenience 
sampling due to the low number of organic 
farmers in the area. 
 
4.  Result and discussion 
This section presents the findings and analysis 
derived from literature reviews and In-depth 
interviews undertaken.  
 

4.1 Barriers to organic adoption 
From the investigation undertaken, it can be 
concluded that the barriers to transition are 
composed of various factors including:  
 
4.1.1. Knowledge and Technical skills 
The barriers and challenges to adoption can be 
explained in part as “lack of knowledge” and often 
“poor initial ability” with regards to the “technical 
approaches” required. This is because organic 
farming is a complex system, requiring deep 
understanding on biodiversity and the ecological 
design approaches that should be used in their 
work. It can be concluded that the rationale of the 
organic farmers is not adopted by a larger 
proportion of farmers because the decision to 
adopt organic farming methods and conversion 
can be challenging.  
 It is a holistic system change, and 
requires a prolonged transitional period and 
financial support. The process of adoption can be 
more difficult at individual level if group or 
networking support do not exist. The transitional 
period covers an extended period of time (up to 
three years), which results in reducing the 
farmer’s income while the farmer is not allows to 
use any agrochemicals and therefore has lower 
levels of production and reduced profits during 
that time. The process of organic certification is 
also one of the issues of majority farmers have 
challenges with when converting. The level of 
accessibility to relevant information is found as 
one of the most critical factors in organic diffusion, 
with the rate of successful adoption often heavily 
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relying on the accessibility of information and 
being related to innovation complexity. It was 
revealed from this present research that one of 
the main barriers of the conversion to organic 
farming is often found to be poor access to 
relevant information. A factor that should be 
urgently addressed  
 
4.1.2. Financial Conditions 
 It has been highlighted that financial 
variables also have to be seriously considered, 
as they can often create a critical barrier to the 
adoption of organic methods due to the long 
period of time required for transition and gaining 
organic certification. This means that under the 
present system, the farmer that already has 
financial stability is at a distinct advantage to 
other farmers who are less well off. Such financial 
stability is also of great benefit in terms of being 
able to learn, experiment and fail at times during 
conversion. Such farmers are also better placed 
in terms of being able to invest in equipment, 
stock, and materials. Improved access to financial 
credit would allow the more farmers to address 
this hurdle better. 
 
4.1.3. Attitude 
From an attitude of lack of great 
understanding with relation to organic farming 
techniques, many farmers often have a 
negative attitude toward transitioning towards 
the organic approach resulting in reduced 

uptake in organic farming, reduced risk taking 
and lack of knowledge support.  
4.1.4. Managerial and Marketing Ability 
Even through, the organic market is a growing 
industry, it is not yet a cluster marketing channel 
so a barrier to the farmers can arise when they 
are unable to identify the premium market 
channels they desire. As the organic farmers 
aimed to sell at higher price than their associates 
undertaking conventional farming, they need 
access to a different market from the them in 
order to earn the premium price their organic 
crops are worth.  
 
4.1.5. Environmental Conditions 
Organic farming is a method which heavily relies 
on environmental conditions, types of crop, and 
the seasons. Proper environmental conditions 
such as good soil quality, water sources, and 
crop-location can all influence how well crops 
grow and the prices that can be achieved from 
them.  
 
4.2 Motivation to organic adoption 
Three specific factors were the major reasons 
given for motivation to undertake organic farming:  
 
4.2.1. Financial Incentives  
Financial factors play an important role in 
attracting farmers to adopt organic farming, 
including the fact that organic produce receives 
price premiums compared to conventional 
agricultural produce.  
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It appears that farmers convert because of the 
added financial attractiveness of organic farming 
rather than as a solution to an unprofitable 
farming situation.  
 The organic adopter farmers revealed 
that because of going organic they can minimise 
their costs, as a result of not being required to 
pay for hormones, pesticides, and herbicides, 
which in turn also means reduced outgoings and 
resultant increased in income and profits gained 
even before increased crop worth is taken into 
consideration. Interestingly, financial reasons 
such as higher prices, or the reduction of input 
costs, were found to play a minor to average role 
in the decision they made to convert.  
 
4.2.2. Health Issues 
The majority of the interviewed farmers converting 
to organic farming mentioned concerns related to 
the effects of chemical use on their health and 
that of their relatives, and their concerns about 
the effects of chemical exposures on food quality. 
It was revealed that those wishing to convert to 
organic farming were more by concerned about 
health issues and the delivery of better-quality 
food to consumer than financial incentives. 
 
4.2.3. Ecological and environment value  
A few organic farmers mentioned the value of 
organic farming with regards to its positive 
environmental impact as their main important 
value, but all of them were concerned with indirect 
benefits in addition to their main missions, 
especially in order to remodify nature balance, 

improve soil fertility and manage bio-practice, 
followed by safety food and health value and then 
social and cultural value respectively.  
 
5.  Conclusions 
The organic principle creates various beneficial 
aspects, yet its adoption is still hardly considered 
by the majority of Thai farmers, due to the long 
process of transition required from conventional 
farming, financial issues during the transition 
itself, and uncontrollable factors such as 
environmental conditions.  
 In order to better develop and expand 
and organic farming practices within Thailand and 
get more farmers interested in converting, 
relevant stakeholders should concentrate on 
ways to reduce the barriers that have been 
identified and provide better incentives and 
safeguards to potential adopters. In particular, 
support from institutions can play as a crucial role 
in providing support for non-stabilized farmers 
with regards to their financial matters through the 
adoption period.   
 Many farmers only transition to organic 
farming once they realise the cost-benefits they 
can achieve through doing so. As mentioned 
earlier, the financial incentives are not typically 
the main factors that motivate them in shifting to 
organic farming but the health issues of 
themselves and consumers do play a crucial part 
in their decisions related to adoption. However, 
organic farming is considered a complicated 
method of farming due to the requirement of a 
good understanding of the natural complexity, 
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and the particular contexts of each area is 
required. The increased comprehension of the 
root causes of problems for farmers is key to 
being able to effectively persuade and help 
support them in the journey to convert to organic 
farming and help them get past the obstacles that 
they are facing.  
 It is proposed by the author that the 
creation of a government blueprint to achieve high 
quality local organic farming institutes where 
organic practices can actively be practiced and 
learned, along with the provision of adjacent 
organic farmlands where farmers wishing to 
transition can actually earn a living and grow 
organic crops while their own farmlands are left 
fallow, could be a very sensible way to aid such 
transitions and encourage a high level of success. 
 Moreover, such institutions could take 
things a step further by developing local organic 
training centers where people in the community 
can seek to learn about and physically undertake 
organic technical approaches. The knowledge 
network and physical training that could be 
provided through such initiatives would provide 
them examples of what they can achieve and also 
help them gain valuable real-life experiences.  
 This initiative would allow them to 
rapidly gain actual practical experience using 
systems and methods that are already in place 
for the types of farming they want to undertake. 
This could be done either on organic land or on 
land not yet used for farming in the local area that 
is specially purchased to enable farmers to fully 
transition to organic while their own fields 

transition. Once the transition is done they hand 
back that land to others, or possibly keep it and 
pass over their original land to be worked on as 
organic land by others. 
 It is further proposed that when aiming 
to help agriculturists convert successfully and 
providing them with support, setting targets and 
evaluating results should be undertaken as 
standard. Moreover, support should be provided 
for farmers in terms of logistics for exchanging 
products and also doing marketing or helping 
promoting them. Such measures will help ensure 
that farmers will definitely know that they have a 
place for their products where they can be sold.  
 Important supporting factors that can 
enable successful transitions to organic farming 
include the farmer’s own personal characteristics 
as related to: leadership; self-sufficiency; self-
development; persistence; and their 
determination to reach goals that they have set 
themselves. It is further proposed that organic 
farmers collectives should be set up to enable the 
middleman to be cut out from their sales enabling 
them to get an even better price for their goods 
and improved livelihoods.  
 It is additionally suggested that 
providing good incentives for conversion, along 
with guidance on management, logistics, and 
labour systems; plus offering and developing 
high-quality cooperation networks to support 
aspects of individuals’ non-expertise related to 
specific organic farm activities, will further 
enhance the chances of successful adoption of 
organic farming nationally. 
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Abstract 

The jewelry industry is recognized as one of the value industries contributing to the Thai economy 
through generating incomes and providing many jobs to local people including those working within urban 
areas. Currently, the jewelry industry is being adversely affected by the global economic downturn, this in 
turn has reduced its profitability. Therefore, jewelry operators have to seek new markets and ways to interest 
potential customers in order to survive and thrive. The research documented in this particular work is aimed 
at investigating and proposing ways to increase the possibility of customers in the medium class buyer range 
purchasing diamond jewelry at The Old Siam Shopping Plaza in Bangkok. The objectives of this research 
are to investigate the factors and motivations that influence the purchasing decision of jewelry customers and 
to create a brand strategy guideline for jewelry purchasing that can be used by jewelry shop owners or 
business owners who desire to develop their brand and expand the range of their target customers within 
Bangkok. This research is designed using a mixed research method with quantitative research undertaken 
by collecting data from online questionnaires within the population group assessed who are potential medium 
class buyers of jewelry of any sex or age. Simultaneously with that assessment, qualitative research is also 
undertaken through in-depth interviews of jewelry shop owners in The Old Siam Plaza, Bangkok. Accordingly, 
the study discusses the overall results found and also focuses on the factors influencing the decision to buy 
jewelry and methods of strategy development. The result of the questionnaire and interview feedback 
obtained are analysed through the principle of the Marketing Mix: product, price, place and promotion, 
including the principle of branding. The intended benefits of this study, and the effective brand strategy 
guideline that is developed from it, are the provision of useful information that will support entrepreneurs to 
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both realise the factors and types of motivation they can apply to further develop their brand, expand their 
customer base, and enhance their financial performance. 

Keywords: Brand Strategy, Diamond Jewelry, Buying Decisions 

 
1 Introduction 
At present, jewelry is one of the cultural currents 
used in conjunction with other clothes and 
costumes. Jewelry is a symbolic media that 
indicates the culture, customs, values, as well as 
the habits of the wearer. In addition to being worn 
for beauty and being able to express the position 
of the wearer as well. Although the benefits of 
jewelry are minimal when compared to the benefits 
of other items used in everyday life, the jewelry is 
beautiful, the impression that will make the wearer 
confident when wearing it. It also makes a good 
personality and will become a personality of that 
person. 
The jewelry industry is recognised as one of the 
value industries contributing to the Thai economy 
through generating incomes and providing many 
jobs to local people including those working within 
urban areas. Currently, the jewelry industry is 
being adversely affected by the global economic 
downturn, this in turn has reduced its profitability 
and the livelihoods of those working within it. 
Therefore, jewelry operators have to seek new 
markets and ways to interest potential customers 
in order to survive and thrive. According to this 
research, it was found out that ‘declining number 
of customer’ becomes the main problem. 
Therefore, this research aims to investigate 
whether lacking of design, branding design or 

brand strategy are the causes of declining number 
of customers or not. If so, what is the most influent 
impact? 
This paper aims to investigate literally branding 
possibility and methodologies to increase 
awareness in diamond market. This research was 
conducted to achieve the following objectives: to 
investigate the factors and motivations that 
influence the purchasing decision of jewelry 
customers and to create a brand strategy guideline 
for jewelry purchasing that can be used by jewelry 
shop owners or business owners who desire to 
develop their brand and expand the range of their 
target customers within Bangkok. 
The intended benefits of this study, and the 
effective brand strategy guideline that is developed 
from it, are the provision of useful information that 
will support entrepreneurs to both realise the 
factors and types of motivation they can apply to 
further develop their brand, expand their customer 
base, and enhance their financial performance. 
Understanding the factors and motivations that 
make purchasing decision of jewelry customers 
and a brand strategy guideline for jewelry shop 
owners or business owners who desire to develop 
their brand and expand their target customers. 
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2 Literature Review 
2.1 Traditional Jewelry Shopping Centre 
This research is focused on The Old Siam Plaza 
as the case study because all jewerly shops here 
are the traditional jewellers who moved from Ban 
Mo. In the past, Ban Mo was the most famous 
shopping street for people who love jewerly. 
According to changing lifestyle of people, it 
became the bust period of the shops along the 
street. Therefore, The Old Siam Plaza, the 
nearest to Ban Mor, becomes a new community 
for these jewellers.  
The Old Siam Shopping Plaza is located in the 
Old Quarter of Bangkok. It consists of a 3 floors 
shopping area with a wide range of goods such 
as clothing, lady's, bags, shoes, gold, diamonds, 
Thai musical instruments, etc. The Old Siam 
Shopping Plaza is known as a good source of silk 
in Bangkok, which includes both various pieces of 
silk and ready-made silk clothes. It is also a great 
source of jewelry. Normally, The Old Siam 
Shopping Plaza customers are elderly people in 
Thai society, such as elderly people in retirement, 
ages 50 years and over, and working-age people 
whose parents are in the age range.  
Since almost of the customers of The Old Siam 
Shopping Plaza are people who love ornament 
for their beauty, jewelry is one of their purpose. 
As known that jewelry is a component that makes 
our body look more elegant and attractive. The 
Old Siam also has a variety of jewelry shops to 
choose from, as well as buy clothes. There are 
approximately 35 jewelry shops. Special items are 

high grade gold and diamonds. However, the new 
customers rarely visit and buy.  It is often difficult 
to reach the other group of customers.  
Normally, the customers of The Old Siam 
Shopping Plaza are elderly people. Therefore, the 
project will expand the marketing to the new target 
group to increase the possibility of customers to 
purchase jewelry. 
 
2.2 Brand Strategy 
Brand strategy is a plan that encompasses specific, 
long-term goals that can be achieved with the evolution 
of a successful brand — the combined components of 
their company's character that make it identifiable. A 
brand strategy is essential because it provides clarity 
about the competitive landscape, market position and 
customer expectations. This information is critical to 
develop effective marketing strategies and to fine-tune 
marketing messages to maximize their competitiveness 
and build strong brands. Branding significantly 
enhances the brand’s market performance and 
profitability by improving name recognition, building 
credibility and trust, increasing advertising effectiveness 
and inspiring employees. 
Moreover, brand strategy represents the plan which 
establishes, at the highest level, the brand vision or 
the manner in which it communicates its relevant 
and distinctive benefits to the consumers. Therefore, 
the brand strategy deals with the target segment 
with the highest potential, to people whose needs 
the brand must respond; the brand promise which 
convinces; the reason why the target must trust the 
promise made (the rational and emotional attributes 
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and benefits); the manner in which all the activities 
will be coordinated so that the target, employees and 
partners should adopt and believe in this brand.  
 
2.3 The importance of brand strategy with 
jewelry 
In the present, all business are in high competition 
era. To be in the top positioning in the market, 
branding is a great tool to succeed. Since branding 
is a marketing practice and it is important as an add 
value to product and service. To build good or 
distinctive branding, it is necessary to create the 
brand identity -- the collection of all brand elements 
that the company creates to portray the right image 
of itself to the consumer. 
Even in jewelry product, branding is a must. 
Branding for jewelry means that the brand must 
have a clear customer base and be prepared for the 
product or service to meet the customer's desire. 
This causes successful branding. The brand must 
always be created and developed in order to make 
the company's progress and to expand its 
marketing. 
Good branding influences their buyers’ behavior and 
customer loyalty. Building information trust is to 
provide real information for customer. It must be 
ethic and different through their design like 
presenting unique of their brand. The best way to 
develop a unique brand identity is to create a selling 
point that really sets their apart from the competitors. 
For instance, they look for truly unique sources of 
design inspiration and, in turn, that will create truly 
unique jewelry. Lastly, marketing their brand is the 
best way of getting the word around.  Also, do not 

forget to focus on the quality of the product, such as 
diamond qualities, gold finishing, stone settings, etc. 
Designing recognized, high identity, significant, or 
unique branding leads to value added price. 
According to my experience during my internship at 
a non-branding jewelry shop which is a jewelry 
factory that produces and exports diamond 
ornaments to various famous stores which have 
many branches. In spite of the fact that this shop is 
a jewelry factory, not only it has less customers but 
also it is not as well-known as the jewelry shop that 
focuses on branding. Even from the same source or 
design, the price becomes higher because of the 
brand. 
From the information given above, if the 
entrepreneurs intend to success with their brands in 
the markets. Only designing a product or service is 
not enough what they need more is designing and 
developing brand. 
 
2.4 The theory of buying decision process 
The buying decision process is the order of 
purchase decision of consumers.  According to a 
large number of consumer surveys about the 
decision-making process, consumers are required to 
go through a five-step process: need recognition, 
information search, evaluation of alternatives, 
purchase decision and post purchase behaviour: as 
the detail below. 

Step1: Need recognition — The needs of the 
buyers about what their needs, kind of jewelry, 
price and others necessary information are 
studied. 

Step2: Information search — The questions 
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about the appropriate time to buy, how to get 
information and others necessary information are 
to be answered. 

Step3: Evaluation of alternatives — The 
decision making to buy after consumer gets the 
information is studied. 

Step4: Purchase decision — The factor that 
causes the consumer’s satisfaction such as 
brand, design, function, etc are studied. 

Step5: Post purchase behaviour — The post 
purchase satisfaction will not be studied. 
Understanding the theory of buying decision 
process can open more opportunity to increase 
the customers purchasing. 
 
3 Research Methodology 
This research is designed using a mixed research 
method with quantitative research undertaken by 
collecting data from questionnaires. In this part of 
the work, those within the population group which 
is about 400 people assessed are potential 
middle class buyers of jewelry of any sex or age 
group that may make purchases within Bangkok. 
Simultaneously with that assessment, qualitative 
research is also undertaken through in-depth 
interviews of 3 nonbrand jewelry shop owners in 
The Old Siam Plaza, Bangkok. The questions are 
focused in 3 issues; business background, 
attitude towards branding and overall of current 
situation jewelry market. The study of the factors 
influencing the decision to buy jewelry and 
methods of strategy development have the 
following research methods. The method used in 

this research is as follows: 
Documentary research is to study the factors 
influencing jewelry purchasing decisions and how 
to create strategies. It includes theories, concepts 
and the importance of branding, and the behavior 
and factors in purchasing decisions. The 
definition of action, analysis of trends, and the 
data to be written, interviewed and questionnaire. 
The data were analyzed and written interviewed 
and questionnaire. Qualitative research is to 
inquire about brand strategy and sales from 
entrepreneurs by in-depth interview and to find 
out the important factors in consumer buying 
decision by using questionnaire as a tool. Then 
the data were analyzed by basic statistics. 
The brand strategy guideline was analyzed based 
on the factors influencing jewelry decision making 
through document analysis, interviewing, and 
quantitative survey. 
 
4 Results 
The findings about the comparison between the 
attitude about brand and decision making of 
purchase. Most of purchaser strongly agree that 
making customers know the history of the store 
(storytelling) resulting in more customers to be 
interested in the product. Moreover, they strong 
agree that products should be designed and 
presented based on the story (storytelling) such 
as jewelry design based on beliefs, theme, etc. 
Also, the popularity in social media makes 
products more interesting. In addition, the strong 
agrees that website that is interesting and has 
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enough information of the stores affect the 
decision to buy the product. They strongly agree 
that the seller must know the advantages of the 
store and the customer needs (brand insight) to 
make the product more interesting and that the 
seller must understand and be able to explain the 
products of the shop as well (brand insight) to 
make the product more attractive.  
According to both information from the literature 
review and the collected data, it shows branding 
affect the customers’ attitude in purchasing 
diamond jewelry. The result indicates that jewelry 
store which has brand causes their decision 
making purchase. Moreover, according to the 
response, it can be seen that they strongly agree 
that the three main methods: storytelling, brand 
insight and social media focus, make the products 
more interesting and can motivate them. 
The result of the in-depth interview shows that 
most of them are sole proprietorship. Each owns 
an old shop small shop on Ban Mor Road until it 
moved into the Old Siam Plaza. In general, they 
expect their business to be successful and prefer 
to be the choice that customers will think of them 
when looking for diamond jewelry and expand to 
the new customers. Generally, their customers 
are over 50 years old women with high income, 
around 100,000 baht. Most of them are their 
regular customers who enjoy purchasing jewelry 
diamond. 
Not only high quality but not too expensive if 
comparing their shops with other shops in the 
other department store but also they can make it 
to order are their strength points. 

However, their weakness is lacking of advertising 
on social media, they have just un-updated 
facebook which is not attractive to new customers. 
About the entrepreneur attitude towards branding, 
they realize that it has contributed to satisfied 
customers because having a brand is increasing 
the value of the product.  They agree that the more 
attractive brand, the more chance to be successful 
and creditable and will increase more customers. 
Being a shop without brand is their obstacle, they 
accept that they have difficulty in expand new 
branches as well as lack of opportunity to reach 
new customers. All of them accept that their shops 
have only the name of the store, actually the name 
of the owner or the place, but no brand or brand 
strategy. Anyway, they expect to have the own 
reputable brand but they have not much idea 
about branding. Some said that it would be nice if 
they can get an idea, suggestion or support from 
a designer or a brand developer. All  agree that 
the jewelry market can be growing more if 
something is done to attract more customers and 
reach their needs. Their highest profit comes from 
rings which are both ready-made and made to 
order from their regular customers.  
According to the questionnaire result and 
interview result, The SSB Strategy was found to 
upscale jewelry brand.                                                          
S: Storytelling -- Compelling stories that connect 
deeply with customers’ emotions make your brand 
unforgettable. 
S: Social Media Focus -- Social media content 
becomes the voice of the brand. Regular posts on 
social media with skilfully crafted content are sure 
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to create a buzzword about the brand, will 
eventually help in jewelry branding and introduce 
the shop to the target audience. 
B: Brand Insight -- To understand the brand itself. 
For target audience, it is important to uncover 
people’s key challenges and aspirations that are 
relevant to the brand, their met and unmet, their 
perceptions of the brand and its competitors, and 
how the brand might best fit into their needs and 
aspirations. 
 
5 Discussion 
In summary, according to the result of factors and 
motivations, brand is an important factor 
Therefore, it is necessary for the company to 
create good brand by using SSB strategy – 
Storytelling, Social Media Focus and Brand 
Insight as a guideline to increase higher 
purchasing decision and expand the range of their 
target customers in Bangkok. 
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Abstract 
The increasing of elderly people around the world causing an aging issue as the global trend. 

A greater number of elderly people will generate a high potential market due to the stability of financial 
status and more leisure time. The airport including aviation service can respond to the demand for 
traveling which is one of the activities to spending their time and connect them to the outside. This 
paper aims to literally examine the assessment of service quality at the airport that supports in the 
aspect of elderly passengers and compare to each one of them. To understand elderly passengers, 
the existing articles can indicate the demands of services which can imply that there is an opportunity 
to improve. The methodology of this paper is to review the literature of aviation service for elderly, 
elderly passengers’ perception and satisfaction of airport services, airport facilities, aging society, 
universal design for elderly people, and conditions of elderly air passenger. The finding of this paper 
will contribute the basic reviews of background, problems, and methodologies dealing with airport users 
interviewing to further research.   
 
Keywords: Airport, service quality, elderly, aging, guideline 
 
1 Introduction 
The world’s population is now getting old. 
According to the United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division 
(2017), the number of old people globally are 

increased. And it is going to reach approximately 
2.1 billion people by 2050. Since 2017, the 
number of 60-year-old and above populations 
have increased more than double compared to 
1980, from 382 million to 962 million people. 
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The aging society issue can be related to a high 
potential market for the tourism sector. Elderly 
people tend to have effective financial status and 
more leisure time more than other age range. 
The increasing number of elderly has a positive 
impact on senior tourism management. The 
developing in tourism industry including 
transportation, facilities, and services at the 
beginning until the end of the trip can help 
traveler to have a better experience and it can 
lead to promote the quality of life of people at the 
travel destination (Wattanakamolchai & Yim-On, 
2010).  
However, the expanding number of elderly 
people needs their living environment to change 
and make it easier for them to utilize as the 
results of biological changing and the declining 
in functional capacity (Srichuae, Nitivattananon & 
Perera, 2016). As a consequence, their travelling 
behavior and interesting are different from others 
generation (Sangkakorn, Boonyanupong, 
Thiensiri & Wandee, 2011). They require 
different spaces, transportation and environment 
facilities usability to suit for them.  
The supportive environments including 
transportation and access to public spaces can 
allow the elderly to participate in the community 
(Srichuae, Nitivattananon & Perera, 2016). Even 
though there are no obviously previous academic 
reports saying elderly people would like to go out 
and travel compare to younger age range, they 
still get the benefits from that activity. Going out 
or out-of-home activities are the channel to 
connect with the social interaction. They 

generally indicated that going out is an important 
ability for them in physical and mental aspect 
(Pramitasari & Sarwadi, 2015). 
The aspect of elderly air passenger context is 
one of the topics that is not frequently mentioned. 
Therefore, the aim to examine the assessment 
of service quality at the airport that supports 
elderly passenger will be considered.        
 
2 Methodology 

Selecting different journal articles by using 
inclusion criteria which permit in the relate term 
of aviation service, elderly air passenger, airport 
services, airport facilities, universal design for 
elderly people, and conditions of elderly. Then, 
review the selected literatures and following by 
summarizing in relation. 
        

3 Universal Design  
Universal design can be described as the design 
including both products and environments for 
people of all aged and abilities. It is developed 
for the consideration of needs from various kind 
of population – men, women, children, elderly, 
small- and large-sized people, short-term disable 
and permanent disable. Every person can get the 
benefit from this (Story, 1998) and meaning that 
everyone can access it.  
 
3.1 Human Adaptation Methods  
There are three methods which can be called 
‘Human Adaptation’ that everyone can improve 
their own capacity to live along the accessibility 
of design. These methods including (1) change 
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the person, (2) provide the individual with tools 
he or she can use, or (3) change the environment 
(Vanderheiden, 1997 as cited in Story, 1998). 
The first methods: change the person, ask 
individual the most. It requires a surgery, 
therapy, or training to make body capacities get 
better. The second method: provide the individual 
with tools requires providing helping tools or 
devices which called Assistive Technology to 
make it simpler and more possible for someone to 
complete the specific task. The last methods: 
changing the built environment to mitigate the 
need to change of individual or the use of assistive 
technology. The change which consist of everyday 
products, buildings and outdoor environment to 
make it easier to use which related to the universal 
design method for everyone to use as smooth as 
possible (Story, 1998).     
 
3.2 Universal Design in the Aspect of Elderly 
People        
As mentioned above paragraph that universal 
design contributes to better accessibility of 
products, buildings, and outdoor environment. As 
a consequence of the increasing number of 
elderly populations, one particular group that is 
impacted on built environment is elderly people. 
Therefore, the universally designed built 
environment can create a chance for elderly 
people to take part in community and productive 
activities. Universal design can give a possibility 
to elderly people to engage their life thriving 
accessible and accommodating the surrounding 

by themselves without stigmatization (Carr, Weir, 
Azar & Azar, 2012). Conducting universal design 
could allow everyone to complete daily living 
activities independently while considering the 
safe aspect of design for everyday functioning 
and navigating. It can decrease the rate of 
elderly people entering the hospital. The 
universal design principles which related to the 
advantage of adopting the principle are shown in 
Table 1 (Carr, Weir, Azar & Azar, 2012).    
 
4 Service 

4.1 Health Condition of Elderly  
It is a general concept that the more you get older 
the more your body capacities decline due to the 
declining of biological process. Even though, 
people in nowadays have a better health than the 
past and resulted in longer life expectancy, they 
still be the group that needs the special supports 
for their physical ability. To understand more 
details about the health conditions of elderly 
people, it can be specified as follows: 
 
4.2 Movement Conditions 
Declining muscle mass:  As age increases, on the 
contrary, muscle mass is likely to decline, and this 
can relate to declining in strength and 
musculoskeletal function.  Measuring the muscle 
functions can be done by measure hand grip 
strength which it can be act as a predictor of 
mortality, independent of any disease- related 
influences (World Health Organization, 2015).  
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Change in bone mass: Aging is related to decrease 
in bone mass and density that resulted in changes 
in bones and joints, especially women with 
postmenopausal.  This progress will lead to the 
tendency to have more risk of fracture which refer 
to the serious disability, reduce quality of life and 
mortality.  Not only bones that is affected from  

the deterioration, cartilage is also bear with 
structural, molecular, cellular and mechanical 
changes with age, increasing the vulnerability of the 
tissue to degeneration (World Health Organization, 
2015).  
Decrease in gait speed: impact on musculoskeletal 
function and movement demonstrate a decrease in 

Table 1 Seven principles of universal design (Carr, Weir, Azar & Azar, 2012). 

Universal design principle Description  Example 
(1) Equitable use  Useful and marketable to people 

with diverse abilities  
Doors that automatically open 

(2) Flexibility of use  Accommodates a wide range of 
individual preferences and 
abilities 

ATM’s buttons far enough 
apart to be pressed 
accurately 

(3) Simple and intuitive use 
 

Easy to understand, regardless 
of user’s experience, knowledge, 
language skills, or current 
concentration level 

Providing furniture assembly 
instructions in a series of 
clear illustrations instead of 
text 

(4) Perceptible information Communicates necessary 
information effectively 
to the user, regardless of 
ambient conditions or 
the user’s sensory abilities 

Computer software that relays 
information visually through 
text and pictures, and audibly 
through speakers 

(5) Tolerance for error  Minimizes hazards and the 
adverse consequences 
of accidental or unintended 
actions 

Hallways that return to 
common areas rather than 
stop in dead ends 

(6) Low physical effort  
 

Can be used efficiently and 
comfortably with a minimum of 
fatigue 

Bottle caps that are easy to 
grip and require only a 
small range of motion to open 

(7) Size/space for approach/use 
 

Appropriate size and space is 
provided for approach, reach, 
manipulation, and use regardless 
of the user’s body size, posture, 
or mobility 

Wall mounted components 
(i.e., toilet paper) that are 
visible, easy to reach, and 
easy for all handsizes to use 
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gait speed which is the amount of time of 
someone to walk a specific distance. It is 
controlled by strength, joint limitations and other 
factors (World Health Organization, 2015). 
amount of time of someone to walk a specific 
distance. It is controlled by strength, joint 
limitations and other factors (World Health 
Organization, 2015). 
 
4.2.1 Sensory Function Conditions 
Vision: According to the ageing, reducing of 
presbyopia that cause by the complex functional 
changes in the eyes can affect the ability to focus 
that inducing to blurring of near vision. Growing the 
amount of opacity of crystalline lens is one of the 
general changes in elderly which produce cataract. 
The muscular regression is also causing the serious 
visual impairment due to the retinal damage. As a 
result, visual impairment can restrict mobility, make 
it difficult for elderly to access the information and 
increase the risk of falls and accidents (World 
Health Organization, 2015).   
Hearing: Hearing loss from age have impacts on 
elderly daily life, it affects communication. People 
with normal hearing is not usually familiar with this 
condition and that result in anxiety, depression and 
cognitive decline (World Health Organization, 
2015). 
 
4.2.2 Cognitive Function Conditions 
Reduction in ability to learn and manage tasks 
relying on aging, for instance, anticipation, 
reorganization, integration or manipulation different 

memory items. However, not all cognitive function 
decline with age like language skills including 
reading and vocabulary, are remain all over life 
(World Health Organization, 2015). 
 
4.2.3 Skin Function Conditions 
As the older age, skin may tolerate the damage 
from physiological mechanisms, genetic 
predisposition and external insults, especially sun 
exposure. Elderly skin is more sensitive than younger 
age because reducing of collagen and elastin fiber in 
dermis which can result in reducing the tensile strength 
of the skin, and vascular atrophies can leave patients 
more susceptible to dermatitis, pressure ulcers and 
skin tears. Consequently, these damages and 
changes can make older people susceptible to many 
dermatological disorders (World Health Organization, 
2015).  
 
4.3 Condition of Elderly in Aviation Service 
The health conditions of elderly people while travelling 
that might have impacts on elderly traveler can be 
roughly classified into 2 parts which are problems from 
chronic disease, and limitations resulting from age, for 
instance, memory loss, hearing loss and visual 
impairment (Ramos-Sesma, Górgolas-Hernández 
Mora & Ramos-Rincón, 2018). These problems can 
cause elderly passengers to have different pattern 
from other passengers that obstruct them to use 
general transport facilities and needs special attention 
(Ipingbemi, 2010; Ashford & Bell, 1979).  
The physiological limitation and decreasing in 
biological process that result in declining in 
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mobility will arise, followed by psychological 
changes that can cause the related problem and 
lead to a change in level of confidence in a   
person (Chang & Chen, 2012). Without the ability 
to accommodate to new situations can be the 
cause of a confusional state or anxiety (Ramos-
Sesma, Górgolas-Hernández Mora & Ramos-
Rincón, 2018). According to Figure 1 at the pre-
flight stage, passengers have to wait in line for 
check-in as the declining in physical capability, 
elderly traveler cannot stand for a long time or 
move their own luggage. Not only the lack of 
mobility can obstruct the elderly passengers to 
walk long distance in the terminal, disability in 
cognitive functions can lead to problem like 
getting lost. Moreover, hearing loss and visual 
impairment of elderly people will impact them on 
hearing flight information announcement, read 
signs and display boards at the airport (Chang & 
Chen, 2012).  

Figure 1 Procedure for passenger using air 
transport services. Source: Chang & Chen 
(2012) 
 
Refers to the survey about elderly passengers’ 
perception about service needs performance of 
Chang and Chen (2012), the most six importance 

services for elderly passengers aged between 64 
to 75 years old are Information on direction in the 
airport terminal, Transport information to and 
from the airport, Flight information on board, 
Information broadcasts, Announcement of 
canceled flights and delay, Special services for 
elderly, and Information on emergency escape, 
respectively.  
Considering all of these, it is imperative to aware 
of elderly’s health conditions that result in 
requiring special needs and capabilities which 
different from other age range. However, 
applying the universal design approach to 
products and environment, meaning that not only 
elderly people can access but it can ensure that 
everyone will have a possibility to use it.  
5 Discussion and Conclusion  
The concept of universal design in built 
environment is an effective approach to adapt into 
a design strategy with the considering of health 
conditions and human adaptation method that can 
mitigate the need to change of individual for elderly 
air passenger to improve the airport service quality 
and support all range of people.   
As previously stated at the beginning that the aim 
of this paper is to examine the assessment of 
service quality at the airport in elderly aspect, then 
comparing each of them. The finding of universal 
design concept, in particular, for person with the 
special need in air transport service can help both 
airports and airlines to cope with designing criteria 
and checklist to evaluate the service and facilities 
compare to the existing provided and to find the 
rooms of improving area afterwards.  
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For future study, it is recommended to look at the 
aspect of design element of signing and wayfinding 
process and identify the key to achieve the 
universal design assessment. The effective signing 
and way finding design is a basic element for every 
passenger that can help improving and creating 
positive passenger experience. Furthermore, it can 
improve service performance to match elderly 
passengers’ needs and make it more accessible. 
This improvement can benefit to both airlines and 
airport to meet the demand of the growth industry. 
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Abstract 
Digital disruption has an extensive effects to a number of business including banking. Many 

banks have been preparing new and better customer service strategies to cope with the significant 
changes.  Therefore, E-payment that is composed of mobile payments and mediating services can be 
chosen has been introduced as a new way of transaction to keep the continuous growth in the banking 
business. However, the use of digital payment in some specific segments especially young adult or 
generation Z can be enhanced. The purpose of study is to explore in order to improve touch points for 
in in-app purchase feature using service design concepts. Insight and practical aspects of to analyze 
the process of re-designing digital payment usage were collected from 365 participants based on a 
semi-structured questionnaire. In-depth interview was also conducted with X banking experts. The 
findings show the potential approaches to achieve the redesign of in-app purchases by improving 
alternative customer flow. The final outcomes would hopefully be another significant driver to the growth 
of banking business.   
 
Keywords: Digital payment, Young adult, Generation Z, In-app purchase, Service design 
 
1. Introduction 
1.1 Context of study 
Disruption of a digital system has affected 
various section and the biggest impact is in the 
business world of banking.  It needs to be 
adapted towards digitalization. Many banks have 

adapted to prepare their strategies to better 
service to their customers.  Some banks have 
found a way to transform themselves into a 
digital bank by establishing a new company that 
is not related to their banking business. From the 
evidence found that the growth in recent years of 
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digital banking services in Thailand that does not 
depend only on the use of mobile phones but 
also include all kinds of internet banking 
increased from 106.6% in 2010 to 146% in 2015. 
The Bank of Thailand (BOT)  also reported that 
the volume of internet banking transactions and 
the volume of mobile banking transactions grew 
by 32% and 62% respectively between 2010 and 
2014 (oxford business group, 2016) .  It can be 
said that simultaneously, Thailand and the 
banking industry continue to focus on thinking 
and developing services in the form of digital 
platforms. 
One sector that has been continuously improving 
services is the financial transaction platform and 
electronic payment.  However, the financial 
transaction platform and electronic payment also 
have a large extent hampered by the lack of 
appropriately designed Electronic Payment 
Systems ( Dennis Abrazhevich, Panos 
Markopoulos, and Matthias Rauterberg, 2009) . 
Gaming industry is the most popular in 
downloading and creating transaction in term of 
electronic payment (Ailie K. Y. Tang, 2016). Over 
25% in 2014 of application around the world was 
created by top 10 game applications in Android 
and IOS App Store, moreover, mobile game 
application revenues also accounted for 33% of 
the US$77 billion total earned by all video game 
platforms as well (Activate, 2015). 
1.2 Rational 
With the ever- changing world of business, 
traditional bank that has operated by serving 
face- to- face customers interactions is affected 

and needs to be adapted (Capgemini and Efma, 
2016) .  Many banks have been studying to 
understand the digital banking systems to refine 
their strategies to focus on the financial 
transaction through the internet. In fact, however, 
digital banking is the transformation of the 
operating banking model from the front- end to 
the back-end through the middleware that is the 
programming technology in connecting both of 
them ( Efma, 2014) .  For the digital banking 
industry, the usability provides significant 
opportunity for attracting a specific segment of 
customers, especially young adult ( Vinh Sum 
Chau, 2010). Young adult or generation Z is the 
people who born in the 1990’ s and grew in the 
2000’ s with the social network, smartphone and 
freely available networks and digital media (A.P 
Singh, D. , & Dangmei, J. , 2016) .  Also, 
Generation Z is become a major force in financial 
services and payments, and will also have a 
potential to change the payment providers 
platform to respond them ( Kevin Woodward, 
2018). It shows the relevant from evidences like 
a U.S.  Mobile App Report in 2017 also shows 
that the generation Z customers have amount of 
70%  increasing on the mobile payment 
application in 2016.  
 
2. Literature review 
2.1 Digital banking’s structure 
Restructuring of business model from traditional 
banking to digital banking by changing the 
structure and organizational change is 
considered a great adaptation and value creation 
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for both the organization and the customer 
experience. Digital banking is the transformation 
of the operating banking model from the front-
end to the back-end through the middleware that 
is the programming technology in connecting 
both of them (five degree, 2018) 
Currently, digital banking tools such as mobile 
wallets and online payment platforms, have 
proved the potential for growth in the bank's 
service offerings and also have the potential to 
reduce the operation cost bank in Thailand as 
well. However, Thailand and the banking industry 
continue to focus on thinking and developing 
services in the form of digital platforms, which 
are expected to expand the market of digital 
banking and financial services in the Thai 
market. The growth in recent years can be seen 
as a factor affecting growth of banking services 
in the country that does not depend only on the 
use of mobile phones increased from 106.6% in 
2010 to 146% in 2015.  The Bank of Thailand 
(BOT)  also reported that the volume of internet 
banking transactions and the volume of mobile 
banking transactions grew by 32%  and 62% 
between 2010 and 2014 respectively 
(oxfordbusinessgroup,2016). 
2.2 Generation Z behavior and digital payment 
Young adult or generation Z is the people who 
born in the 1990’ s and grew in the 2000’ s with 
the social network, smartphone and freely 
available networks and digital media ( Bascha, 
2011; Brue Tulgan & Rain maker Inc. , 2013) . 
Generation Z or young adult is become a major 

force in financial services and payments, and will 
also have a potential to change the payment 
providers platform to respond them ( Kevin 
Woodward, 2018) .  From evidences like a U.S. 
Mobile App Report in 2017 shows that the 
generation Z customers have amount of 70% 
increasing on the mobile payment application in 
2016. In Thailand context, the report of Economic 
Intelligence Center ( EIC)  also shows the 
continuously growth rate between years 2010 to 
2017 of banking transaction on E- payment in 
Thailand that is influenced by E- commerce, 
Prompt pay and QR code system growth trend. 
E- payment is considered as the electronic 
payment system that be the backbone of e-
commerce business. The availability of electronic 
payment included mobile payments, mediating 
services, and electronic currency, an appropriate 
can be chosen for a particular type of transaction 
(Zlatko Bezhovski, 2016). 
For the gaming aspect, the in- app purchases 
( IAPs)  are designed to provide the greater 
experience for users while rising the profitable 
revenue model for owners (Aina Ravoniarison, 
Cédric Benito, 2019). In-app purchases (IAPs) in 
games or called micro- transactions are special 
feature and virtual features ( e. g.  item mall, 
unlocked levels, virtual items or currencies and 
advanced features) .  Overall, the acceptance of 
IAPs in the players and interruption of the real 
money shows the relevant of making fun in the 
fictional world for players ( Aina Ravoniarison, 
Cédric Benito, 2019). 
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2.3 Marketing 4.0: 5A’s model 
According to the new customer path in Marketing 
4.0, Philip Kotler, shows that the customer paths 
in product and service industries are very 
complex and involve diverse of traditional and 
digital media combination.  Especially, for the 
service industries that related to the digital world 
such as digital payment or mobile application 
industry also defined a new customer path to 
accommodate changed by social connectivity. 
The framework that describes the customer path 
is the five A’s to response the customer behavior 
changed.  The five A’ s model are described the 
straightforward funnel-like process that customer 
or user go through when assessing the brand. 
The customer learned and recognized about a 
lot of brand in the market, then the long list of 
brand from the past experience are passively 
exposed.  This phase is Aware phase, it is the 
gateway of entire customer path.  After aware 
phase, the customer will process the message 
that they recognized and create a short list in 
their mind. So this phase is called Appeal phase. 
When they are attracted by their short list brand, 
many customer has curiosity and usually actively 
researching for more information.  This phase 
called Ask phase, customer can either ask 
friends or other media for advice or assess their 
idea about brands.  Next phase is Act phase, 
customers will decide to purchase your product 
or service. And the last phase is Advocate phase 
that will be created after the customers have a 
sense of strongly loyalty to the brand. 

However, the new customer path was used to 
develop service coupled with the industry 
archetypes to gain insight from consumers and 
develop the service that response the customer 
needed. The funnel pattern is the one of pattern 
in industry archetypes that has effectiveness in 
service industry including banking service.  This 
pattern brings customers go though each stage 
of action and also help the service provider to 
focus on incremental improvement of customer 
experience innovation. 
 
3. Methodology 
3.1 Aim and objective 
The specific objectives of the research are to 
study the industry archetypes of digital payment 
in aspect of in-game purchasing based on young 
adult practice and to collect the customer path in 
concept of five A’ s of digital payment in aspect 
of in- game purchasing that effected on young 
adult. Moreover, the objective are also to design 
and analyze the suitable process of designing 
digital payment by using service design approach 
for young adult. 
3.2 Research question 
1)  What are the industry archetypes of digital 
payment in aspect of in-game purchasing based 
on young adult practice? 
2)  What is the customer path in concept of five 
A’ s of digital payment in aspect of in- game 
purchasing that effected on young adult? 
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3)  Which is the suitable process of designing 
digital payment by using service design approach 
for young adult? 
3.4 Sample size 
The amount of sample size for this study is 
calculated by an unknown population from W.G. 
Cochran’ s formula and taking 95% confidence 
level with ±5%  precision and assumed the 
maximum variability, which is equal to 50% (  p 
=0.5). The formula that used in this study is; 
 

𝑛0 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

 
Where, 0 n is the sample size 
z is the selected critical value of desired 
confidence level 
p is the estimated proportion of an attribute that 
is present in the population 
e is the acceptable sampling error 
Thus, representative sample size required for 
this study is calculated with p = 0.5 and q =1-0.5 
= 0.5; e = 0.05; z =1.96 
 

𝑛0 =
(1.96)20.5)(0.5)

(0.05)2
= 384.16 = 384 

So the sample size is equal to 384 samples and 
to avoid the error occurred from incomplete 
questionnaires the research will increase 15 
sample to be 400 samples.  Thus, the total 
amount of samples size is 400 samples.  The 
researcher will focus on young adults in Bangkok 
area to examine the attitude and practice 
examined questions about the service design 

aspects for designing digital banking including 
scaling the perception of touch point on banking 
service to define the problem and constraint to 
improve service quality on each steps. 
3.5 Data collection and analysis 
In order to define the attitude and practice of 
young adult, the quantitative data from 365 
samples will be collected, analyzed and 
interpreted by statistical analytic computer 
program by using an SPSS program. 
 
4. Primary result 
From the data collecting about 365 respondents, 
the result shows the proportion of digital 
payment’ s user that male has 57% and female 
43% of total. In the part of questions that leading 
the preference payment channel of young adult, 
by the characteristic of payment channel can 
define that Bank account that is the basic method 
for user, Debit and credit that is electronic card, 
E-wallet such as true money or rabbit line pay, 
and Paypal that represent the international e-
wallet.  The percentage of payment channel 
found that the Debit/Credit method is the popular 
channel for user at 44% from total, followed by 
the E- wallet 26% , Bank account 24. 3%  and 
Paypal only 5.7%. 
From that percentage, the result can also 
crosstab to find the relation between gender and 
payment channel.  And I found that the 
Debit/Credit card have the percent of Male used 
at 32. 9% so more than Female that is 24. 1%. 
Male used Bank account at 17.8% and Female 
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at 13.7% while Male used E-wallet at 18.6% and 
Female at 15.1%. 
According to 5A’s model from Marketing 4.0, the 
result express the accessing of user via Likert 
scale that Debit/credit and E-wallet method have 
the highest score in advocate (A5) by the users 
can reach to the level 4 (satisfied).  
Moreover, the research also found the pain point 
in each payment channel. The bank account has 
the pain point in the accessing due to the 
process in using, they have fill a lot of information 
such as username and password while the 
Debit/ Credit is convenient and easy to use 
method, user are still concerned about their use 
because they are not the real card owners.  E-
wallet’ s user often faced the problem in using 
process as well because users have to transfer 
their money to E- wallet account before their 
used, but they also prefer in this method due to 
the promotion that the users will get. 
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Abstract 

The world is being disrupted by digital technology. Technology determines human behaviours, 
with high-speed Internet and cheap data storage rapidly changing people’s lives and purchasing habits. 
Book publishing industry fall into the trap of digital disruption. The revenues of many booksellers are 
declining, having knock-on effects on their whole supply chain. The book industry must transform and 
redesign the model to survive and sustain in the economy. The research focuses on factors which 
affect the increase in revenue generated from book to suggest the guideline business model which best 
meet the needs of the consumer. By investigating on the secondary data in the book publishing and 
primary stakeholder data from the questionnaire, the present review suggests that undertaking such 
disruptive business model of cost, experience, and platform value can further increase individuals’ 
desire to read and revenue to the industry. 

Keywords: Digital Disruption, Business model, Creative economy, Book publishing industry, Media 
 
1. Introduction 
1.1 Background 
A book can be a good friend also a great teacher. 
Pleasure reading can empower personal, social, 
and external outcomes and create substantial 
benefits in people’s lives (Reading Agency, 
2015). The growth in book production and the 
initiative ability of reading and writing are 
significantly related to improvement in the quality 
of labor available and growth of the gross 
domestic product (Baten & van Zanden, 2008; 

M.S. Rahman, 2013). Hence, in recent times, the 
Thai government has sought to encourage Thai 
people to read more by setting the education 
policy as the decades of reading from 2009 to 
2018 (Pongpaiboon, 2011). However, the 
situation has not gone as planned. Thailand’s 
book publishing industry has been in continuous 
decline since 2015.  Over the period of 2014 to 
2017 the market value of the industry dropped in 
total by 5,400 million baht, representing an 18.4% 
decline over that time (PUBAT, 2017). The rapid 
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development of technologies and how they were 
being applied as disruptive innovators in many 
industries had led to big changes being 
experienced in the creative economy, especially 
within the publishing, movie, and music industries. 
The digital disruption was forced by the Internet 
of things (DBT Center, 2015). Things that can 
digitize goes digitize. A digital disruption is a new 
form of disruptive innovation, a fast and in many 
ways an uncontrollable development impacting 
many aspects of the existing status quo (Vanini, 
2018). From Thai book publishing industry survey 
by PUBAT, ECON CHULA and SAB (2015), it has 
been reported that book sales volumes were 
mostly declining because of a perceived lack of 
time for reading, perceived lack of value and 
accessibility to freely available content both offline 
and online (Table 1). 
Table 1 Reasons for declines in book buying 

Obstacle     Number % 
No time 365   39.3 
Can be borrowed 240    25.8 
Waste of money 130    14.0 
Free content online 126   13.6 
Hard to find 123    13.2 
Have a lot of book 99    10.7 

The consumer often has limited time and budget, 
but the Internet has generated a wide variety of 
choices. People can access to many forms of 
online content which is often ‘free’ or sometimes 
a pirated work. The traditional business model of 
book publishing industry drives the book to the 
dead end. There are lower numbers of physical 
books being purchased at individual shops. This 

can drastically impact the revenue of the retailer, 
their turnover of stock, and normally seriously 
compromises their ability to offer the consumer a 
good selection of books that they have not 
previously read. The neglect aware of the 
disruptive technologies make the incumbent fail in 
the end (Christensen, 1997). 
 
1.1 Research question 
What kinds of adaptation are being taken by the 
book publishing company, booksellers and 
authors to address the digital disruption issue? 
 
1.2 Objectives 
To suggest proactive ways to rethink and adapt book 
publishing industry mindsets to address the issues of 
digital disruption, free access to novels and piracy of 
works. 
 
1.3 Scope of Research 
This study focuses on a fiction book category by 
survey Thai fiction consumer in Bangkok, using 
an offline and online questionnaire, also a 
secondary data analysis of the authors and public 
talk of bookseller. 
 
1.4 Expected Benefits 
Understanding the factors which increase the 
book purchasing, reading and further activities 
corroborating of the consumer to suggest a 
guideline for Thai book publishing industry in 
digital disruption. 
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2. Review of Literature  
2.1 Book Publishing Industry Chain 
2.1.1 The Evolution of Book 
A book is a medium used to transmit a message 
from a sender to receiver by signs. The tradition 
of using the written word to convey information 
has evolved through time since the use of clay 
tablets, papyrus rolls, codex, and printing through 
to the present-day use and adoption of the 
electronic book alongside the traditional printed 
book (Vaara, 2010). Nevertheless, their main 
function remains the same; to convey the 
information to the consumer. The system is 
completely connected when the stories from the 
authors meet their readers. 
2.1.2 Traditional Book Publishing Industry’s 
Business Model 
The traditional book publishing industry used a 
mass market customer segmentation. Because of 
limited funds, the publishers seek to make sure 
that their selected books will be a bestseller. 
Thus, many of the manuscripts they receive are 
refused. The value proposition that the publishers 
offer to the customer is the content. The publisher 
will gain revenue from the wholesale. There is no 
customer relationship much between the 
producer and the consumer in the traditional 
business model (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
 
2.2 Digital Disruption 
2.2.1 Disruptive Technology 
Innovation is a new idea, product, process, and 
method. Disruptive technologies innovation offers 
a new value proposition to the consumer. The 

disruptive products and services typically have 
lower performance, but they are cheaper, simpler, 
more reliable and convenient to use which meet 
the demand of the customer. The companies 
which fail to the disruption have shown that they 
have focused and improved only the established 
market need and neglected to the new market 
(Christensen, 1997). 
2.2.2 The Piracy of Books 
The digital world makes piracy easier. At present, 
Thailand is listed as being twenty-first in the world 
as related to black market value, with an 
estimated value of $13.95 billion. Of that figure, 
book piracy accounts for $37 million’ worth of 
such losses. In 2008, Thailand was ranked eighth 
in the world as related to financial losses created 
through book piracy (Havocscope, 2018). 
Amongst the methods used by pirates to 
distribute MOBI, EPUB, and PDF eBook versions 
of authors work are illegal websites and BitTorrent 
(peer-to-peer sharing) (Salvette, 2014). 
 
2.3. The Disruptive Business Model 
Companies need to adapt themselves to be 
proactive with digital disruption. Things that can 
be digitalized will often become digitized as 
standard. The business models used need to be 
changed to propose and provide new values to a 
customer. The DBT center has distinguished the 
business model that is appropriate for digital 
disruption into three categories; cost value, 
experience value, and platform value. 
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2.3.1 Cost Value 
Giving a customer both individuals and 
businesses a lower cost by using reverse 
auctions, buyer aggregation, and rebates or 
rewards model. The digital business model 
provides customer price transparency and a 
choice in pricing like a consumption-based pricing 
model — pay per use and a subscription model. 
2.3.2 Experience Value 
The disruptive business model gives a better 
experience to the customer. The digital avenue 
available to the company and author allows things 
to be more personalized and customized to the 
customer choice. 
2.3.3 Platform Value 
The digital avenue can create a new source of 
connection to the customer by letting the 
consumer contact and share the products or 
services by themselves. The digital business 
model of marketplaces, crowdsourcing, peer-to-
peer, and the sharing economy were created as 
a concept of the customer to customer model. 
 
2.4 Disruptive Business Model Case Studies 
2.4.1 Free Offering Model 
Freeconomics is a business model where 
products are offered free to consumers, with such 
provision being supported through sales of a 
premium version of products. It is a model that is 
predominantly used online. In particular, 
Freeconomics was started by the force of 
technology as the “Information wants to be free”. 
According to Moore’s Law — Internet brings the 
processor, bandwidth, and storage together which 

affects the cost of online products and service to 
deduct a price 50 percent a year. Anderson 
(2010) distinguishes ‘Free’ into four models; 
Direct cross-subsidies, Three-party markets, 
Freemium, and Non-monetary markets. The first 
two business models are a 20th century ‘free’ 
which cost was cross-subsidy to another person 
or another thing in the market. While the 
freemium and non-monetary markets are 
completely ‘free’ in the 21st century. The zero-
marginal cost in the digitized product creates a 
freemium model which requires only five percent 
of the user to pay for a product. While the non-
monetary market is the market in which money is 
not only value but also the attention and 
reputation that drive the market. With ‘free’ the 
company can generate the income by advertising, 
selling a data, a premium content, and others. 
The reputation and fan club base are great 
resources to make money. By the way, ‘Free’ also 
disrupts the piracy works. Instead of letting the 
piracy spread, the owner can share it for free and 
find another way to increase the value of their 
goods. 
2.4.2 Subscription Based Model 
The subscription model is a consumption-based 
model where the customer is charged related to 
their use a product or service within a set time 
frame. 
 
3. Methodology 
3.1 Research Objective 
This report, survey research was undertaken to 
understand the situation and adaptation of the 
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book publishing industry towards addressing 
digital disruption. 
 
3.2 Conceptual Framework 

 
Figure 1. Conceptual Framework 
 
3.3 Data Collection 
The 300 samples size, using Taro Yamane 
sample population formula for a number of the 
fiction readers. The research tool is a quantitative 
questionnaire which will be analysed by using an 
SPSS program. 
 
4. Results and Analysis 
The present review suggests that undertaking the 
disruptive business model with cost, experience, 
and platform value can encourage consumers to 
read more book and generate more revenue to 
the business. 
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Abstract 
Approximately a third of all food produced for human consumption has been lost or wasted, 

and the amount of food waste has been increasing rapidly. This situation has caused a large number 
of carbon footprint and environmental problem. The major contributors of food waste in many urban 
areas are households. Objectives of this research is 1) exploring guideline design directions to reduce 
food waste, especially a case of situation in Bangkok, Thailand. This paper is presenting reviews of 
literatures about how to initiate and achieve food waste reduction through a variety of initiatives, 
including both individual and community levels and can also create substantial other benefits in the 
urban environment including enhancing urban resilience, well-being and inclusiveness. 
 
Keywords: Food waste, Community initiatives, Resilience, Well-being, Inclusiveness 
 
1. Introduction 
Background and Objectives 
In Thailand, food waste problems have been 
increased, and this has caused social, economic 
and environmental impacts. According to the 
Department of Pollution Control, every year the 
amount of waste in Thailand increased steadily. 
In 2016, Thais generated up to 27 million tons of 
waste, with organic waste causing around 64% of 
all solid waste generated. Of that 64% of organic 
waste, 42.10% is created by food waste 
(Tgo.or.th, 2016). A large proportion of the food 
waste comes from households, and most of it is 

just thrown into general waste bins to be collected 
by government agencies to go to landfill. Much of 
it also ends up being incinerated. Hence, reducing 
food waste in households is one of the best ways 
to reduce the impact of food waste on the 
environment. The objectives of this research are 
to explore design directions and initiatives to 
reduce food waste. 

2     Method 

This research, used a literature review as 
primarily qualitative research, as this research 
approach, regards to the nature of this research 
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that needs to investigate impact of food waste, 
and how to initiate and achieve food waste 
reduction through a variety of initiatives. 

3     Literature review 

3.1 Types of food waste 

Food waste can be classified into three levels: 
Avoidable food waste is the food that is fully fit for 
consumption at the time or would have been 
edible if it had been eaten in time. Partly 
avoidable food waste is the mixture of avoidable 
and unavoidable food waste. Unavoidable food 
waste is comprised of the parts of food that 
cannot be consumed so the consumer cannot 
typically avoid throwing them away (such as 
banana-peels or bones) (Bmel.de, 2012). 
3.2 Food waste management in Thailand 

Thailand has the capacity to properly deal with 
less than 70% of its waste disposal, with the rest 
being disposed of incorrectly; ending up in landfill, 
burned, and etc. There are many improper solid 
waste landfills, up to 2,459 landfill sites out of a 
total of 2,490 landfill sites. (Tgo.or.th, 2016). 

In Thailand, the waste-to-energy projects are 
presently being promoted by the government 
(The Nation, 2018). The waste-to-energy is one 
of the most polluting methods of waste 
management because it does not only burn 
garbage emitting toxic pollutants but also the 
leftover hazardous waste which actually requires 
careful disposal in secured landfills. The gases 
emitted by incineration include SO2, NOx, CO and 
particulate matter, and the pollution generated is 

considered by many to be unacceptable. The 
garbage sent to the plants is fermented for a few 
days to reduce the moisture to 10% before 
incineration which additionally causes 
malodorous air pollution to the households in that 
area (The Nation, 2018). 

3.3 Impact of food waste 

The impacts of food waste are directly connected 
with the natural environment. The amount of food 
waste is increasing every day which affects many 
aspects of our lives. Food security of the poor, 
economic and environmental development can all 
be affected by it (FAO, 2013). 

SDG 6: Sanitation  

The food waste in landfills and open dumpsites 
can cause to parasitic and gastrointestinal 
disease which affects people who living near such 
sites. Food waste in dumpsites allures vermin, 
flies and other carriers of vector-borne diseases. 

SDG13: Climate action 

Food waste creates a significant effect on the 
natural environment. The carbon footprint of 
wasted food worldwide has been predicted to be 
3.3 billion tons of carbon dioxide equivalent (FAO, 
2013). As reported by the U.N. Food and 
Agriculture Organization, 30% of food waste 
universally across the supply chain, conducting 
8% of total greenhouse gas emissions.  
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If food waste were a country, it would rank third 
after the China and United States in terms of 
influence on global warming. 

SGD14: Life below water 

The food waste disposal (leachate from 
dumpsites and landfills) has negative impact on 
surface water as well as groundwater. The global 
blue water footprint is around 250 cubic 
kilometres (FAO, 2013). It is difficult for any 
marine life to survive in such conditions. The 
presence of food waste can also result in the 
introduction of harmful chemicals into the food 
chain. 

SDG15: Life on land  

The food waste that has been thrown away to 
landfill covers the equivalent of about 1.4 billion 
hectares on land (FAO, 2013). Food waste has 
been calculated to be responsible for 34% of all 
methane emissions. It can cause huge 
environmental issues. 

3.4 Food waste prevention 

The food recovery hierarchy used as a guideline 
on the preferred method to deal with food waste 
(EPA, 2017). 

 
Figure 1 The food recovery hierarchy. 

On the top of the hierarchy is prevention to waste. 
The food consumption should ideally be equal to 
the food purchased, then the food waste would 
not arise.  

At the household level, the most frequently 
identified actions that can lead to food waste 
generation can be classified into five distinct 
stages: (1) Planning, poor planning of shopping 
and meal preparation; (2) Purchasing, over 
purchasing, buying more foods than needed; (3) 
Storage, storing food for too long; (4) Preparation 
or serving, preparing or serving too much or not 
in line with preferences; (5) Consumption, not 
reusing leftovers, misunderstanding of label 
information. 

Any excess food should be shared to people 
before it spoils. Local design measures and 
initiatives such as Community fridges or Food 
banks offer a suitable solution for this. Many 
countries (e.g. United Kingdom, Israel, Australia, 
Singapore and etc.) have set up community 
fridges in public spaces, which allow restaurants, 
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home cooks and others with excess food to easily 
donate to them. Those in need of the food can 
pick it up, for free of charge. This tier of hierarchy 
is not only reducing the food waste being sent to 
landfill but also creates benefits to society, 
government and the economy. It is one of the best 
ways to address the hunger problem in the 
country. If the food is not shared to people then it 
should be shared to animals. Using food waste 
as animal feed can be defined as natural reuse. 
For example, in Taiwan most of the food waste is 
used to feed animals, especially pigs. It reduces 
the amount of food waste that goes to landfills, 
while helping farmers reduce their production 
costs (Jennings, 2016). Once the food cannot be 
consumed, then it should be used to provide 
power for industrial use (e.g. biofuel or bio-
products) or compost to feed and nourish the soil, 
improve soil quality. Incineration with energy 
recovery is the least preferred recovery method 
for food waste, because it has a large negative 
impact on the environment. Once food waste gets 
into landfill, it will generate methane and CO2 
gasses which exacerbate the greenhouse effect 
and climate change. 

3.5 Case study of food waste management in 
other countries 

Food waste is a major global problem. To tackle 
this issue, many of the governments around the 
world have undertaken, and continue to 
undertake, a wide variety of proactive measures 
that have resulted in many positive changes in 
recent years. The details provided demonstrate 

how some of these governments are encouraging 
food waste reduction initiatives. 

South Korea 

Most of food waste is recycled to feed animals or 
create compost. The government’s policies can 
make a big change by enforcing households to 
pay for garbage bags, or they have a centralised 
bin that uses radio frequency identification 
technology (RFID) to weigh how much waste 
each household throws away. The disposal fee to 
each household is based on how much food they 
throw out. As a result of these policies, the 
volume of waste created has decreased by 10%, 
which is equivalent to more than 300 tons per day 
compared to the last four years. The people in 
that country now better control their food 
purchases, because they became more aware of 
the fact that they have to pay for how much they 
food they throw out, which in turn has reduced 
the amount of food waste created there (Choon, 
2016). 

Israel  

Food donation can be used to help address the 
hunger problem, to make sure that leftover food 
will reach people who would otherwise go hungry. 
To encourage people to donate such food even 
more, the Israeli government recently passed a 
new food donation law that absolves food donors 
from criminal and civil liability, because in many 
countries, food donors can be held legally 
responsible if someone gets sick from the 
donated food, and in order to avoid the risk, most 
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people choose to throw away the unused food 
instead of donating it. In consequence, Israel was 
recently able to collect 14,300 tons of fruits and 
vegetables from fields and packing houses, 500 
tons of food from manufacturers, and 2,260,000 
cooked meals from catering halls, hotels, and 
cafeterias (Goodnet, 2018) 
Australia 

Food banks are one of the ways to help address 
the hunger problem and give a big change to the 
way food waste is handled in Australia. The 
Australian government has invested $1.2 million 
to support food rescue organisations such as 
SecondBite, FareShare, and Food Bank 
Australia. In conclusion, most of the food waste 
management in Australia is in the second tier of 
hierarchy which is feeding people. It is not only 
reducing the food waste being sent to landfill but 
also creates additional benefit to society, 
government, and economy. The food bank has 
been shown to be one of the best ways to help 
address the hunger problem in that country 
(Lemos, 2018). 
 
4     Results and discussion 

The impact of food waste calls for urgent action 
from governments and individuals. According to 
the food recovery hierarchy (EPA, 2017), most 
food waste management in Thailand is in the sixth 
tier (landfill or incineration) which is the last resort 
of disposal. It would be far better if the food waste 
management in Thailand was at the top levels of 
the hierarchy (e.g. source reduction, feeding the 

hungry, feeding animals) because these are the 
best ways to prevent food waste. It can adopt the 
food bank or community fridge initiatives to help 
achieve this, but firstly the food waste should be 
collected separately from other waste because 
when all of the waste is mixed together, it can 
damage some of the waste that could otherwise 
be recycled. It should also be readily recognisable 
whether or not it is suitable for human or animal 
consumption. 

5     Conclusion 

This literature review has identified practical 
initiatives that could be readily undertaken to help 
substantially prevent food waste. To summarize, 
most of the government policies around the world 
use the concept of food recovery hierarchy (EPA, 
2017) to reduce food waste. Future research is 
still needed with regards to developing a 
behavioural model for a better understanding of 
individuals’ food waste attitudes and behaviours, 
in order that more effective means of food waste 
prevention can be undertaken and that individuals 
are better motivated to minimize their food waste 
at the household level. The inclusion of initiatives 
that encourage local Community fridges and Food 
banks within area master plans could greatly help 
reduce food waste and should be encouraged 
whenever possible. 
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Abstract 

Knowledge of architecture and design pedagogy is basically come from practice-based 
learning in the design studio.  The main method of learning is known as formal education, whose 
curriculum has to be accredited by Architect Council of Thailand.  Another kind of education developed 
from 1960s, namely, informal education was introduced as a supplement activity.  An international 
workshop as an informal learning was conducted at School of Architecture and Design of Walailak 
University during a break period of three days, 13th – 15th February, 2019.  The theme of this 
environmental design workshop was titled: “the way we work (on the fourth industrial revolution – 4IR)” 
and participants included lecturers and students from three programs of architecture, interior design, 
and industrial design.  The event started with a lecture by the workshop leader; then group working to 
define its program of design; following with non-structured discussion and drawings; and ultimately pin-
up presentation with sum-up of learning.  The results showed that this casual and spontaneous learning 
led to encourage students’ experiments, out-of-the-box design, creativity and inventive details, found in 
design proposals.  The speciality was to give experiences to students in process of thinking via 
conversational based pedagogy and to communication in English language. 
 
Keywords: International, design workshop, informal education, architecture and design, pedagogy 
 
1. Introduction 
1.1 Educational System 

There are three kinds of educational 
system: formal, non-formal and informal 
education.  Formal education is the means and 
method of a norm, presenting a rather rigid 

curriculum (Dib 1998).  It is a highly institutional-
ized, chronologically graded and hierarchically 
structured. It also requires a variety of 
specialised programs and institutions for full-time 
technical and professional training (Coomb and 
Ahmed 1974).  Until the 1960s, there were 
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discussions among the context of developing 
countries on other forms of education.  They are 
non-formal and informal education that can occur 
in diverse locations of everyday life and can be 
accounted for learning of a lifetime (Smith 2001). 

Non-formal education focuses on the 
student, and it can be seen as the complement 
for the structured system.  If some aspects from 
formal education are absent, the process has 
acquired non-formal features.  While informal 
education does not correspond to any system of 
structured education.  There is no obligations, no 
control over the activities, and it merely 
supplements other education (Dib 1998).  This 
can be explained via curriculum that non-formal 
provided in the interests of the learners is 
bottom-up or negotiated curriculum, whereas 
informal education would be a non-curriculum or 
conversation based (Smith 2001). 
 
1.2 Architectural Education 

Architecture, a subject combining art and 
science of creating physical space, seems to be 
an appropriate for informal education.  Because 
of its nature, architecture relates man and his 
environment, social dimensions within physical 
atmosphere, cultural interactions and temporal 
layers of places.  It includes “reading” the context 
then “writing” the design.  However, the basis of 
practice-based learning in the design studio and 
traditional teaching method of the master-
apprentice relationship is usually applied in a 
structured curriculum of formal education.  
Learners always focus on whether or not they can 

pass the course, while lecturers worry about the 
approval of the program from educators.  The 
learning process is often far away from the 
students’ creativities, thereby making approaches 
and programs strict and becoming the reason for 
inefficiency.  To attain an architectural school is 
only for acquiring professional skills, but there is 
no place for personal skills to build creativity and 
passion. (Orhan 2017). 

In the situation of Thailand, learning and 
teaching must be accredited by Architect Council 
of Thailand (ACT).  The Act Certificate 2545 
stated that every standard curriculum of 
architecture programs and those nearby fields 
like urban architecture, landscape architecture, 
interior architecture and decorative art must have 
the minimal credits required for defined courses 
(ACT 2002).  This formalization creates a set 
curriculum for architectural education.  It is 
accepted that graduates from the accredited 
programs can apply for the professional license.  
Therefore, the scenario at School of Architecture 
and Design of Walailak University is more or less 
the same as mentioned above.  In order to 
prepare our students to be more capability in 
professional, both non-formal and informal 
education have been included.  During term 
times, activities like site visit, special lectures by 
guest architects and designers or community 
collaboration are programmed for non-formal 
learning, and during the period of vacation, 
informal activities are actualized such as field 
trips, design workshops or special programs for 
professional training. 
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1.3 Design Workshop 
In architectural education, design activity 

is a crucial part of the learning environment.  A 
design studio is the central place for students to 
practise as a means to process their projects and 
to develop into their portfolios.  A design 
workshop is another type of learning that 
constitutes architectural education, contributing 
different content and context in design.  It is a 
form of informal, whose approach has gained 
more and more acceptance.  A workshop is a 
brief, but intensive activity, serving as a platform 
for students to collaborate and share their 
experience and knowledge (Turgut and Canturk 
2015). 

This environmental design workshop at 
Walailak University was organized as an 
international and was titled: “the way we work (on 
the fourth industrial revolution – 4IR)”.  It was a 
design activity to develop personal skills of 
passion and creativity without imperative working 
to be criticized by panel sessions of a formal 
curriculum in learning process.  The intention 
was to supplement all participants informally, 
without right or wrong, whether the results would 
be built, unbuilt or unbuildable.  A set of activities 
for running the workshop was issued.  It 
consisted of four stages as input as follows: 
 Giving theoretical information about the 

theme with a lecture by the workshop 
leader; 

 Group working to define its program of 
environmental design, via specific area of 

research, which could be spatial design, 
product or object design, or design 
services; 

 Creating non-structured discussion among 
the participants and making consultant with 
the workshop leader by conversational 
based pedagogy, and drawing final 
presentation to accomplish the proposal; 
and 

 Summing up by pin-up presentation. 
The sequential activities of the workshop 

were casual and spontaneous.  The results led 
to the output of design proposals and further to 
the outcome of thinking process. 
 
2 International Workshop 
2.1 Theme and Its Questions 

Theme of this workshop “the way we 
work (on the fourth industrial revolution – 4IR)” 
was focused on environmental design.  Once the 
definition of “good architecture” was the 3L 
principles – long life, loose fit and low energy 
(Gordon 1972).  It seemed to be an appropriate 
strategy for any workplace.  However, for a near 
score of years after the millennium, many kinds 
of business have given up due to the advent of 
the fourth industrial era.  It has been 
characterised by a fusion of technologies that 
include artificial intelligence (AI), robotics, 
nanotechnology, the Internet of Things (IoT), 
fifth-generation wireless technology (5G), 3D 
printing and fully autonomous vehicles 
(Wikipedia 2018).  This design workshop for a 
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future workplace would like to ask the following 
questions: 
 What kind of business should be set up? 
 Which gadgets are we going to use? 
 Who is going to be our customers? 
 Why would they like to consume our 

products or services? 
 Where an environment of workplace should 

be situated?  Is there a place or non-place?  
Is there a land or landless? 

 When is the period of times to operate? 
 How the business should be done, 

managed, developed, and worked? and 
 How can we assess the success of the 

business and its environment? 
 
2.2 Workshop’s Objectives 

In contemporary design pedagogy, the 
purpose of education is concentrated on design 
process rather than a product of design.  
However, during the formal education of term 
times, students must finish their projects with 
ultimate design.  It comprises of many plates of 
technical drawings and exquisite models with a 
few rough sketches explaining their collective 
ideas.  Finally, their project would be criticized by 
panel sessions.  Therefore, this informal learning 
of workshop shifted its main objective into 
thinking process.  It is a practice to work 
collectively with less strict, but to build creativity 
and to make decisions in a disciplined way.  The 
set-up activities of four stages could be considered 
as guideline for the participants to follow.  Each 

has its own objectives that can be translated into 
the instructional process.  They are: 
 Lecture: to make understand the theme in 

more details, to focus on matters of design 
output, and to expand other viewpoints on 
environmental design; 

 Group working: to collaborate with different 
fields and levels of all participants, to do a 
basic research on group’s interests, and to 
share data and ways of expressing 
information; 

 Discussion and drawings: to practice 
international discussion in English 
language, to transform ideas into drawings 
of design, and to expand from the first 
sketch to final development, so called 
design process; and 

 Pin-up presentation: to summarize all 
process of design into a logical order, to 
explain group’s proposal, and to inquire 
several point of views from the session. 

 
2.3 Procedure 

The international workshop was 
conducted at School of Architecture and Design, 
Walailak University, on 13th-15th February 2019, 
when was a period of school’s vacation.  There 
were eight lecturers and thirty students from 
three programs of architecture, interior design, 
and industrial design of three schools (Walailak, 
Rajamangala University of Technology Srivijaya 
– RMUTS and King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang – KMITL), while the 
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majority were from Walailak.  The participants 
were divided into four groups including within 
each group: two lecturers and seven to eight 
students.  The workshop leader was Professor Dr. 
Thomas Mical, Professor of Architectural Theory of 
School of Art & Design at The Auckland 
University of Technology (AUT) in New Zealand.  
He was invited to be Walailak’s visiting professor 
during his sabbatical leave. 
 
2.4 Message from the Lecture 

Environmental design has its root of 
theory based on creating atmospheric event.  It 
needs research as a starting point of design 
process and feedback loops for design iteration.  
Nowadays, building design of hypermodern 
organization causes a blank type of architecture, 
where is situated cannot be specified.  The skin 
of a high-tech building performs like a lizard with 
mimicry of biology.  Architecture works effectively 
to control environment.  During the second 
revolution known as the technology revolution of 
modern moment, the working spaces of various 
business had the same characteristics as 
universal value.  The development of workplace 
came about when the advent of a personal 
computer (PC).  Later, the popular use of laptops 
created flexible workspace, and changed 
working behaviours.  The coming of age of the 
fourth industrial revolution unfolds many 
keywords for creative environment, such as 
mobility, sharing economy, adaptive re-use, 
frugal innovation, tactical urbanism, platform 
capitalism, and so on.  Therefore, these criteria 

will effectively have impacts upon the future 
workplaces.  It is suggested that, for instances, 
spatial design could be the design of invisible 
space.  Only elements, i.e. floor, wall or ceiling 
and some robotic arms can be generated, and 
also service design is about planning and 
organizing services that create great user 
experience, shown in Figure 1 (Mical 2019). 

 
Figure 1   UX Design Process Diagram – Ollie 
Francis of Deckchair; Desire of Codes 
Installation – Seiko Mikami; and Customer 
Journey Map – Digital Experiences. 
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3 Output: Design Proposals 
The results from the workshop had tried to 
explore the advent of new technology.  It was 
seeking to find a better working environment, 
innovative tools, and service design of the future, 
within the theme of the way we work!  Let’s see 
what the output is, as a design proposal of each 
group. 
3.1 Group 1: Parasite Workplaces 

The group began with the problem of 
wasted spaces like urban sprawl and it came up 
with a keyword of symbiosis.  Parasite was 
applied to represent biological analogy of DNA 
division.  The proposal was a visionary design 
relating to social relationships in an organic 
model. 
 
3.2 Group 2: AI (Artificial Intelligent) Doctor 

Keywords from discussion were society 
and healthy, and then transformed into an AI-
oriented project.  The group believed that it was 
better to get immunised rather than to heal.  
Artificial intelligent doctor was proposed for the 
future hospital.  However, lack of drawings from 
this group caused nothing to be developed 
further. 
 
3.3 Group 3: Better Air Wall 

The group was straightforward to focus 
upon air pollution from industrial factories, 
burning garbage, dust and smoke exhaust, and 
wanted to fight these problems via design.  
Façade of a building was proposed.  It applied 
green materials of nano-technology into the 

details.  Drawing of interior perspective with its 
façade is gorgeous. 
 
3.4 Group 4: Mixcy Space 

The program related to a food culture and 
its taste – spicy!  An interior of a restaurant was 
proposed as a communal house in a relaxing 
way. Several furniture and gadgets were 
designed to indicate the manipulation of spicy 
meters. This is a good example of service design 
project, which also is a human-centred design. 
 
4 Outcome: Thinking Process 
Pedagogy from the workshop led the participants 
to encourage experiments, out-of-the-box 
design, creativity and inventive details, found in 
final products of design proposals.  Apart from 
that, there were two key findings: its working 
environment and learning experience, and the 
design process. 

 
Figure 2   Group 1: Parasite Workplaces. 
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Figure 3   Group 2: AI Doctor. 
 

 
Figure 4   Group 3: Better Air Wall. 
 

 
Figure 5   Group 4: Mixcy Space. 

 
Firstly, the workshop as an informal 

learning was a design activity that allowed 
students’ freedom of working without worried 
about their grades.  The workshop leader also 
played an important role in guiding a procedure, 
giving appropriate case studies, and creating the 
workshop environment a lot of fun.  To be in a 
group of multidisciplinary and different levels, all 
participants had opportunities to work 
collaboratively, to exchange their attitudes and 

ideas, to seek the group’s process, and to decide 
their final design.  Especially the leader is 
foreigner, all participants have to prepare their 
informative communication in English.  
Moreover, the theme of the workshop suggesting 
several questions to answer, motivated students 
to progress their design step by step.  
Questioning could be one method to initiate a 
design program. 

Secondly, it was about design process.  
The workshop practised from basic research and 
data gathering to area of interests, case studies 
and design solutions.  Its short process was done 
along with discussions and consultants.  
Although the brief did not require any format to 
be submitted, it was necessary to produce 
drawings. Designers needed drawings to 
communicate.  Therefore, the workshop leader 
always repeated to keep practising, keep trying 
and keep drawing.  Finally, the content of the 
proposal had to be concern on human-centred 
design.  The presentation had to be clear and 
focus.  Spatial design should be explained with 
culture and service design with scenarios. 
 
5 Conclusion 
The international workshop was conducted in the 
theme of environmental design about 
workplaces.  The objectives of the workshop led 
to design proposals and further to thinking 
process.  This casual and spontaneous learning 
led to encourage students’ experiments, out-of-
the-box design, creativity and inventive details.  
They were also giving students’ experiences of 
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informal learning by conversational based, 
instead of criticized by panel sessions, for 
architecture and design pedagogy. 
 
6 References 
ACT - Architect Council of Thailand. (2004). 

The Act Certificate 2545. Royal Thai 
Government Gazette. 18th June, 68-72. 
http://act.or.th/ uploads/legal/15/ 
actcertificate_2545.pdf 

Coomb, P.H. and Ahmed, M. (1974). Attacking 
rural poverty: How non-formal education 
can help. Baltimore: John Hopkins 
University. 

Dib, C.Z. (1988). Formal, non-formal and 
informal education: Concept/applicability. 
Cooperative Networks in Physics Education 
– Conference Proceedings 173. American 
Institute of Physics, New York. 300-315. 

Gordon, A. (1972). Designing for survival: The 
president introduces his long life / loose fit 
/ low energy study. Royal Institute of British 
Architects Journal, 79(9), 374-376. 

Mical, T. (2019). The Way We Work 4 Ind. Rev. 
Lecture and Lead the International Workshop 
at School of Architecture and Design, 
Walailak University. 13th-15th February. 

Orhan, M. (2017). The role and importance of 
workshops in the architectural design 
education; Case of “Self Made 
Architecture I-II”. New Trends and Issues 
Proceedings on Humanities and Social 
Sciences, 3, 131-136. 

Smith, M.K. (2001). What is non-formal education? 
The Encyclopaedia of Informal Education. 
http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-
education/ 

Turgut, H. and Canturk, E. (2015). Design 
workshop as a tool for informal 
architectural education. Open House 
International, 40(2), 88-95. 

Wikipedia (2018). Fourth industrial revolution. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industri
al_Revolution  

http://act.or.th/%20uploads/legal/15/actcertificate_2545.pdf
http://act.or.th/%20uploads/legal/15/actcertificate_2545.pdf


10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

 

326 

การออกแบบทางแม่เหลก็ไฟฟ้าชีวภาพ: แนวทางสหวิทยาการเพ่ือผลกัดนันวตักรรม 
Bioelectromagnetic Design: An Interdisciplinary Approach to Drive Innovation 

Isaac Jamieson, Ph.D.1,2 

1Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Thailand. 
  2Biosustainable Design, United Kingdom. 
E-mail: isaac@biosustainabledesign.org  

 
Abstract 

Knowledge of architecture and design pedagogy is basically come from practice-based 
learning in the design studio.  The main method of learning is known as formal education, whose 
curriculum has to be accredited by Architect Council of Thailand.  Another kind of education developed 
from 1960s, namely, informal education was introduced as a supplement activity.  An international 
workshop as an informal learning was conducted at School of Architecture and Design of Walailak 
University during a break period of three days, 13th – 15th February, 2019.  The theme of this 
environmental design workshop was titled: “the way we work (on the fourth industrial revolution – 4IR)” 
and participants included lecturers and students from three programs of architecture, interior design, 
and industrial design.  The event started with a lecture by the workshop leader; then group working to 
define its program of design; following with non-structured discussion and drawings; and ultimately pin-
up presentation with sum-up of learning.  The results showed that this casual and spontaneous learning 
led to encourage students’ experiments, out-of-the-box design, creativity and inventive details, found in 
design proposals.  The speciality was to give experiences to students in process of thinking via 
conversational based pedagogy and to communication in English language. 
 
Keywords: International, design workshop, informal education, architecture and design, pedagogy 
 
1.0 Introduction 
The late Steve Jobs (1955-2011) said he considered 
that a new era in human history had begun and that 
“… the biggest innovations of the twenty-first century 
will be the intersection of biology and technology” 
(Isaacson 2011).  

A vital component aiding our evolution in this new 
era, the ‘Bioelectromagnetic Age’, is the increased 
understanding of how bio-electromagnetically 
friendly buildings, environments, and technologies 
can be created (Jamieson 2018). This review 
presents a brief overview of some of the wide range 
of research findings, legislation and best practice 

mailto:isaac@biosustainabledesign.org
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measures that have already been suggested 
worldwide to help create healthier electromagnetic 
environments and technologies. It also recommends 
areas for future development to progress such 
initiatives and drive long-term growth in this new era.  
An important fact to take into consideration when 
considering the actual need for such game-
changing initiatives is that the majority of scientific 
studies into the effects of exposures to 
electromagnetic phenomena indicate that they 
can be biologically active (Rahmani et al. 2011) 
(Figure 1). We need to work more intelligently to 
use this information to our advantage to help 
ensure that we create better environments and 
technologies. 

 
Figure 1: The majority of EMF studies indicate 
biological effects as a result of exposures. 
 
2.0 Background 
2.1   Bioelectromagnetic health matters 
When wishing to properly undertake bioelectro-
magnetic design, it is important to gain a good 
understanding of the impacts that a wide range of 
electromagnetic phenomena can have in order that 
better overall solutions can be achieved. 
 
 
 

2.1.1 Light  
As an example, though the type, duration and 
intensities of light wavelengths individuals are 
exposed to can have impacts on learning 
success, productivity, and well-being (Ott 1973), 
the effects of different light-regimes on these 
parameters are often seldom considered by 
designers. When we look into such situations in 
detail, we can gain far better understanding of 
what we are required to do, and the directions in 
which we need to head to help make things better 
and drive innovation. 
As an example of this, mention is made of the 
research undertaken by Ott (1973) investigating 
the effects of different types of light exposures on 
the average life expectancy of C3H mice, a strain 
of mice widely used in cancer research (Table 1). 
 
Table 1. Influence of light wavelengths on test 
animals’ life expectancy (Ott 1973).  

Light type Average period for 
death from 
tumours (months) 

Pink fluorescent 8.2 

Daylight fluorescent 8.2 

Standard ‘clear’ 
window glass 

9.4 

Full spectrum glazing 
allowing better daylight 
filtration 

15.6 

Air curtain 16.1 

As an additional fact to provide further impetus for 
action, increased risk of prostate and breast 
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cancer in humans is associated with high 
estimated exposure to artificial light at night that 
contains blue-enriched light (Garcia-Saenz et al. 
2018).  The knowledge already exists to enable 
us to create healthier lighting exposures. It is 
important that we use it. 
2.1.2 Vertical DC electric fields 
As a further example of the kind of knowledge 
breakthroughs that could become more 
mainstream in the drive to consciously redesign 
the built environment to make it more bio-friendly; 
past research published by Mose et al. (1973) 
suggests that the introduction indoors of vertical 
DC electrical fields, simulating fair-weather 
electric fields at intensities that can be found 
outdoors in nature (Jokl 1989), may significantly 
boost immune system functioning (Figure 2). 
Such findings could be of particular importance in 
hospital design, and in the creation of healthier 
work and home environments. 
 

 
Figure 2. Immune system response as indicated 
by plaque counts. [Higher counts indicate higher 
immune system functioning] (Mose et al. 1973).  
 

At present, opportunities for successfully 
introducing such fields exposures indoors to 

replicate those that can be found in nature, that 
are indicated to be beneficial to well-being, are to 
a large degree compromised by the presence of 
electromagnetic pollution (Figure 3). 

 
Figure 3. Electrostatic potentials measured in 
room with operational computer work station area 
(Jamieson et al. 2010). 
2.1.3 Radio frequencies (RF)  
We are presently in a position where many 
countries, regions and institutions already have 
recommendations and guidelines for permitted 
electromagnetic exposures far more rigorous than 
those currently considered acceptable by the 
International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) (Figure 4).  
 

 
Figure 4. RF EMF legal exposure & non-binding 
recommendations (Jamieson 2014). 
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3.0 Addressing challenges 
3.1 Designing in safety and bio-friendliness 
Despite the desire by many to create intelligent 
and responsive sustainable buildings and 
environments, there are numerous challenges to 
be tackled. One of these is the growing trend for 
stricter guidelines and recommendations being 
given to reduce electromagnetic exposures 
(Chatziathanasiou 2017, ANSES 2013).  
3.2 Addressing negative impacts 
Another challenge is that electromagnetic 
pollution, including that which can be created by 
artificial illumination and static and extremely low-
frequency (ELF) electric fields can contribute to 
adverse impacts on biological systems (Garcia-
Saenz et al. 2018, Jamieson et al. 2010). ELF 
magnetic fields and radio waves are both already 
classified as ‘Group 2B Possible Carcinogens’ 
(WHO/IARC 2011, IARC 2002), and can also 
contribute to such risks unless we actively take 
steps to help ensure they are biologically friendly 
and used appropriately.  
There is a need for us to create more inclusive 
environments that also cater for the needs of 
those who are adversely affected by 
electromagnetic pollution (Mallery-Blythe 2014, 
SSITAorgUK 2014, Khanne 2014). 
As observed by Cao (2007), for 108 out of 109 
epidemiological studies conducted in China: “No 
matter what the exposure level may be, lower or 
higher than EMF exposure limits for public, health 
effects had been reported ...” Among these were: 
abnormal ECG; miscarriage; neurasthenia; poor 

sleep quality; and sperm dysfunction. Details of 
those exposure limits are given in Table 2. 
Table 2: General Public Exposure Limits to 
RF/microwave radiation in China (Chiang 2009). 
Frequency 1st class 

exposure 
limits 

2nd class 
exposure 
limits 

0.1-30 MHz 10 V/m 25 V/m 
>30-300 MHz 5 V/m 12 V/m 
>0.3-300 GHz 10 μW/cm2 40 μW/cm2 

1st class exposure limits: Exposures below 
these levels thought to be safe for permanent 
exposure and all people (including infants, 
pregnant mothers, patients, older people, etc.). 
2nd class exposure limits: Exposures below 
these levels acceptable for short-term exposures 
(factories, parks, recreation spaces, etc.). Living 
quarters, hospitals, schools, kindergartens, etc., 
not allowed to receive such exposures. 
3.3 The insurance industry perspective 
Many insurance companies, including those 
providing professional indemnity insurance for 
architects, engineers and contractors, are now 
refusing to cover the risks created by exposing 
individuals to electromagnetic pollution. As an 
illustration of this, AVIVA (2012) state: “Risk is so 
fundamental to who we are that there are some 
risks that we simply will not insure against. These 
include: … liability cover for electromagnetic fields 
and electromagnetic radiation …”  
Such insurance cover exclusions, and increased 
instances of litigation (Environmental Health Trust 
2019), are likely to greatly influence how 
designers and others undertake their work. The 
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positive side to this is that cover exclusion by 
insurance firms may act as a wake-up call for 
designers and as a further catalyst for disruptive 
innovation and growth in the interdisciplinary field 
of Bioelectromagnetic Design. 
 
4.0 Conclusion 
Widespread recognition of the need for increased 
interdisciplinary research and application of 
knowledge into how to biologically optimise 
electromagnetic exposures in order to aid health, 
well-being, inclusiveness and productivity is long 
overdue. 
It is anticipated that advancing and applying the 
cutting-edge initiatives inherent within 
Bioelectromagnetic Design will help enable those 
within the construction, technological and 
healthcare industries to better tap into the global 
Wellness Market, a rapidly expanding mega-
industry with an existing worth of $4.2 trillion, 
which is already three times larger than the 
worldwide pharmaceutical industry (Yeung & 
Johnston 2018, Global Wellness Institute 2014). 
It is predicted by the present author that the 
adoption of such initiatives could open up huge 
opportunities to significantly reduce participating 
nations’ socio-economic health burdens whilst 
also greatly increasing their gross domestic 
products (GDPs) and organisations’ abilities to 
drive sustainable technological innovation in the 
‘Bioelectromagnetic Age’. Much of the information 
we need to create safer, more biologically-friendly 
electromagnetic environments and technologies 
already exists. We just need to use it. 
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Käfig. Z. Immunita ̈ts forsch Exp Klin 
Immunol, 145, 404-412. 

Ott, J.N. (1973), Health and light: The effects of 
natural and artificial light on man and other 
living things. Pocket Books, New York. 
ISBN: 0-671-80537-1. 

Rahmani, A., Mohan, D., Choudhary, B.C., 
Panigrahi, S.P.K. Sr., Kapalia, N., Gautam, 
P., Jamadagni, H.S., Patney, R.K., Azeez, 
P.A., Kumar, A., Pattazhy, S. & Srivastava, 
P. (2011), Report of possible impacts of 
communication towers on wildlife including 
birds and bees. Expert Committee to Study 
the Possible Impacts of Communication 
Towers on Wildlife including Birds and 
Bees, Ministry of Environment and Forest, 
Government of India. 88 pp. 
http://www.academia.edu/1746940/MOEF_R
EPORT_ON_IMPACT_OF_CELL_PHONE_
TOWERS_ON_WILDLIFE  

SSITAorgUK (2014), Dr. Erica Mallery-Blythe - 
Electromagnetic Radiation, Health and 
Children 2014 
https://youtu.be/sNFdZVeXw7M  

WHO/IARC (2011), IARC classifies 
radiofrequency electromagnetic fields as 
possibly carcinogenic to humans, Press 
Release No. 208. https://www.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 

Yeung, O. & Johnston, K. (2018), Global 
Wellness Economy Monitor. Global 
Wellness Institute, 113pp. 

Architectural education. Open House 
International, 40(2), 88-95. 

Wikipedia (2018). Fourth industrial revolution. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industri
al_Revolution  

https://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Dr_Erica_Mallery-Blythe_EHS_A_Summary_Working_Draft_Version1_Dec_2014_for_EESC_Brussels.pdf
https://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Dr_Erica_Mallery-Blythe_EHS_A_Summary_Working_Draft_Version1_Dec_2014_for_EESC_Brussels.pdf
http://www.academia.edu/1746940/MOEF_REPORT_ON_IMPACT_OF_CELL_PHONE_TOWERS_ON_WILDLIFE
http://www.academia.edu/1746940/MOEF_REPORT_ON_IMPACT_OF_CELL_PHONE_TOWERS_ON_WILDLIFE
http://www.academia.edu/1746940/MOEF_REPORT_ON_IMPACT_OF_CELL_PHONE_TOWERS_ON_WILDLIFE
https://youtu.be/sNFdZVeXw7M
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf


333 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334 
 

 
 
 
 

Real Estate  
Development 

For Sustainable 
Developments  
and Well-being 

 
 
 
 



แบบจ ำลองกำรวเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั ตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวชว่งหมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต 
ภำรว ีวภิมูติสติสกุล, ผศ.ดร.สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศำล, ดร.สทิธชิยั นำคสขุสกุล และ ดร.วรำกร ลขิติอนุภำค 
 
 

335 

แบบจ ำลองกำรวิเครำะหร์ำคำขำยห้องชดุพกัอำศยั ตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คคูต 

The Sale Prices Analysis Model for Condominium along The Greenline 
Skytrain in The Range of Mochit-Saphanmai-Khukhot 

 
ภำรว ีวภิมูติสติสกุล1, ผศ.ดร.สกุุลพฒัน์ คุม้ไพศำล2,  
ดร.สทิธชิยั นำคสขุสกุล3, ดร.วรำกร ลขิติอนุภำค4 

Parawee Wipoomitsitsakul1 , Asst.Prof. Sukulpat Khumpaisal2, 
Sittichai Naksuksakul, Ph.D3 and Warakorn Likitanupak, Ph.D4 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมอืง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์1, 2, 3, 4
 

E-mail: parawee.wealth@gmail.com1, sukulpat@hotmail.com2, 
s_naksuksakul@hotmail.com3, warakorn@ap.tu.ac.th4 

 

บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมกีำรพฒันำโครงข่ำยรถไฟฟ้ำอย่ำงรวดเรว็ โดยมกีำรพฒันำส่วนต่อขยำย
เพิม่เตมิ เพื่อเป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเมอืงชัน้ในกบัเมอืงชัน้นอก ซึ่งส่งผลต่อระดบัรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์
ตำมแนวรถไฟฟ้ำงำนวจิยัน้ีเป็นงำนวจิยัเชงิปรมิำณเพื่อประเมนิรำคำขำยหอ้งชุดพักอำศยั ตำมแนวรถไฟฟ้ำ
สำยสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพำนใหม่-คูคต ดว้ยแบบจ ำลองกำรวเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั โดยสมกำร
ถดถอยพหุคณูเชงิสถติแิบบเสน้ตรง (Liner-Liner) และวเิครำะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อรำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั โดย
เกบ็ขอ้มูลรำคำเสนอขำยจำกผูป้ระกอบกำร พนักงำนขำยหอ้งชุดพกัอำศยั และขอ้มูลกำรประกำศขำยในเวบ็
ไซด ์จ ำนวน 200 รำย จำกผลกำรวเิครำะหพ์บว่ำปัจจยัทีส่่งผลต่อรำคำหอ้งชุดพกัอำศยัตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสี
เขยีว แบบแปรผนั ไดแ้ก่ 1) อตัรำสว่นของจ ำนวนลฟิทก์บัจ ำนวนหอ้งพกั, 2) ประสบกำรณ์ของผูป้ระกอบกำรใน
กำรพฒันำโครงกำร, 3) ประเภทอำคำร, 4) ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิเหนือ), 5) ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิตะวนัออก), 6) ควำม
กวำ้งของถนนไปสูถ่นนสำยหลกั และ 7) อตัรำกำรจดัเกบ็ค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง ในขณะทีปั่จจยั 1) อตัรำสว่นของ
จ ำนวนทีจ่อดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกั, 2) ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิตะวนัตก), 3) อำยุอำคำร, 4) พืน้ทีห่อ้งชุดพกัอำศยั, 5) 
ระยะห่ำงจำกมหำวทิยำลยัศรีปทุม, 6) ระยะห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ และ 7) ระยะทำงรวมเฉลี่ย (ระยะทำง
ระหว่ำงอำคำรชุดพักอำศัยกับสถำนที่ส ำคัญ เช่น ระยะห่ำงจำกจุดศูนย์กลำงเมือง , ระยะห่ำงจำก
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และระยะห่ำงจำกหำ้งสรรพสนิคำ้ เป็นต้น) จะส่งผลต่อรำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศัย
แบบแปรผกผนั มคีำ่สถติ ิAdjusted R 2 เทำ่กบั 0.863 โดยมตีวัแปรทีม่นียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

ค ำส ำคญั: แบบจ ำลองกำรวเิครำะหร์ำคำขำย, รำคำเสนอขำย, รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว, สมกำรถดถอยพหคุณู 
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Abstract 
The elevated transit system (Skytrain)  network is currently developing in Thailand with the 

extensions to connect the inner city and the outer city.  This extension affects the price of real estate 
along the Skytrain route.  This research is aim to assess the price of condominium’ s units along the 
Skytrain Green line, from Mo Chit to Khu Khot, employing the quantitative research approach as to 
settle the multiple regression model (Linear-Linear)  to analyse the units’  selling price analysis model, 
and to find the factors which effect on the selling price of condominium units. The 200 data of offering 
price were collected from developer, sales staff and advertisements on the website. From the analysis, 
it resulted that the factors directly affecting the price of condominium along the Skytrain Green line are 
1) number of elevator and number of room ratio, 2) entrepreneurial experience in project development, 
3)  type of building, 4)  room position (north) , 5)  room position (east) , 6)  the width of the road to the 
main road and 7) the common fee. In contrast, the factors inversely affecting the price of condominium 
along the Skytrain Green line are 1)  number of parking and number of room ratio, 2)  room position 
(west), 3) age of the building, 4) room area, 5) distance to Sripatum University, 6) distance to skytrain 
station and 7) Average total distance (Distance between residential condominiums and important places, 
such as distance from the city center, distance from Kasetsart University and distance from department 
stores etc.). The validity of the model has been tested by Adjusted R 2, and it was 0.863 that statistically 
significant at 0.05 

Keywords: price selling analysis model, offering price, Skytrain Green line, multiple regression equations 

 
1. บทน ำ 

กำรพฒันำโครงขำ่ยคมนำคมของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะ
รถไฟฟ้ำซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ที่
ให้บรกิำรแก่ประชำชนในเมอืงหลวงและปรมิณฑล 
โดยมีกำรพฒันำส่วนต่อขยำยเพิ่มเติม และมีกำร
ก่อสร้ำงขยำยเสน้ทำงเพิม่ขึน้ จำกกำรพฒันำระบบ
ขนสง่มวลชนขนำดใหญ่น้ี ท ำใหส้ง่ผลทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมต่อกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ที่อยู่อำศัย 
โดยเฉพำะอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรชุดพัก
อำศยั-ห้องชุดพกัอำศยัที่อยู่ตำมแนวรถไฟฟ้ำมหำ
นครและปรมิณฑล ทัง้น้ีกำรเพิม่ขึน้และกำรลดลงของ
รำคำขำยอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทหอ้งชุดพกัอำศยัที่

อยูต่ำมแนวรถไฟฟ้ำมหำนครและปรมิณฑล ไดร้บัมำ
จำกหลำยปัจจยั เช่น ชื่อเสยีงผู้ประกอบกำร ท ำเล
ที่ตัง้ ชัน้ ขนำดห้องพักอำศัย  ทัศนียภำพ (วิว) 
ระยะห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ เป็นต้น  งำนวิจัยน้ี
มุ่งเน้นหำปัจจยัใดบ้ำง ที่ส่งผลต่อรำคำขำยหอ้งชุด
พักอำศัย  โดยน ำมำสร้ำงเ ป็นแบบจ ำลองกำร
วเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั ตำมแนวถไฟฟ้ำ
สำยสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต  

 
2. นิยำมศพัท ์

แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์รำคำขำย หมำยถึง 
แบบจ ำลองทำงสถิติ ด้วยสมกำรถดถอยเพื่อกำร
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วิเครำะห์รำคำขำยห้องชุดพักอำศัย ตำมแนว
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

1)  เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ ปัจจัยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรก ำหนดรำคำขำยห้องชุดพกัอำศยั 
ตำมแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ช่วงหมอชติ-
สะพำนใหม่-คูคตเพื่อน ำมำสร้ำงแบบจ ำลองกำร
วเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั  

2) เพื่อท ำกำรศกึษำหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวั
แปรอิสระต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อรำคำขำยห้องชุดพัก
อำศัย ตำมแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขยีว ช่วง
หมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต 

3) น ำเสนอแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์รำคำขำย
หอ้งชุด โดยใชห้ลกักำรทำงสถิตเิพื่อกำรคำดกำรณ์
รำคำขำยห้องชุดพักอำศัย  ตำมแนวโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต 

 
4. ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรก ำหนดรำคำขำยหอ้งชุดพกั
อำศยั ประกอบดว้ย 5 ดำ้น 1) ดำ้นท ำเลทีต่ัง้ ไดแ้ก่
ตัวแปรที่เกี่ยวกับระยะทำง เช่น ระยะห่ำงจำก
มหำวทิยำลยัศรปีทุม, ระยะห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ 
และระยะทำงรวมเฉลีย่ (ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรชุด
พกัอำศัยกับสถำนที่ส ำคัญ เช่น ระยะห่ำงจำกจุด
ศูนย์กลำง เมือ ง , ระยะห่ำงจำกมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร ์และระยะหำ่งจำกหำ้งสรรพสนิคำ้ เป็น
ตน้, 2) ดำ้นอำคำรชุดพกัอำศยั ไดแ้ก่ อำยุอำคำร, 3) 
ด้ำนห้องชุดพกัอำศยั ได้แก่ พื้นที่ห้องชุดพกัอำศยั 
และต ำแหน่งห้อง (ทิศ), 4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกภำยในอำคำรชุดพกัอำศยั ได้แก่ อตัรำส่วน
ของจ ำนวนลิฟท์กับจ ำนวนห้องพัก , อัตรำส่วน
จ ำนวนทีจ่อดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกั, อตัรำกำรจดัเกบ็
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง เป็นต้น , 5) ด้ำนประสบกำรณ์

ของผูป้ระกอบกำรในกำรพฒันำโครงกำร จำกปัจจยั
ที่ส่งผลต่อกำรก ำหนดรำคำขำยห้องชุดพกัอำศยั มี
ควำมสอดคลอ้งกบังำนวจิยัต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

ฉัตรชยั พงศ์ประยูร (2527) ท ำกำรศกึษำทฤษฎี
วงแหวนร่วม (Concentric theory) โดยไดก้ ำหนดให้
เมืองประกอบด้วยเขตต่ำง ๆ 5 เขต โดยเริ่มจำก
ศนูยก์ลำงเมอืงและรองถดั ๆ ออกไปตำมล ำดบั  

ทิวำ บรรเทำกุล (2550) ได้ท ำกำรศึกษำท ำเล
ทีต่ัง้อำคำรและควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึ (Location 
and accessibility)  

Chin Tung Leong (2002) ท ำกำรศกึษำค้นคว้ำ
เ รื่ อ ง “ Valuation of condominium in penang 
malaysia :  A hedonic price approach”  เ พื่ อ
ท ำกำรศกึษำปัจจยัต่ำง ๆ ทีส่ง่ผลต่อรำคำทีอ่ยู่อำศยั
ประเภทคอนโดมเินียมในรฐัปีนังประเทศมำเลเซีย 
ซึ่งมตีวัแปรทัง้หมดในกำรศกึษำจ ำนวน 10 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ พืน้ทีห่อ้ง, ต ำแหน่งชัน้, โครงสรำ้งอำคำร,ภำพ
แวดล้อม  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน
คอนโดมเินียม  

ยุพนิ ค ำนึงเนตร (2547) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องตวั
แปรที่มีผลต่อรำคำประเมินอำคำรชุดพักอำศัย
กรณีศึกษำอำคำรชุดพักอำศัยในเขตเมืองพัทยำ 
จงัหวดัชลบุรี พบว่ำตวัแปรที่มผีลต่อรำคำประเมนิ
อำคำรชุดพกัอำศัย ตัวแปรที่มีผลต่อรำคำห้องชุด 
ไดแ้ก่ หอ้งออกก ำลงักำย, อำยุอำคำร ชัน้ทีม่กีำรซื้อ
ขำย, จ ำนวนลิฟต์, พื้นที่ห้องชุด, กำรรักษำควำม
สะอำดภำยในอำคำรชุด และทีจ่อดรถ  

อำร ีงำมศริอุิดม (2548) ท ำกำรศกึษำเรื่องปัจจยั
ทีม่ผีลต่อกำรก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัย์หอ้งชุด
พกัศยั โดยมปัีจจยัคุณภำพและกำรบรหิำรทีส่ง่ผลต่อ
กำรก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัยห์อ้งชุดพกัอำศยั  

ทฆิมัพร ดอกบวั (2557) ท ำกำรศกึษำปัจจยัที่มี
อิทธิพลก่อนกำรตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมส ำหรบั
ผู้สูงอำยุในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดย
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พบว่ำปัจจยัดำ้นชื่อเสยีงผูป้ระกอบกำรส่งผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมส ำหรับผู้สูงอำยุในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล  

กลัยำ วนิชย์บญัชำ (2553) ท ำกำรศกึษำเทคนิค
กำรเลอืกตวัแปรอสิระทีส่มัพนัธก์บัตวัแปรตำมในกำร
วิ เ ค ร ำ ะห์ ค ว ำมถดถอย เ ชิ งพหุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis)  มี  5  วิธี  ดัง น้ี  1)  enter, 2) 
remove, 3) forward, 4) backward และ 5) stepwise 
โดยงำนวิจัยน้ีเลือกเทคนิคในกำรวิเครำะห์ควำม
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
แบบ stepwise วิธีกำรคือจะท ำกำรทดสอบตัวแปร
พยำกรณ์ทีเ่ขำ้สมกำรไปแลว้ทุกครัง้ทีม่กีำรน ำตวัแปร
ใหม่เขำ้ในสมกำรหมำยควำมว่ำตวัแปรพยำกรณ์บำง
ตวัที่เขำ้ไปในสมกำรแล้วก็สำมำรถถูกขจดัออกจำก
สมกำรได้ หำกพบว่ำตัวแปรพยำกรณ์ตัวนัน้ไม่ได้
สง่ผลใหค้ำ่ R2 เพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ 

 
5. ระเบียบวิธีกำรวิจยั 

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวจิยัเชิงปริมำณ โดยกำรน ำ
ข้อมูลเชิงปริมำณที่เก็บได้มำสร้ำงแบบจ ำลองทำง
สถิติ  แ ล ะป ร ะมวลผล โดย ใช้ ส ถิ ติ วิ เ ค ร ำ ะห์
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง ตัวแปรที่ส่งผลต่อรำคำขำย
ห้องชุดพกัอำศัย ที่ได้จำกข้อมูลที่เก็บได้ในตลำด
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่มขี ัน้ตอนกำรวจิยั 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
5.1 ก ำหนดตวัแปร 

ขัน้ตอนแรก ผู้วิจ ัยได้ก ำหนดตัวแปร จำกกำร 
ทบทวนวรรณกรรม และงำนวจิยัทีเ่กี่ยว จำกนัน้น ำ
ตวัแปรที่ก ำหนด ไปสอบถำมถำมจำกผูเ้ชี่ยวชำญที่
เ ป็นผู้ประเมินหลักที่ได้ร ับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์จ ำนวน 3 ทำ่น เพือ่สอบถำมควำมเหน็วำ่
ตวัแปรตวัแปรที่ก ำหนดมคีวำมเหมำะสมต่อกำรน ำ
ตวัแปรไปใช้ในงำนวจิยั ซึ่งตวัแปรประกอบไปด้วย 
ตวัแปรตำม 1 ตวั คอืรำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัต่อ

ตำรำงเมตรที่ประกำศขำยในพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำ 
และตวัแปรอสิระ 35 ตวัแปร ประกอบไปดว้ย ตวัแปร
เกี่ยวกับอำคำรชุดพักอำศัย ได้แก่  ตัวแปรด้ำน
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรชุดพักอำศัยกับสถำนที่
ส ำคัญ เช่น ระยะห่ำงจำกจุดศูนย์กลำงเมือง , 
ระยะห่ำงจำกมหำวิทยำลัย และระยะห่ำงจำก
หำ้งสรรพสนิคำ้ เป็นต้น ตวัแปรดำ้นพืน้ทีส่่วนกลำง 
เช่น ที่จอดรถ , ลิฟท์, สระว่ำยน ้ ำ และอัตรำกำร
จดัเกบ็ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง เป็นต้น ตวัแปรด้ำนอำยุ
อำคำร ตวัแปรด้ำนประสบกำรณ์ของผูป้ระกอบกำร
ในกำรพฒันำโครงกำร และตวัแปรเกี่ยวกบัห้องชุด
พักอำศัย ได้แก่ พื้นที่ห้องชุดพักอำศัย , จ ำนวน
หอ้งนอน, ต ำแหน่งหอ้ง, ต ำแหน่งชัน้ เป็นตน้  

ขัน้ตอนที่ 2 ผู้วิจยัท ำกำรคดัแยกตัวแปรอิสระ 
ก่อนน ำขอ้มูลไปสร้ำงแบบจ ำลองทำงสถิตมิขี ัน้ตอน 
ดงัน้ี 1) คดัแยกตวัแปรอสิระทีพ่บว่ำขอ้มลูมเีงื่อนไข
ของตัวแปรอิสระเหมือนกันมำกกว่ำร้อยละ 90 
จ ำนวน 4 ตวัแปร ได้แก่ 1) ต ำแหน่งห้อง (ห้องติด
บนัได), 2) สระวำ่ยน ้ำฟิตเนส, 3) สวนสว่นกลำง และ
4) กำรรกัษำควำมปลอดภยั ซึ่งไม่จ ำเป็นต่อกำรน ำ
ตวัแปรไปสรำ้งแบบจ ำลองทำงสถติ ิและ 2) ท ำกำร
วิเครำะห์ควำมสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation) 
โดยกำรตดั และรวมตวัแปรทีม่คี่ำมำกกว่ำ 0.80 เขำ้
ด้ ว ย กัน  เ พื่ อ แ ก้ ปั ญหำชุ ด ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ที่ มี
ควำมสัมพนัธ์สูงเกินไป (ประยูรศรี บุตรแสนคม , 
2555) พบว่ำมอียู่ 2 คู่ คอื 1) คู่ของตวัแปรระยะห่ำง
จำกถนนสำยหลกักบัตวัแปรล ำดบัที ่2 ระยะห่ำงจำก
สถำนีแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ช่วงหมอชติ-
สะพำนใหม-่คคูต 2) คูข่องตวัแปรต ำแหน่งหอ้ง (หอ้ง
มมุ) กบัตวัแปรต ำแหน่งหอ้ง (หอ้งกลำง) และกลุม่ตวั
แปรอิสระที่เกี่ยวกับระยะทำงที่มีควำมสมัพนัธ์กัน
ประกอบไปด้วย ตวัแปรระยะห่ำงจำกจุดศูนย์กลำง
เมอืง (จุดเริม่ตน้สถำนีหมอชติ), ตวัแปรระยะหำ่งจำก
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์, ตวัแปรระยะห่ำงจำก
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ห้ำงโลตัส สำขำหลักสี่, ตัวแปรระยะห่ำงจำกห้ำง
โลตสั สำขำลำดพรำ้ว, ตวัแปรระยะหำ่งจำกหำ้งบิก๊ซ ี
สำขำสะพำนใหม่, ตวัแปรระยะห่ำงจำกหำ้งเซน็ทรลั
พลำซ่ำ สำขำลำดพรำ้ว และตวัแปรระยะหำ่งจำกหำ้ง
เมเจอร์ รชัโยธนิ จำกนัน้ผูว้จิยัได้ท ำกำรตดัตวัแปร
ระยะห่ำงจำกถนนสำยหลักออกเ น่ืองจำกมีค่ำ
ควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมน้อยกว่ำตัวแปร
ระยะหำ่งจำกสถำนีแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว 
ช่วงหมอชิต -สะพำนใหม่ -คูคต และตัดตัวแปร
ต ำแหน่งห้อง  (ห้องกลำง) ออกเ น่ืองจำกมีค่ำ
ควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมน้อยกว่ำตัวแปร
ต ำแหน่งหอ้ง (หอ้งมุม) และไดร้วมกลุ่มตวัแปรอสิระ
ทีเ่กีย่วกบัระยะทำง เขำ้ดว้ยกนัเป็นตวัแปรระยะทำง
รวมเฉลี่ย หลังท ำกำรคัดแยกตัวแปรอิสระจะได้
จ ำนวนตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งแบบจ ำลองส ำหรบักำร
วเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัตำมแนวรถไฟฟ้ำ
สำยสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต จ ำนวน
ทัง้หมด 21 ตัวแปร หลงัจำกท ำกำรคดัแยกข้อมูล 
ผู้ วิจ ัย ได้น ำข้อมูลทั ้งหมด  200  ชุ ด  มำสร้ ำ ง
แบบจ ำลองดว้ยกำรวเิครำะหค์วำมถดถอยเชงิพหคุณู
แบบสมกำร เส้นตรง  แบบ st epw ise  โดยใช้
แบบจ ำลองเป็นสมกำร (Linear-Linear) 
5.2 กลุ่มตวัอย่ำงในงำนวิจยั 

หลังจำกก ำหนดตัวแปรดังหวัข้อ 5.1 ผู้วิจ ัยได้
ด ำเนินกำรเกบ็กลุม่ตวัอย่ำง ดว้ยวธิกีำรเกบ็ขอ้มลูเชงิ
ปรมิำณโดยด ำเนินกำรเกบ็ขอ้มลูประกำศขำยหอ้งชุด
พกัอำศยัทำงเวบ็ไซด์ ในขอบเขตตำมแนวรถไฟฟ้ำ
สำยสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต ซึ่งเก็บ
ขอ้มลูในช่วงเดอืนธนัวำคม 2561 ถงึเดอืนกุมภำพนัธ ์
2562 โดยผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มูลตวัอย่ำงจ ำนวนทัง้หมด 
200 ตวัอย่ำง โดยมตีวัแปรอสิระ ทัง้หมด 35 ตวัแปร 
มกีำรเก็บขอ้มูลมำกกว่ำจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงขัน้ต ่ำที่
ต้องเก็บตำมสถิติของกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยเชงิ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ต้องกำร

จ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงขัน้ต ่ำ 5 ตวัอย่ำงต่อ 1 ตวัแปร 
(Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001) หรือขัน้ต ่ ำ 175 
ตวัอยำ่งในงำนวจิยัน้ี 
5.3 กำรวเิครำะหค์วำมถดถอยเชงิพหคุณู 

วิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงพหุคูณในรูปแบบ
สมกำรเส้นตรง (Linear-Linear) ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
รำคำขำยห้องชุดพักอำศัย และรูปแบบสมกำร
พยำกรณ์สำมำรถสรุปไดด้งัสมกำรที ่1  
Y = 47,998.488 + (1,410.884) (X1)  

+ (-8.058) (X2) + (9,695.689) (X3)  
+ (1,529.445) (X4) + (-18,984.228) (X5) 
+ (-5.024) (X6) + (105,2026.534) (X7) 
+ (4,442.423) (X8) + (-1,009.225) (X9) 
+ (-2,779.838) (X10) + (-0.145) (X11) 
+ (-116.783) (X12) + (2,215.215) (X13) 
+ (1,677.118) (X14)           (1) 

โดยทีค่ำ่  
Y = รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั 
X1 = อตัรำกำรจดัเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง 
X2 = ระยะหำ่งจำกมหำวทิยำลยัศรปีทุม 
X3 = ประสบกำรณ์ของผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำ

โครงกำร 
X4 = ควำมกวำ้งของถนนไปสูถ่นนสำยหลกั 
X5 = อตัรำสว่นจ ำนวนทีจ่อดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกั 
X6 = ระยะหำ่งจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ 
X7 = อตัรำสว่นของจ ำนวนลฟิทก์บัจ ำนวนหอ้งพกั 
X8 = ประเภทอำคำร 
X9 = อำยุอำคำร 
X10 = ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิตะวนัตก) 
X11 = ระยะทำงรวมเฉลีย่ 
X12 = พืน้ทีห่อ้งชุดพกัอำศยั 
X13 = ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิเหนือ) 
X14 = ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิตะวนัออก) 
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ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงผลกำรตรวจสอบค่ำส่วนที ่
เหลือของสมกำรถดถอยเชิงพหุคูณแบบสมกำร
เสน้ตรง (Linear-Linear Model) 

คำ่สว่นทีเ่หลอื ผลกำร
ทดสอบ 

กำรแจกแจงแบบปกตขิองคำ่สว่นที่
เหลอื (Kolmogoro-Smirnov) 

0.200 

คำ่เฉลีย่คำ่สว่นทีเ่หลอืของ
แบบจ ำลอง (Residual) 

0 

คำ่สว่นทีเ่หลอืมคีวำมสมัพนัธ์
หรอืไม ่(Durbin-Watson Test) 

2.093 

หมำยเหตุ. โดย ผูว้จิยั, 2561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1 : แสดงกรำฟของขอ้มลูเพือ่วเิครำะหค์่ำควำม
แปรปรวนของค่ำส่วนทีเ่หลอืของสมกำรถดถอยเชงิ
พหุคูณแบบสมกำรเส้นตรง (Linear-Linear Model) 
โดย ผูว้จิยั, 2561 

ผู้วิจ ัยได้ท ำกำรตรวจสอบค่ำส่วนที่เหลือของ
สมกำรว่ำสมกำรที่ได้สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
วเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัประเภทอำคำรสงู
ไดห้รอืไม ่โดยพจิำรณำจำกค่ำส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 4 
ค่ำ ซึ่งค่ำส่วนที่เหลอืของสมกำรถดถอยเชงิพหุคูณ
แบบสมกำร เส้นตร ง  (Linear-Linear Model)  มี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

1 กำรแจกแจงแบบปกตขิองค่ำส่วนที่เหลอืของ
สมกำร โดยท ำกำรทดสอบด้วย สถิติกำรแจกแจง
ป ก ติ  Kolmogorov- Smirnov Test ( Chakravarti, 
Laha, and Roy, 1967) โดยผลกำรทดสอบพบว่ำ
สมกำรถดถอยเชิงพหุคูณแบบสมกำรเส้นตรง 
(Linear-Linear Model) มีกำรกระจำยตัวแบบปกติ 
โดยค่ำ (Sig.) เท่ำกับ 0.200 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำค่ำ
นยัส ำคญัที ่0.05 ดงัตำรำงที ่1 

2. ค่ำเฉลี่ยค่ำส่วนที่ เหลือของแบบจ ำลอง 
(Residual)  (Deborah, R. , 2007, p.  104)  จำกผล
สมกำรถดถอยเชิงพหุคูณแบบสมกำรเส้นตรง 
(Linear-Linear Model)  ได้ค่ำเฉลี่ยของค่ำส่วนที่
เหลอืของแบบจ ำลอง (Residual) เท่ำกบั 0 ดงัตำรำง
ที ่1 

3. ค่ำ Durbin-Watson  (Andy, P., 2009) จำก
ผลกำรทดสอบทำงสถติ ิDurbin-Watson Test  
เพื่อตรวจสอบว่ำค่ำส่วนที่เหลือมีควำมสัมพันธ์
หรอืไม่ พบว่ำสมกำรถดถอยเชงิพหุคูณแบบสมกำร
เ ส้ น ต ร ง  ( Linear- Linear Model)  มี ค่ ำ  Durbin-
Watson เทำ่กบั 2.093 ซึง่ผำ่นเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวว้ำ่
ตอ้งมคีำ่อยูร่ะวำ่ง 1.50 - 2.50 ดงัตำรำงที ่1 

4.คำ่ควำมแปรปรวนของคำ่สว่นทีเ่หลอื  
(Heteroscedasticty) (Jeremy J., 2013) โดยกำร 
วเิครำะห์ทศิทำงในกรณีมกีำรกระจำยตวัอย่ำงไม่มี
แบบแผนซึ่งกำรทีผ่ลออกมำในลกัษณะน้ีจะมผีลท ำ
ให้ควำมน่ำเชื่อถือแบบจ ำลองทำงสถิติมีควำม
น่ำเชือ่ถอืดงัภำพที ่1 

จำกนั ้นผู้วิจ ัยได้น ำสมกำรเส้นตรง (Linear-
Linear) ไปใช้ทดสอบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง
ดว้ย Paired Sample T-test กบักลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 
30 ตัวอย่ำงที่ไม่ได้น ำไปท ำกำรวิเครำะห์ควำม
ถดถอยเชงิพหุคูณและได้ค่ำควำมแตกต่ำงจำกกำร
ทดสอบสมมตฐิำนแบบสองดำ้น (Sig. 2 tailed) ของ 
Paired Sample T- test เท่ ำกับ  0 .246  โดยมีค่ ำ



แบบจ ำลองกำรวเิครำะหร์ำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยั ตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวชว่งหมอชติ-สะพำนใหม-่คคูต 
ภำรว ีวภิมูติสติสกุล, ผศ.ดร.สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศำล, ดร.สทิธชิยั นำคสขุสกุล และ ดร.วรำกร ลขิติอนุภำค 

 

341 

มำกกวำ่ 0.05 ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% ซึง่แสดงวำ่
ค่ำทีค่ ำนวณไดก้บัค่ำทีไ่ดจ้ำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
หมำยถึงสมกำรมีควำมน่ำเชื่อถือ สมกำรที่ได้ใน
งำนวจิยันี้เป็นสมกำรเสน้ตรง (Linear-Linear)  

 
6. ผลกำรวิจยั 

จำกกำรวเิครำะห์สมกำรถดถอยของตวัแปรที่มี
ผลต่อรำคำขำยห้องชุดพักอำศัย พบว่ำตัวแปรที่
ส ำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อรำคำขำยห้องชุดพัก
อำศยัในบรเิวณพืน้ทีท่ีท่ ำกำรศกึษำ คอื ตวัแปรดำ้น
สดัส่วนจ ำนวนลฟิท์ภำยในอำคำรชุดพกัอำศยั โดย
สรุปไดด้งัน้ี 1) อตัรำสว่นของจ ำนวนลฟิทก์บัจ ำนวน
หอ้งพกั เป็นตวัแปรทีม่คีวำมส ำคญัต่อรำคำขำยหอ้ง
ชุดพกัอำศยัมำกที่สุด และใช้เพื่อกำรวดัอตัรำส่วน
ของจ ำนวนลิฟท์กับจ ำนวนห้องพักหมำยควำม
อตัรำส่วนของจ ำนวนลฟิท์สูง รำคำขำยห้องชุดพกั
อำศยักจ็ะสงูตำมไปดว้ย, 2) อตัรำส่วนของจ ำนวนที่
จอดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกั เป็นตวัแปรเชงิอตัรำส่วน
ของจ ำนวนที่จอดรถกบัจ ำนวนห้องพกัในลกัษณะ
กำรผกผัน ถ้ำอัตรำส่วนของจ ำนวนที่จอดรถกับ
จ ำนวนห้องพกัมำก รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะ
ต ่ำตำมไปด้วย หำกอตัรำส่วนของจ ำนวนที่จอดรถ
กบัจ ำนวนหอ้งพกัน้อย รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัก็
จ ะ สู ง ต ำ ม ไ ป ด้ ว ย , 3)  ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ข อ ง
ผูป้ระกอบกำรในกำรพฒันำโครงกำร หมำยควำมว่ำ 
ประสบกำรณ์ของผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำ
โครงกำร ถ้ำจ ำนวนกำรพัฒนำโครงกำร  >10 
โครงกำร รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไป
ดว้ย, 4) ประเภทอำคำร หมำยควำมวำ่ ถำ้อำคำรชุด
มคีวำมสงู > 8 ชัน้ รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยักจ็ะสูง
ตำมไปด้วย , 5)  ต ำแหน่งห้อง  (ทิศตะวันตก ) 
หมำยควำมว่ำ ถ้ำต ำแหน่งห้องชุดพักอำศัย (ทิศ
ตะวนัตก) รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไป

ดว้ย, 6) ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิเหนือ) หมำยควำมวำ่ ถ้ำ
ต ำแหน่งหอ้งชุดพกัอำศยั (ทศิเหนือ) รำคำขำยหอ้ง
ชุดพกัอำศยักจ็ะสงูตำมไปดว้ย, 7) ต ำแหน่งหอ้ง (ทศิ
ตะวนัออก) หมำยควำมว่ำ ถ้ำต ำแหน่งห้องชุดพกั
อำศยั (ทศิตะวนัออก) รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยักจ็ะ
สงูตำมไปดว้ย, 8) ควำมกวำ้งของถนนไปสูถ่นนสำย
หลัก-ถนนผ่ำนหน้ำโครงกำร หมำยควำมว่ำ ถ้ำ
อำคำรชุดนัน้มคีวำมกวำ้งของถนนผำ่นหน้ำโครงกำร
มำก รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไปด้วย, 
9) อตัรำกำรจดัเกบ็ค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง หมำยควำม
วำ่ อำคำรชุดทีม่อีตัรำกำรจดัเกบ็ค่ำใชจ้่ำยสว่นกลำง
ที่สูง รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไปด้วย, 
10) อำยุอำคำรเป็นตวัแปรในเชงิของอำยุอำคำรใน
ลกัษณะกำรผกผนั ถ้ำอำยุอำคำรมำก รำคำขำยหอ้ง
ชุดพกัอำศยักจ็ะต ่ำตำมไปดว้ย หำกอำยุอำคำรน้อย 
รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไปด้วย, 11) 
พืน้ที่หอ้งชุดพกัอำศยั เป็นตวัแปรแปรในเชงิผกผนั 
ถ้ำพื้นที่ห้องชุดพกัอำศยัมำก รำคำขำยห้องชุดพกั
อำศยักจ็ะต ่ำตำมไปดว้ย หำกพืน้ทีห่อ้งชุดพกัอำศยั
น้อย รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัก็จะสูงตำมไปด้วย, 
12) ระยะห่ำงจำกมหำวทิยำลยัศรปีทุมเป็นตวัแปร 
ในเชิงของระยะทำงในลักษณะกำรผกผัน ถ้ำ
ระยะทำงยิง่ไกล รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะต ่ำ
ตำมไปด้วย หำกระยะทำงยิง่ใกล้ รำคำขำยหอ้งชุด
พกัอำศยักจ็ะสงูตำมไปดว้ย, 13) ระยะหำ่งจำกสถำนี
รถไฟฟ้ำ เป็นตวัแปรในเชงิของระยะทำงในลกัษณะ
กำรผกผนั ถ้ำระยะทำงยิง่ไกล รำคำขำยหอ้งชุดพกั
อำศยักจ็ะต ่ำตำมไปดว้ย หำกระยะทำงยิง่ใกล ้รำคำ
ขำยห้องชุดพักอำศัยก็จะสูงตำมไปด้วย และ14) 
ระยะทำงรวมเฉลี่ย เป็นตวัแปรในเชงิของระยะทำง
ในลกัษณะกำรผกผนั ถ้ำระยะทำงยิง่ไกล รำคำขำย
หอ้งชุดพกัอำศยักจ็ะต ่ำตำมไปดว้ย หำกระยะทำงยิง่
ใกล ้รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยักจ็ะสงูตำมไปดว้ย 
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7. อภิปรำยผลและสรปุผล 
จำกผลกำรวจิยัพบวำ่แบบจ ำลองทีไ่ดน้ัน้เมื่อน ำมำ

รวมกันเพื่อสร้ำงเป็นแบบจ ำลองทำงสถิติแล้วจะ
สำมำรถพยำกรณ์รำคำขำยหอ้งชุดพกัอำศยัไดอ้ย่ำง
เหมำะสมทีสุ่ดกล่ำวคอืปัจจยัทีม่ผีลต่อรำคำขำยหอ้ง
ชุดพกัอำศยัม ี14 ปัจจยั พบวำ่อตัรำส่วนของจ ำนวน
ลฟิท์กบัจ ำนวนหอ้งพกั เป็นตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อ
รำคำขำยห้องชุดพกัอำศัย ถ้ำสดัส่วนของจ ำนวน
ลฟิท์เพิม่ขึ้น จะส่งผลให้รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยั
เพิ่มขึ้น  ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับผล
กำ รศึกษำขอ ง ยุ พิน  ค ำ นึ ง เ นต ร  ( 2547)  ไ ด้
ท ำกำรศึกษำเรื่องตัวแปรที่มีผลต่อรำคำประเมิน
อำคำรชุดพกัอำศยักรณีศกึษำอำคำรชุดพกัอำศยัใน
เขตเมอืงพทัยำ จงัหวดัชลบุร ีพบวำ่ตวัแปรทีม่ผีลต่อ
รำคำประเมนิอำคำรชุดพกัอำศยัและน ำตวัแปรที่ได้
จำกกำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธข์องตวัแปรมำก ำหนด
คะแนนถ่ ว งน ้ ำ หนั ก  (Weighted quality score : 
WQS) ส ำหรบัน ำไปใช้ในกำรประเมนิรำคำห้องชุด 
โดยมปัีจจยั ไดแ้ก่ หอ้งออกก ำลงักำย อำยุอำคำรชัน้
ทีม่กีำรซือ้ขำย จ ำนวนลฟิต ์ซึง่สง่ผลต่อรำคำประเมนิ
อำคำรชุดพกัอำศยั และจำกกำรศกึษำพบว่ำ 14 ตวั
แปรมผีลต่อรำคำหอ้งชุดพกัอำศยัมตีวัแปรหุ่น 3 ตวั
แปรมคี่ำสมัประสทิธิท์ี่มคี่ำสูง ซึ่งไม่ได้หมำยควำม
รำคำขำยห้องชุดพกัอำศัยจะสูงตำมไปด้วยเพรำะ
ค่ำทีก่ ำหนดของตวัแปรหุน่เป็น 0 กบั 1 เท่ำนัน้ และ
ตัวแปรอัตรำส่วนของจ ำนวนที่จอดรถกับจ ำนวน
หอ้งพกั เป็นตวัแปรเชงิอตัรำส่วนของจ ำนวนทีจ่อด
รถกับจ ำนวนห้องพักในลักษณะกำรผกผัน ถ้ำ
อตัรำสว่นของจ ำนวนทีจ่อดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกัมำก 
รำคำขำยห้องชุดพกัอำศยัก็จะต ่ำตำมไปด้วย หำก
อตัรำสว่นของจ ำนวนทีจ่อดรถกบัจ ำนวนหอ้งพกัน้อย 
รำคำขำยห้องชุดพักอำศัยก็จะสูงตำมไปด้วย ซึ่ง
ขดัแย้งกบัควำมเขำ้ใจของคนทัว่ไป ซึ่งอำจเกดิจำก
กลุ่มตวัอย่ำงที่ท ำกำรวจิยั ซึ่งห้องชุดทีป่ระกำศขำย

ในพื้นที่ที่ท ำกำรศกึษำมปัีจจยัด้ำนอื่นที่ส่งผลต่อตวั
แปรน้ี เช่น กำรท ำกำรตลำดของผูพ้ฒันำโครงกำรที่
ให้พื้นที่จอดรถมำกว่ำจ ำนวนห้อง สมกำรที่ได้จำก
แบบจ ำลอง มีค่ำสถิติ Adjusted R2 เท่ำกับ 0.863 
โดยมตีวัแปรทีม่นีัยส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 โดยพบวำ่
แบบจ ำลองประกอบดว้ยตวัแปรทีเ่กีย่วกบัอำคำรชุด
พกัอำศยั จ ำนวน 10 ตวัแปร และตวัแปรทีเ่กี่ยวกบั
หอ้งชุดพกัอำศยั จ ำนวน 4 ตวัแปร 
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การศึกษาความสนใจในองคป์ระกอบของพืน้ท่ีส่วนกลางใน                                 
โครงการทาวน์เฮาสโ์ดยใช้แบบจ าลองของคาโน 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่ศกึษาและจ าแนกองคป์ระกอบของ
พืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรโดยประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองของคาโน (Kano Model) โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮาสใ์นโครงการหมู่บา้นจดัสรรซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาท จ านวน 30 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) น าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา และประยุกต์ใชร้่วมกบัแบบจ าลองของคา
โน ผลการวจิยันี้แบง่การจ าแนกคุณลกัษณะขององคป์ระกอบออกเป็น 3 กลุม่ คอื (1) คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นตอ้ง
ม ี(Must-be) ส่งผลต่อความพอใจ ประกอบดว้ย ป้อมเจา้หน้าที่ รปภ. ระบบกลอ้งวงจรปิด สระว่ายน ้า เครื่อง
ออกก าลงักายกลางแจง้ สวนสาธารณะ ป้ายโครงการ ซุม้ประตู แนวตน้ไมร้มิถนน ไมย้นืตน้ และไมพุ้ม่ไมด้อก 
(2) คุณลกัษณะแบบทศิทางเดยีว (One-dimensional) ส่งผลต่อความชอบ ประกอบด้วย ทีจ่อดรถส่วนกลาง 
และร้านสะดวกซื้อ (3) คุณลกัษณะแบบดงึดูดใจ (Attractive) ส่งผลต่อความประทบัใจ ประกอบด้วย พื้นที่
ท างานรวม และทะเลสาบ ซึ่งผลวจิยัสามารถเป็นแนวทางในการก าหนดและเลอืกใช้องค์ประกอบของพื้นที่
สว่นกลางเพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ได ้
 
ค ำส ำคญั: พืน้ทีส่ว่นกลำง, ทำวน์เฮำส,์ โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร, แบบจ ำลองของคำโน 
 

Abstract  
This research is a quantitative research, aiming to study and classify the elements of common 

area of sub- divisional townhouse projects by applying the Kano Model.  The data were collected by 
using questionnaires from 30 respondents who bought townhouses in 3. 01- 5. 00 million baht sub-
divisional projects located in Bangkok Metropolitan and were analyzed using Descriptive Statistics and 
Kano Model.  The results of the research are the three groups of the elements:  (1)  Must-be features 
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including security guard, CCTV, swimming pool, outdoor exercise machine, public park, project banners, 
tree-lined arches, roadside tree and shrubs, (2) One-dimensional features including central parking and 
convenience stores, (3) Attractive features including co-working space and lagoon. The research results 
can be used as a guideline for determining and selecting common area elements to stimulate the 
purchase decisions of the customers. 

Keywords: Subdivision Common Area, Townhouse, Sub-divisional Housing Project, Kano Model 

 
1 บทน า 

ทีอ่ยูอ่าศยัมคีวามส าคญัต่อมนุษยเ์นื่องจาก
เป็นสถานทีท่ีค่นในครอบครวัใช้ชวีติอยู่ร่วมกนั ทีอ่ยู่
อาศยันับว่าเป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นมากส าหรบั
การด ารงชวีติของผูค้น ในปัจจุบนัจ านวนทีอ่ยูอ่าศยัมี
แนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตวัของประชากรและ
การเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ รปูแบบของการก่อสรา้งที่
อยู่อาศัยได้พัฒนากันอย่างต่อเ น่ืองท าให้ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยม์กีารแขง่ขนัสงู และมผีูป้ระกอบการ
พฒันาโครงการเพื่อรบัรองความต้องการดังกล่าว 
โดยรปูแบบการพฒันามคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละ
โครงการ (อคัรชั อารมัภว์โิรจน์, 2558) ความสมบรูณ์
ในการเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการอสงัหาริมทรพัย์
ประเภทหมูบ่า้นจดัสรรนัน้ตอ้งมอีงคป์ระกอบหลายๆ 
ประการ หน่ึงในนัน้คอืการทีม่ชีุมชนและสิง่แวดลอ้ม
ที่ดี สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น พื้นที่ส่วนกลางและ
พื้นที่นันทนาการ ก็เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงยุคสมัยและ
แนวโน้มในปัจจุบนัที่มกีารค านึงและใหค้วามส าคญั
เรื่องสุขภาพและการใช้เวลาว่างกับการพักผ่อน
หยอ่นใจทีม่ากขึน้ (ธนทตั ตรคีุณประภา, 2557)  

แบบจ าลองของคาโนเป็นเทคนิคหน่ึงทีใ่ช้
ในการศึกษาความต้องการหรือความพงึพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการถูกคิดค้นและ
พฒันาขึน้โดย ดร.โนรยิากิ คาโน ในปี 1984 ช่วยใน

การจัดล าดับความส าคัญในการพฒันาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบระเบียบ แบบจ าลองของคาโน
สามารถน าไปใช้ในการแจกแจงความต้องการที่
แตกต่างของกลุ่มผูบ้รโิภคไดเ้น่ืองจากความตอ้งการ
พืน้ฐานของลกูคา้ทัง้ความพอใจและไมพ่อใจในแต่ละ
กลุ่มจะไม่เหมือนกัน ท าให้ทราบความต้องการ
พื้นฐานขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้และวางแผน
ปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดถู้กตอ้งและ
แม่นย ายิ่งขึ้น (แพรวกมล ชาปะวงัและวรรณี แกม
เกต, 2557, น.565) 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกี่ยวกบัความ
สนใจในองคป์ระกอบของพืน้ทีส่่วนกลางในโครงการ
หมู่บ้านจดัสรรประเภททาวน์เฮาส์ โดยประยุกต์ใช้
แบบจ าลองของคาโน เพื่อจ าแนกคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ขององคป์ระกอบพืน้ทีส่่วนกลางตามความสนใจของ
ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย ผลที่ได้ร ับสามารถน ามาเป็น
แนวทางก าหนดรปูแบบและเลอืกใชอ้งคป์ระกอบของ
ใหเ้หมาะสม ตามความตอ้งการของลกูคา้ และใชเ้พือ่
กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ได ้

 
2 วตัถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาระดบัความสนใจและไม่สนใจ
ของผูบ้รโิภคทีม่ใีนกรณีทีม่แีละไมม่อีงคป์ระกอบของ
พื้นที่ส่วนกลางในโครงการหมู่บ้านจดัสรร ประเภท
ทาวน์เฮาส ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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3 ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ศกึษาองคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลาง
ของโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ 
ระดับราคา 3 .01 -5 .00 ล้านบาท ที่อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3.2 ศกึษาพืน้ทีส่่วนกลางภายในโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร ทัง้ส่วนของรูปแบบองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรม และการเลอืกรปูแบบของพืน้ทีใ่ชส้อย
สว่นกลางโดยศกึษาตามรปูแบบ เพือ่เป็นแนวทางใน
การจัดองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางโครงการ
หมู่บ้านจดัสรรที่เหมาะสม และสร้างความพงึพอใจ
แก่ผูบ้รโิภคตามหลกัการของคาโน โดยวธิ ีA-Kano 
Classification 

 
4 วิธีการวิจยั 

งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างทีซ่ื้อและอยู่อาศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร
ประเภททาวน์เฮาส ์ระดบัราคา 3.01-5.00 ลา้นบาท 
มาแล้วไม่ เกิน 5 ปี  โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลางถึงความสนใจของ
ผู้บริโภคต่อลักษณะองค์ประกอบเมื่อมีและไม่มี
องคป์ระกอบนัน้ และจ าแนกองคป์ระกอบต่าง ๆ ตาม
แบบจ าลองของคาโน 

 
5 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจ ัย ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่
อาศยัของผูบ้รโิภค องคป์ระกอบของพืน้ทีส่่วนกลาง
ในหมู่บ้านจัดสรร หลักการในการออกแบบพื้นที่
ส่วนกลางในโครงการหมู่บ้านจัดสรร แนวคิด
แบบจ าลองของคาโน ซึ่งการศกึษาวรรณกรรมมผีล
น าไปสูค่วามสมัพนัธใ์นการก าหนดองคป์ระกอบของ

พื้นที่ส่วนกลาง และส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ
โครงการหมูบ่า้นจดัสรรของผูบ้รโิภค 

5.1 แนวความคิดในการเลือกท่ีอยู่อาศยั 
ปัจจยัหลกัในการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัของแต่ละ

บุคคลนัน้ประกอบด้วยปัจจยัส าคญัอยู่ 2 ประการที่
ตอ้งพจิารณาควบคูก่นัไป คอื ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัและส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั 

ปัจจัยภายใน คือ ผลจากลักษณะของ
วธิีการด าเนินชีวติที่แตกต่างกนัซึ่งจะส่งผลต่อการ
เลอืกทีอ่ยู่อาศยัของแต่ละบุคคล โดยมอีงคป์ระกอบที่
ส าคญัประกอบด้วย ราคาของที่อยู่อาศยัซึ่งสมัพนัธ์
กบัรายไดแ้ละความสามารถในการจา่ยของผูอ้ยูอ่าศยั 
รูปแบบที่อยู่อาศยัที่สมัพนัธ์ต่อขนาดของครอบครวั 
และสภาพแวดล้อมที่ด ีปลอดภยัและมคีวามสะดวก
ในการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ท างาน
ตลอดจนแหลง่ธุรกจิต่าง ๆ (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์
, 2541, น. 31 อา้งถงึใน สรุตัน์ สดชืน่จติต์, 2554, น. 
13-14) 

ปัจจยัภายนอก คอื ลกัษณะทางกายภาพ
ของที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่
อาศยัของแต่ละบุคคล โดยเป็นการพจิารณาถงึปัจจยั
ทีส่ าคญั 4 ประการได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดตี่อการ
อยู่อาศัย ความสะดวกในการเดินทางเข้าออก มี
สาธารณูปโภคที่ดี และสภาพของสงัคมวฒันธรรม
บรเิวณรอบทีอ่ยู่อาศยั (ชยัยะ พฒันเจรญิ, 2539, น. 
39 อา้งถงึใน สรุตัน์ สดชืน่จติต,์ 2554, น. 13-14) 

จากจากการพจิารณาความส าคญัของปัจจยั
ทีส่ง่ผลกระทบต่อการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัจะเหน็ไดว้า่ ทัง้
ปัจจยัภายในและภายนอกต่างก็มผีลต่อการเลอืกที่
อยูอ่าศยัทัง้สิน้ ในดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีอ่ยู่
อาศยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สามารถสรุปได ้
2 ปัจจยัหลกั คอื (1) สภาพแวดลอ้มของทีอ่ยูอ่าศยั มี
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ผลในการใช้งานที่อยู่อาศัยและการรับรู้สภาพ - 
แวดล้อมของบริบท ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยและ (2) ระบบ
สาธารณูปโภคทีด่ ีมผีลต่อความสะดวกสบายในการ
ใชช้วีติ เป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นของแต่ละโครงการตอ้งม ี 

5.2 องคป์ระกอบของพ้ืนทีส่่วนกลางในโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร 

ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เดี่ยว-บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ องค์ประกอบของ

พืน้ทีส่่วนกลางในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรนัน้มหีลาย
รูปแบบสามารถระบุเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่ง
ประดับโครงการต่าง ๆ ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 
ผูว้จิยัได้ท าการศึกษาหนังสอื วารสารวชิาการ และ
ขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ (ออนไลน์) โดยผูเ้ขยีนและ
ผูป้ระกอบการได้กล่าวไวเ้กี่ยวกบัองค์ประกอบของ
พืน้ทีส่ว่นกลางซึง่สรุปโดยผูว้จิยัไดด้งัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลาง 

แหล่งท่ีมา 
องคป์ระกอบ 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

องคป์ระกอบระบบสาธารณูปโภค             
 1.1 ทางจกัรยาน (A1)             
 1.2 ป้อมเจา้หน้าที ่รปภ. (A2)             
 1.3 ระบบกลอ้งวงจรปิด (A3)             
 1.4 ทีจ่อดรถสว่นกลาง (A4)             
องคป์ระกอบส่ิงอ านวยความสะดวก           
 2.1 สโมสร (B1)             
 2.2 สว่นตอ้นรบั (B2)             
 2.3 ฟิตเนต (B3)             

 2.4 พืน้ทีท่ างาน (B4)             

 2.5 หอ้งสมดุ (B5)             

 2.6 หอ้งอบตวั (B6)             

 2.7 หอ้งชมภาพยนตร ์(B7)             

 2.8 หอ้งประชุม/จดัเลีย้ง (B8)             

 2.9 สระวา่ยน ้า (B9)             

 2.10 สระน ้าจากุชชี ่(B10)             

 2.11 เตยีงนอนรมิสระ (B11)             

 2.12 รา้นสะดวกซือ้ (B12)             

 2.13 สนามเดก็เลน่ (B13)             
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แหล่งท่ีมา 
องคป์ระกอบ 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 2.14 เครือ่งเลน่ส าหรบัเดก็ 
(B14) 

            

 2.15 ลานกฬีานนัทนาการ (B15)             
 2.16 เครือ่งออกก าลงักาย (B16)             
องคป์ระกอบภมิูทศัน์โครงการ             
 3.1 สวนสาธารณะ (C1)             
 3.2 ป้ายโครงการ (C2)             
 3.3 ซุม้ประตโูครงการ (C3)             
 3.4 แนวตน้ไมร้มิถนน (C4)             
 3.5 รปูปัน้ประตมิากรรม (C5)             
 3.6 ทีน่ัง่ในสวน (C6)             
 3.7 ศาลา (C7)             
 3.8 ชงิชา้ (C8)             
 3.9 ไมย้นืตน้ (C9)             
 3.10 ไมพุ้ม่ ไมด้อก (C10)             
 3.11 น ้าตก/ผนงัน ้าตก (C11)             
 3.12 น ้าพ ุ(C12)             
 3.13 ทะเลสาบ (C13)             
 3.14 สะพาน (C14)             

หมำยเหตุ. แหลง่ทีม่า  
A โดย เดชา บุญค ้า (2552)   
B โดย ผกาแกว้ มาลลีอย (2557)  
C โดย ธนทตั ตรคีุณประภา (2557)  
D โดย วรนิทร ์กุลนิทรประเสรฐิ (2557)  
E โดย ชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์และคณะ (2559)  
F โดย นพรตัน์ พงษพ์ุทธาพร (2549)  
G โดย มาลนีิ เจรญินุ่ม (2552)  
H โดย Sawyer (2005)  
 
 

I โดย Hultsman, Cottrell (1998)  
J โดย Damdi (2009)  
K โดย ส ารวจผูป้ระกอบการรายที ่1 (2561)  
L โดย ส ารวจผูป้ระกอบการรายที ่2 (2561) 

          (หมำยเหตุ. K, L เป็นผูป้ระกอบการโครงการ
หมูบ่า้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว บา้นแฝด และบา้น
แถว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดบั
ราคา 1 ลา้นบาทขึน้ไป) 
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จากตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบของพื้นที่
ส่วนกลางที่ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาจากแหล่งที่มา 12 
แหล่ง โดยเป็นหนังสอื 4 แหล่ง วทิยานิพนธ ์5 แหล่ง 
วารสาร 1 แหล่ง และข้อมูลจากผู้ประกอบการ
(ออนไลน์) 2 แหล่ง โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 
หมวดหมู่ได ้คอื (1) องคป์ระกอบสาธารณูปโภค (2) 
องคป์ระกอบสิง่อ านวยความสะดวก (3) องคป์ระกอบ
ภูมิทัศ น์โครงการ ส่วนรายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบแสดงดงัตารางขา้งตน้ 

5.3 แนวคิดแบบจ าลองของคาโน 
ในจ าลองของคาโนเป็นเทคนิคหน่ึงทีใ่ชใ้น

การศึกษาความต้องการหรือความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ถูกคิดค้นและ
พฒันาขึ้นโดย ดร.โนริยากิ คาโน ในปี ค.ศ. 1984 
ช่วยในการจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยปรับปรุง
ลักษณะที่จ าเป็นต้องมีของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
พัฒนา ลักษณะที่มีผลต่ อความพึงพอใจของ
ผูร้บับรกิาร และสรา้งลกัษณะทีย่งัไม่มใีนผลติภณัฑ์
หรือบริการเพื่อให้เกิดความดึงดูดและประทับใจ 
แบบจ าลองของคาโนสามารถน าไปใชใ้นการแจกแจง
ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่ม ท าใหท้ราบความ
ต้องการพื้นฐานขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้และ
วางแผนปรบัปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการได้
ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น  (แพรวกมล ชาปะวัง 
และวรรณี แกมเกต, 2557, น.565) ดงัรายละเอยีดใน
รปูที ่1 

 

 
รปูท่ี 1 ระดบัความพงึพอใจตามแนวคดิของคาโน 
 

จากรูปที่ 1 แกนนอนจะแสดงถึงระดับ
ความพอเพียงโดยด้านซ้ายมือของแกนหมายถึง
คุณภาพนัน้ไม่ไดต้อบสนองความต้องการของลูกคา้
อย่างพอเพยีงเลย (Insufficient) สว่นทางดา้นขวามอื
หมายถึงคุณภาพนั ้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอ (Sufficient) แกน
ตัง้แสดงถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพของผลติภณัฑ์ ด้านบนสุดคอืระดบัที่ลูกค้า
พงึพอใจมาก ดา้นล่างคอืจุดทีลู่กคา้ไมพ่งึพอใจ สว่น
บรเิวณตรงกลางคอืบรเิวณทีล่กูคา้รูส้กึเฉย ๆ หรอืไม่
รูส้กึแตกต่างในคุณภาพทีไ่ดร้บั (แพรวกมล ชาปะวงั 
และวรรณี แกมเกต, 2557, น.565) 

คุณภาพประเภททีห่น่ึงทีไ่ดจ้ดัแบ่งไวต้าม
แบบจ าลองของคาโน เรยีกว่า คุณภาพที่จ าเป็นตอ้ง
มี (must-be quality) คุณภาพประเภทน้ีเป็นความ
ตอ้งการทีลู่กคา้มกัจะไม่ไดพ้ดูถงึหรอืไม่ไดเ้รยีกรอ้ง
ทัง้น้ีเน่ืองจากว่าลูกคา้คาดหวงัว่าคุณภาพประเภทน้ี
ตอ้งมอียู่แลว้ในตวัของผลติภณัฑห์รอืการบรกิารแต่
ลูกค้าจะพูดออกมาถ้าสิง่เหล่าน้ีขาดตกบกพร่องไป
ซึง่มกัจะเกดิขึน้ในกรณีทีลู่กคา้ไม่พงึพอใจอย่างมาก
แต่ถงึแมว้า่ในตวัสนิคา้จะมคีุณภาพทีจ่ าเป็นตอ้งมอียู่
แลว้ ลูกคา้กจ็ะรูส้กึเฉย ๆ ไม่ไดแ้สดงความพงึพอใจ
ออกมา 
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คุณภาพประเภททีส่อง เรยีกว่า คุณภาพที่
ควรจะมี (one-dimensional quality) เป็นคุณภาพ
หรือความต้องการที่ลูกค้าพูดออกมาอาจได้จาก
วิธีการวิจัยทางการตลาด การส ารวจโดยอาศัย
แบบสอบถามหรอืจากการที่ลูกค้าร้องขอออกมาซึ่ง
ถา้องคก์รหรอืบรษิทัไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการน้ี
อย่างพอเพยีง ลูกค้าก็จะไม่พอใจอย่างมาก ในทาง
ตรงข้ามถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ได ้ลกูคา้กจ็ะพงึพอใจ 

ประเภททีส่าม เรยีกวา่ คุณภาพทีน่่าสนใจ 
( attractive quality)  ซึ่ ง คุ ณ ภ า พ ป ร ะ เ ภ ท น้ี มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัตรงทีลู่กคา้ไม่ไดพ้ดูออกมาและ
ไม่ได้คาดหวงัว่าจะได้คุณภาพน้ีจากตัวสินค้าหรือ
บรกิารนัน้ ๆ ถา้สนิคา้นัน้ ๆ ขาดคุณภาพน้ีไป ลกูคา้
กร็ูส้กึเฉย ๆ ไมไ่ดรู้ส้กึไม่พอใจอะไรเพราะไมไ่ดค้าด
ไวก้่อนวา่จะตอ้งไดร้บั แต่ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืบรษิทั
สามารถสรา้งคุณภาพประเภทน้ีขึน้มาไดโ้ดยตรงใจ
กบัความต้องการแฝงของลูกค้าก็จะท าใหลู้กค้าเกิด

ความพงึพอใจเป็นอย่างมาก (แพรวกมล ชาปะวงั 
และวรรณี แกมเกต, 2557, น.565) 

แบบจ าลองของคาโนเป็นเครื่องมอืในการจดั
กลุ่ม และก าหนดความส าคัญของคุณภาพหรือ
เอกลกัษณ์ของสนิค้า ที่ลูกค้ามคีวามสนใจต่อสนิค้า
นั ้น  ๆ  ช่วยท าให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าใจถึง
คุณลกัษณะต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของตอ้งการ
เป็นตามแบบจ าลองของคาโนเป็น 3 กลุ่ม คือ 
คุณภาพที่จ าเป็นต้องมี คุณภาพที่ควรจะมี และ
คุณภาพทีน่่าสนใจ เมื่อน ามาประยุกต์ใชก้บังานวจิยั
น้ีจะสามารถแบ่งคุณลกัษณะขององค์ประกอบของ
พืน้ทีส่่วนกลางในโครงการหมู่บา้นจดัสรร และทราบ
ถึงความสนใจต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ เมื่อมหีรอืไม่มี
องคป์ระกอบดงักล่าว 

5.3 การวิเคราะหข้์อมลูตามแบบจ าลองของคาโน 
วิเคราะห์คุณลักษณะแปลงค าตอบ โดย

ก าหนดค าตอบแกน y เป็นด้านบวก (เมื่อมี) และ
ค าตอบแกน x เป็นดา้นลบ (เมือ่ไมม่)ี ตามตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 การแปลงค าตอบคุณลกัษณะ 

 
รายละเอยีดขององคป์ระกอบ 
A (Attractive) คอื องคป์ระกอบนี้ดงึดดูลกูคา้ 
O (One-dimensional) คอื องคป์ระกอบน้ีท าใหล้กูคา้พอใจ 
M (Must-be) คอื องคป์ระกอบนี้จ าเป็นตอ้งม ี
Q (Questionable) คอื องคป์ระกอบน้ีอยูใ่นทีไ่มพ่อใน 

R (Reverse) คอื องคป์ระกอบน้ีนอกจากไมต่อ้งการ
แลว้ควรมกีีป่รบัปรุง 
I ( Indifferent) คือ องค์ประกอบน้ีไม่แตกต่างใน
ความรูส้กึของลกูคา้ 
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จากตารางที ่2 การแปลงค าตอบ ในกรณีที่
มีคุณลักษณะนั ้นตอบ เฉยๆ และในกรณีที่ไม่มี
คุณลกัษณะนัน้ตอบ ไม่พอใจ การแปลงค าตอบทีไ่ด้
คอื M (Must-be) และด าเนินการบนัทกึค าตอบเพื่อ
เก็บค่าความถี่ของความสนใจในองค์ประกอบนัน้ ๆ 
ตามตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 การบนัทกึขอ้มลูคุณลกัษณะ 

 
จากตารางที่ 3 บนัทกึค าตอบที่แปลงโดย

วิธีของคาโนเก็บข้อมูลประเภทความถี่สูงสุดของ
องค์ประกอบเพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิข์อง
ค าตอบทัง้หมดมาแทนคา่ในสตูร 

 

ระดบัความพงึพอใจ (CS+) = (𝐴+𝐴)

(𝐴+𝐴+𝐴+𝐴)
 

 
ร ะ ดั บ ค ว า ม ไ ม่ พึ ง พ อ ใ จ  ( CS- )  = 

(𝐴+𝐴)

(𝐴+𝐴+𝐴+𝐴)×(−1)
 

 
 

น าค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์มาลงในกราฟ
โดยใหแ้กน y เป็นค่าความพงึพอใจ และแกน x เป็น
ค่าความไม่พงึพอใจ โดยวธิ ีA-Kano Classification 
เพื่อจ าแนกคุณลกัษณะองค์ประกอบต่างๆ ว่าจดัอยู่
ในกลุม่ A M O หรอื I 

 
 

 
6 การวิเคราะหแ์ละผลการศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้อยู่ อาศัย ใน
โครงการจดัสรรประเภททาวน์เฮาส์จ านวน 30 ชุด 
ไดผ้ลการเกบ็ขอ้มลู ตามวธิขีองแบบจ าลองคาโนโดย
ใหค้วามส าคญัชนิดของความพงึพอใจตามล าดบักลุ่ม 
M>O>A>I ซึ่งผลการจ าแนกความต้องการแสดงผล
เป็นค่าเปอรเ์ซน็ตข์องคุณลกัษณะ และแสดงผลลพัธ์
คา่มากทีส่ดุ ตามตารางที ่4 

เมื่อน าขอ้มลูจากตารางที ่4 มาลงในกราฟ
จะสามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะของ
คุณสมบตัอิงคป์ระกอบของพืน้ทีส่ว่นกลางไดต้ามรปู 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงต าแหน่งขององค์ประกอบตามความ
สนใจของผูอ้ยูอ่าศยั 
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ตารางท่ี 4 ตารางแจกแจงความถีข่ององคป์ระกอบ 
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ตารางท่ี 5  การจดัหมวดหมูค่วามสนใจ
องคป์ระกอบ 

Attractive    One-dimensional     Must-be 
B4, C13 A4, B12  A2, A3 
    B9, B16 
    C1, C2 
    C3, C4 
    C9, C10  

 
จากตารางจะเห็นองค์ประกอบของพื้นที่

สว่นกลางในโครงการจดัสรรประเภททาวน์เฮาส ์เมื่อ
พจิารณาในช่วง M (Must-be) พบว่าความต้องการ
ขององค์ประกอบขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นและต้องมแีละ
ผูบ้รโิภคคาดวงัวา่จะมใีนโครงการคอื ป้อมเจา้หน้าที ่
รปภ. (A2) ระบบกล้องวงจรปิด (A3) สระว่ายน ้ า 
(B9)  เ ค รื่ อ ง อ อกก า ลัง ก ายกล า งแ จ้ ง  (B16) 
สวนสาธารณะ (C1) ป้ายโครงการ (C2) ซุ้มประตู 
(C3) แนวตน้ไมร้มิถนน (C4) ไมย้นืตน้ (C9) และไม้
พุม่ไมด้อก (C10) 

เมื่อพิจารณาช่วง O (One-dimensional) 
พบว่าความต้องการองค์ประกอบขัน้พื้นฐานทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคพงึพอใจคอื ที่จอดรถส่วนกลาง (A4) และ
รา้นสะดวกซือ้ (B12) 

ใ น ส่ ว น ข อ ง  A ( Attractive)  พ บ ว่ า
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความสนใจและดึงดู ด
ผูบ้รโิภคคอื พื้นที่ท างาน Co-Working Space (B4) 
และทะเลสาบ (C13)  

 
7 สรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การใช้แบบจ าลอง
ของคาโนในการวจิยั สามารถแยกองค์ประกอบของ
ความสนใจของผู้บริโภคได้ และท าให้ทราบว่า
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของพืน้ทีส่ว่นกลางมผีลต่อความ

สนใจของผู้บริโภคแตกต่างกนั โดยองค์ประกอบที่
ลกูคา้ไมค่าดหวงัวา่จะมใีนพืน้ทีส่่วนกลาง แต่ถ้ามจีะ
เป็นองค์ประกอบทีด่งึดูดใจและมโีอกาสทีจ่ะเกดิการ
ตดัสนิใจซื้อโครงการได้ ก็คือพื้นที่ท างานรวม Co-
Working Space และทะเลสาบ และองคป์ระกอบทีจ่ะ
สรา้งความพงึพอใจและตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าก็คอื ทีจ่อดรถส่วนกลางและร้านค้าสะดวกซื้อ
ในโครงการ  

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะน าส าหรบัผูท้ีต่อ้งการ
ศึกษาต่อยอดในเรื่องของการสัมภาษณ์ข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการในเรื่องการเลือกใช้
องคป์ระกอบของโครงการวา่มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ต้องการหรอืความสนใจของผูบ้รโิภคหรอืไม่ก็จะท า
ใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาโครงการทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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สุขุมวทิถอืว่าเป็นย่านศูนยก์ลางธุรกจิและท่องเทีย่วแต่ยงัมพีืน้ทีท่ีใ่ชง้านไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพใน
เชงิอสงัหารมิทรพัยด์งันัน้เพือ่ใหใ้ชท้รพัยากรพืน้ทีไ่ดอ้ย่างคุม้ค่า อาคารสุขมุวทิพลาซ่าทีต่ ัง้อยู่บรเิวณสุขมุวทิ
ซอย 12 ไดถู้กคดัเลอืกเป็นกรณีศกึษา โดยทีอ่าคารกรณีศกึษาเป็นอาคารแนวราบทีต่ัง้อยู่บนทีต่ัง้ทีม่มีลูค่าสงู
แต่ใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ทีแ่ละมลีกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมโดยเฉพาะวฒันธรรมเกาหลซีึง่เป็นทีรู่จ้กัวา่พืน้ที่
น้ีแหล่งรวมรา้นคา้เกาหลจีนเป็นทีเ่รยีกขานว่า ”โคเรยีทาวน์” แต่ปัจจุบนัจากการส ารวจพบวา่มผีูเ้ขา้มาใชง้าน
ในพื้นที่น้ีลดลงอย่างมนีัยยะส าคญั ท าใหต้้องมกีารปรบัปรุงอาคารดว้ยหลากหลายแนวทางทัง้การปรบัปรุง
สภาพ(Rehabilitation)และ การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย (Adaptive Reuse) เป็นแนวทางที่สามารถ
แกปั้ญหาการใชง้านทีไ่มเ่ตม็ประสทิธภิาพได ้ในการวจิยัใชก้ระบวนการเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภูมโิดยการสงัเกต
การใชง้านของผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ทีแ่ละการแจกแบบสอบถามเพื่อหาปัญหาและจุดประสงค์เขา้มาในพืน้ที ่ส่วน
การเก็บขอ้มูลแบบทุตยิภูมใิช้การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจากนัน้จงึใหผู้เ้ชี่ยวชาญท าการประเมนิปัจจยัที่
ส าคัญต่อพื้นที่ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชัน้เพื่อหาปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อพื้นที่คือปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจซึ่งท าให้ต้องมกีารศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิของโครงการสมมติในอนาคตที่สามารถให้
ผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ในระยะสัน้ทีส่ดุเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงโครงการเพือ่รองรบักลุม่ผูใ้ชง้านใหมใ่นอนาคต 

ค ำส ำคญั: ลกัษณะเฉพำะทำงวฒันธรรม,กำรปรบัปรุงสภำพเดมิ,อำคำรสุขุมวทิพลำซ่ำ,วฒันธรรมเกาหลี,
กระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้ 
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Abstract 
Sukhumvit is known as a central business district as well as a tourist attraction.  However, in 

terms of real estate and property development, some of the areas have high potential that should be 
more efficiently used.  

Sukhumvit Plaza, located on Sukhumvit Soi 12, is selected for a case study.  This building is 
the center of Korean culture, where it crowded with Korean restaurants. Sukhumvit Plaza is renowned 
for the unique cultural characteristics that it is recognized as Korean Town. Although Sukhumvit is one 
of the most valuable areas in Bangkok, the building has not been thoroughly utilized. The survey shows 
that the number of users in the building has been decreased significantly.  There are two methods of 
survey used; the primary survey is to collect data from the questionnaire.  The secondary survey is to 
study research and related data from other resources.  Then the expert will appraise the survey by 
Analysis Hierarchy Process (AHP)  have made the conclusion that the most important is economic for 
the financial analysis and conclusion of the benefits on the possibility to change upcoming new user 
group. 

Keywords: Cultural specific, Rehabilitation, Sukhumvit plaza, Korea culture, Analytic Hierarchy Process 
(AHP) 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั  

พื้นที่ใจกลางเมืองนัน้พร้อมไปด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆแต่พื้นที่มีจ านวนจ ากัด ท าให้
มลูค่านัน้สงูโดยเฉพาะถนนสุขมุวทิตอนตน้-กลาง จะ
เหน็กลุม่ความตอ้งการซือ้ทีเ่ป็นชาวต่างเป็นสว่นมาก 
หรอืกลุ่มนักลงทุนที่ปล่อยเช่าชาวต่างชาต ิไม่ว่าจะ
เป็น อาหรบั ญี่ปุ่ น เกาหล ียุโรป อย่างไรกต็ามยงัมี
พื้นที่บางบริเวณที่มีที่ดินราคาสูงแต่ก็ยังคงเป็น
อาคารที่เป็นตึกแถวและอยู่มาตัง้แต่สมยัอดตีจนถึง
ปัจจุบันซึ่ งอาคารไม่ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
เน่ืองจากมสีาเหตุหลายประการเช่นกรรมสทิธิข์อง
เจา้ของพืน้ที ่กฎหมายทีด่นิทีใ่ชก้่อสรา้งอาคารซึง่ถ้า
ท าการรือ้ถอนแลว้สรา้งใหม่ตามกฎหมายปัจจุบนัจะ
ท าใหไ้ม่สามารถสรา้งอะไรไดเ้ลยจนท าใหบ้างพืน้ที่
ต้องมสีภาพอาคารแบบเดมิตัง้แต่อดตีจนเกดิความ
เสือ่มโทรมท าใหม้ผีูใ้ชง้านลดน้อยลงหรอืใชศ้กัยภาพ

ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ม ันควรจะเป็นจึง
ตอ้งการพฒันาปรบัปรุงสภาพอาคารเก่ามาปรบัปรุง
สภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องเป็นอาคารที่มี
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมต่างชาตจิงึเลอืกอาคาร
สุขุมวทิพลาซ่ามาเป็นกรณีศกึษาซึง่เหมาะกบัการใช้
งานแบบผสมผสานเน่ืองจากการใช้งานเดิมของ
อาคารมีการใช้งานแบบผสมผสานอยู่แล้วการ
ปรบัปรุงสภาพโดยยงัคงลกัษณะทางกายภาพของ
อาคารเดมิไวต้ามแนวทางRehabilitation ซึง่เป็นการ
ปรบัลกัษณะทางกายภาพของอาคารและเปลีย่นการ
ใช้งานเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ใหอ้าคารและรองรบักลุ่ม
ผูใ้ชอ้าคารกลุม่ใหมท่ีจ่ะเขา้มาในพืน้ทีใ่นอนาคต 
ประวติัอาคาร อาคารสุขุมวทิพลาซ่าเป็นอาคารที่
สรา้งมายาวนานตัง้แต่ปีพ.ศ.2532 โดยการออกแบบ
รู ป ร่ า ง อ า ค า ร นั ้น มี ที่ ม า จ า ก ง า น อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมของ John portman สร้างโดยนาย 



แนวทางการออกแบบการปรบัปรงุสภาพส าหรบัอาคารแนวราบทีม่คีวามเฉพาะทางวฒันธรรม ในยา่นธุรกจิกรณศีกึษา
อาคารสขุมุวทิพลาซ่า 
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พงษ์พนัธ ์สมัภวคุปต์ซึง่เป็นประธานบรหิารบรษิทัเอ
เ พ็ก ซ์  ดี เ ว ล ล อ ป เ ม้ น ท์  จ า กัด  เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม
โครงการ  ประเภทการใช้งานในโครงการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดมิมากโดยแต่เดมินัน้ โดย
ชัน้ล่างจะเป็นร้านอาหารและร้านค้าในปริมาณ
พอๆกันและชัน้บนตัง้แต่ชัน้สามขึ้นไปจะเ ป็น
ส านักงาน แต่ต่อมาเมื่อพ.ศ.2538-2539 ส านักงาน
ต่างปิดตัวลงเป็นจ านวนมากรวมไปถึงร้านค้า
ต่างๆ  ถา้ดลูกัษณะทางกายภาพและทีต่ัง้ของอาคาร
จะดูเหมอืนเป็นอาคารเดยีวแต่ความจรงิ ตวัพื้นที่มี
ลกัษณะคล้ายตึกแถวนัน้ได้แยกโฉนดขายไปตัง้แต่
สรา้งอาคารเสรจ็และมพีื้นทีส่่วนกลางทีเ่ป็นภาระจ า
ยอมที่ต้องใช้ร่วมกนัอยู่และด้วยความที่เป็นอาคาร
เก่าแต่ทีต่ ัง้มแีรงดงึดดูท าใหผู้ค้นมาเช่าอยู่เหมอืนอยู่
ในโครงการเดียวกัน และยังมีข้อได้เปรียบด้าน
กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่อาคารน้ีเพราะเป็น
อาคารที่สร้างในสมยัก่อน การเกิดขึ้นของโครงการ
อาคารสุขุมวทิพลาซ่านัน้มกีาร ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารเป็นตึกแถว มิฉะนั ้นแล้วด้วยขนาดพื้นที่
อาคารทัง้หมดทีม่หีากขออนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์
อาคารเดีย่วจะต้องขออนุญาตในลกัษณะของอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษเน่ืองจากมพีืน้ทีใ่ชง้านเกนิ 10,000 
ตารางเมตร ซึ่งต้องคิดข้อก าหนดอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก
หลายประการ เช่น จ านวนที่จอดรถที่ต้องค านวณ
ตามขนาดพืน้ที่ใชง้าน, ระยะถอยร่นจากถนนทีม่าก
ขึน้ เป็นตน้ (ธวชั พนัธุเ์จรญิลกัษณ์, 2543) 

หลงัจากวกิฤตเิศรษฐกจิตม้ย ากุง้มชีาวเกาหลเีขา้
มาเปิดร้านอาหารจนมีชาวเกาหลีมาใช้พื้นที่เป็น
จ านวนมากท าใหม้รี้านอาหารเพิม่ขึน้อย่างมากรวม
ไปถงึสถานบนัเทงิทีเ่ปิดใหบ้รกิารในเวลากลางคนืจน
ไดช้ื่อวา่ “โคเรยีทาวน์”  ปัจจุบนัภาพรวมแลว้จ านวน
ร้ า น ค้ า จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ล ด ล ง ม า ก แ ต่ เ ป ลี่ ย น จ า ก
ผูป้ระกอบการคนไทยเป็นชาวเกาหลมีากขึน้ส าหรบั

ส านักงานภายในโครงการก็ลดลงมากที่ยงัเหลอือยู่  
เป็นชุมชนชาวเกาหลีในไทยซึ่งในอดีตช่วงหน่ึงมี
ผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากและไดร้บัความนิยมต่างกบั
ปัจจุบนัทีผู่ค้นกลบัไม่ค่อยใช้งานซึง่การแกไ้ขปัญหา
เพือ่ดงึดดูผูใ้ชง้านใหเ้ขา้มาใชพ้ืน้ที ่

 
รูปท่ี 1 ภาพพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสุขุมวิท
พลาซ่าปัจจุบนัทีไ่มค่อ่ยมผีูใ้ชง้าน 
 
2.วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.การศึกษาที่มาและความส าคัญของอาคาร
กรณีศกึษา ตลอดจนถงึเหตุผลในการพฒันาอาคาร
ทีใ่ชง้านไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพในยา่นธุรกจิ  

2.ศกึษาแนวทางทฤษฎใีนการพฒันาพืน้ทีใ่นเชงิ
พาณิชย์ที่เสื่อมโทรมโดยค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
วฒันธรรมและเศรษฐกจิ 

3.เพื่อวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการใน
ดา้นการเงนิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของโครงการเมือ่มี
การปรบัปรุงสภาพวา่ควรคา่แก่การลงทุนหรอืไม่ 

4.น าเสนอแนวทางในการปรบัปรุงสภาพอาคาร
พาณิชยท์ีใ่ชง้านไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพในย่านธุรกจิ
อย่ างอาคารแนวราบที่มีลักษณะ เฉพาะทาง
วฒันธรรมเพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์และมลูค่าเพิม่
ด้วยการปรบัปรุงสภาพและการปรับประโยชน์ใช้
สอย 
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3.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

3.1แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการปรบัประโยชน์
ใช้สอยอาคาร  

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคารนั ้นมี
หลากหลายแนวทางซึง่การปรบัประโยชน์ใชส้อยนัน้
เป็นหน่ึงในหลายหลายแนวทางทีใ่หเ้จา้ของอาคาร
เป็นคนตดัสนิใจการปรบัปรุงอาคารน้ีสามารถท าได้
หลายอย่าง เช่น การตกแต่งใหม่ การต่อเติม 
ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห ม่ แ ล ะ  ก า ร ป รับ ป รุ ง ส ภ าพ เ ดิ ม 
(Rehabilitation) ซึ่งเป็นการปรบัปรุงพฒันาอาคาร
โดยยังคงการใช้งานเดิมเป็นหลักซึ่งจะเน้นการ
ปรับปรุ ง ใ นอาคา รที่ มีค ว าม เ สื่ อ ม โทรมที่ มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์หรือวฒันธรรมโดย
ยงัคงรกัษาวสัดุของอาคารเก่าและเน้นเอกลกัษณ์
ส าคัญของอาคารนัน้ๆไว้  ซึ่งการปรับปรุงสภาพ
อาคารนัน้จะมปีระโยชน์ในหลายด้าน เช่นส่งเสรมิ
ลกัษณะกายภาพและเศรษฐกิจของอาคาร ,ลดการ
เสื่อมสภาพของอาคาร,ท าให้อาคารไม่ล้าสมยั,ลด
ความซ ้าซ้อนกบัตลาดปัจจุบนั,ช่วยท าใหอ้าคารใช้
งานได้ในระยะยาว (Douglas , 2006) ซึ่งในการ
เปลี่ยนฟังก์ชนัการใช้งานสามารถเป็นไปได้หลาย
โครงการจึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆดว้ย  

3.2 การศึกษาเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจ 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชัน้ (Analysis 
Hierarchy Process)  หรือเรียกสัน้ๆว่า AHP เป็น
วิธีการหน่ึงที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือก
ทางเลอืกที่ดทีีสุ่ด (Best  Alternative) โดยมหีลกัการ
คอื  แบ่งโครงสรา้งของปัญหาออกเป็นชัน้ๆ  ชัน้แรก
คือ  การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงก าหนด
เกณฑ์ (Criteria)  เกณฑ์ย่ อย (Sub criteria)   และ
ทางเลอืก(Alternatives) ตามล าดบั  แลว้จงึวเิคราะห์

หาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด  โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
(Trade off) เกณฑ์ในการคดัเลือกทางเลือกที่ละคู่
(Pair wise)  เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสนิใจ  ว่าเกณฑ์
ไหนส าคัญกว่ากัน   จึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์
ทางเลอืกทลีะคู่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ลีะเกณฑจ์น
ครบทุกเกณฑโ์ดยใหค้่าน ้าหนักในแต่ละเกณฑ์ เพื่อ
ม าค า น วณค่ าน ้ า หนั ก เพื่ อ น า ไ ปสู่ ค่ า ล า ดับ
ความส าคัญของแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใดมี
ค่าสูงสุดแล้วน ามาประกอบการตัดสินใจ (วิฑูรย์ 
ตันศิริคงคล, 2542) ในที่น้ีผู้วิจ ัยได้แบ่งเกณฑ์ที่
ส าคัญและส่งผลต่ออาคารสุขุมวิทพลาซ่าเป็น6 
เกณฑ์ดังน้ี ด้านสงัคม ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและด้าน
วฒันธรรม มาเป็นตวัช่วยในการวดัทางเลอืกทีต่ัง้ไว้
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมนิเพื่อมาดูว่าปัจจยั
ด้านไหนมีความส าคัญมากที่สุด ในการพัฒนา
โครงการโดยการปรบัปรุงสภาพอาคาร 

3.3 การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงิน 

ต้องค า นึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการ รายรับ รายจ่าย และผลตอบแทนของ
โครงการทัง้ทางตรงและทางอ้อมแต่การจะคิด
ค านวณมูลค่าความเป็นไปได้ของอาคารสุขุมวิท
พลาซ่าในอนาคตนัน้ตอ้งคดิจากการสมมตคิ่าใชจ้่าย
โดยเฉพาะในรูปแบบของค่าเช่าเท่านัน้เพราะการที่
จะคิดจากมูลค่าที่ดินนัน้ไม่เหมาะกบัแนวทางการ
ปรบัปรุงสภาพเดมิของอาคาร 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัชิ้นน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสานเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ การวจิยัรปูแบบน้ีผูว้จิยัจะแบ่ง
การวจิยัออกเป็นระยะ ๆ (Phases) ด าเนินการเกบ็
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รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดย
ก า ร ส า ร ว จ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ใ ห้ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญท า
แบบสอบถามก่อนในระยะที่หน่ึงเพื่อที่จะได้ทราบ
ความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญมาพฒันาการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณในระยะทีส่อง ซึง่ขอ้มลูจากแบบสอบถามจะ
ใชเ้สรมิหรอืสนับสนุนขอ้มูลเชงิคุณภาพและพฒันา
ไปเป็นการจ าลองความเป็นไปได้ทางการเงนิของ
โค ร งก า ร  ( Feasibility Study) ที่ ส าม า รถส ร้ า ง
มูลค่าเพิม่ให้กบัพื้นที่ได้การบูรณการจะเกิดขึ้นใน
ขัน้ตอนของการตคีวามและการอภปิรายผล 

4.1การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ข้อมูลปฐมภูมิ ท าการเก็บข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่นดงัน้ี 

1.การเกบ็ขอ้มลูจากพืน้ทีจ่รงิ เพือ่ศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐานเกี่ยวกบัพืน้ที่ ขอ้มลูทางกายภาพของพืน้ที่ 
ความเสื่อมโทรมของอาคาร การใช้งานที่ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ลักษณะร้านค้าที่เ ปิดกิจการอยู่
ปัจจุบนัรวมถึงท าการสงัเกตกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่
โดยแบ่งเป็น3วนัคอื วนัจนัทร์ทีเ่ป็นต้นสปัดาหแ์ละ
วนัศุกร์ที่เป็นปลายสปัดาห์ และวนัหยุดคอืวนัเสาร์
โดยสงัเกตเป็นช่วงเวลาต่างกัน 4ช่วงคือ 12.00-
15.00น. 15.00-18.00น. 18.00-22.00น. 22.00-
24.00น. 

2. ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและ
ท าการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งกบัผูท้ีอ่ยูอ่าศยัใน
พื้นที่โดยแบ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ผู้ใช้งานในอาคาร 
เช่น เจา้ของรา้นคา้ ลกูคา้ นกัท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติทัง้หมด 83 คน เพื่อให้ทราบถึง
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชง้านว่า เป็นกลุ่มแบบไหน และ
ความพงึพอใจต่อสถานการณ์ของอาคารปัจจุบนัและ

ปัญหาที่พบเจอในพื้นที่ รวมถึงความคิดเห็นและ
แนวทางความต้องการในการแก้ปัญหาโดยการ
ปรบัปรุงพืน้ทีใ่นอนาคต 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัทฤษฎี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง กรณีศึกษาที่มีลักษณะ
ใกล้เคยีงกบัรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการ
เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของ
โครงการทีเ่หมาะสมต่อการปรบัปรุงพืน้ทีใ่นอนาคต
อยา่ง Coworking space,โฮสเทลและศนูยก์ารคา้ 

4.2 กระบวนการวิเคราะหข้์อมลู 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ท า
แบบสอบถามและการส ารวจภาคสนามนัน้ต้อง
ควบคูไ่ปกบัการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ
ซึ่งจะท าให้เราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ใหเ้ป็นโครงการอื่นๆทีน่่าสนใจได ้

5.ผลการวิจยั 

ในส่วนของAHP นั ้นก าหนดเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจคือ  ด้านสังคม ด้าน เศรษฐกิจ  ด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นกฎหมาย ดา้น
วัฒนธรรม และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท าการ
ประเมนิคดิวา่เกณฑไ์หนเป็นเกณฑท์ีส่ง่ผลส าคญัต่อ
พืน้ทีม่ากทีสุ่ด จะเหน็ได้ว่า ดา้นเศรษฐกจิส่งผลต่อ
พื้นที่มากที่สุด ซึ่งต้องมองว่าโครงการให้อะไรแก่
สงัคมแต่เน่ืองจากโครงการปัจจุบนัไม่ไดม้ผีูใ้ช้งาน
มากและเสือ่มโทรมลงท าใหต้อ้งหาสาเหตุของปัญหา
และจะพฒันาโครงการไดอ้ยา่งไร 

จากการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านใน
พืน้ทีเ่ป็นจ านวน 83 คน โดยมทีัง้ชาวไทยและขาว
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ต่างชาติแต่กลุ่มผู้ใช้งานหลักคือชาวไทยที่มา
รบัประทานอาหารโดยจะมาในช่วงเวลาหลงัเลกิงาน
และจะหนานแน่นในช่วงวนัศุกร์และวนัหยุดปัญหา
หลกัของอาคารสุขุมวทิพลาซ่าคอื ปัญหาเชงิพื้นที่ 
เช่นที่นัง่คอยไม่เพยีงพอ ไม่มกีารก าหนดพื้นที่สูบ
บุหรี ่ขาดพืน้ทีส่เีขยีว และเมื่อถามถงึความคดิเหน็
ต่อโครงการในอนาคตจะเหน็ไดว้่า พืน้ทีแ่สดงศลิปะ
เกาหลรี่วมกบัการค้าขายเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา
เป็นศูนย์การคา้ และคอมมูนีตี้มอลล์ตามล าดบัซึ่งมี
จุดร่วมเหมือนกันคือการใช้งานที่มีการค้าขายใน
พืน้ทีแ่ต่เมือ่ท าการวเิคราะหก์ารตลาดจงึคดิวา่ควรมี
โครงการอื่นๆทีอ่ยูใ่นอาคารสขุมุวทิพลาซ่าแหง่น้ี ซึง่
อาคารสุขุมวิทพลาซ่าควรได้รับการปรบัปรุงเป็น
อาคารมกิซ์ยสูหรอืการใชง้านแบบผสมผสานซึง่การ
จะเปลีย่นแปลงการใชง้านในสว่นต่างๆของโครงการ
นัน้ต้องมกีารวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ
ของโครงการที่จะ เปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่ ง
ประกอบด้วย1.พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ Retail
เน่ืองจากพืน้ที่เดมิเป็นพื้นที่ค้าขายอยู่แล้ว 2.พื้นที่ 
Coworking 3.พืน้ทีโ่ฮสเทล   

6.สรปุผลงานวิจยั 

 จากการสมมตกิารวางผงัพืน้ทีโ่ครงการท าให้
ไดพ้ืน้ทีข่องโครงการทีจ่ะเปลีย่นแปลงออกมาดงัน้ี 

1.พืน้ทีใ่หเ้ชา่เชงิพาณิชย ์(Retail) จะมทีัง้หมด
3ชัน้และยูนิตหน้าของชัน้4 โดยจะแบ่งพื้นที่ชัน้1 
เป็นรา้นอาหารเช่นเดมิแต่ควรมกีารจดัการกบัพืน้ที่
ส่วนกลางใหเ้ป็นระบบมกีารจดัพืน้ทีส่ าหรบัสบูบุหรี่
และมกีารเพิม่พืน้ทีน่ัง่สาธารณะเพือ่ดงึดดูคนใหม้าก
ขึน้รวมทัง้พืน้ทีส่เีขยีวในอาคารอาจจะมกีารจดังานอี
เวน้ตโ์ดย ดงึลกัษณะทีส่ าคญัของชุมชนเกาหลคีวาม
เป็นมาของชุมชนและสถานที่  โดยอาศัยพื้นที่
ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่ให้ขอ้มูลความรู้แก่เยาวชนที่

สนใจเกีย่วกบัวฒันธรรมเกาหล ีในการรบัรูป้ระเพณี
และวฒันธรรมการละเล่นต่างๆของเกาหล ีมกีารจดั
กจิกรรมภายในอาคาร เช่น งานปีใหม่ งานวนัเด็ก 
งานเทศกาลส าคญัของเกาหลเีพื่อดงึดดูใหม้ผีูค้นมา
ใช้พื้ นที่  แ ล ะอาจจะจัดตั ้ง ร้ านค้ าขนาด เล็ก
(kiosk)เพื่อให้มีรายได้ในการพฒันาโครงการและ
ดึงดูดผู้คนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นชัน้ 2และ3ของ
อาคารจะเป็นพื้นที่ค้าขายทัง้หมดโดยเปิดให้
โรงเรยีนสอนภาษาหรอืโรงเรยีนสอนเตน้ รอ้งเพลง
แบบเกาหล ีโรงเรยีนสอนท าอาหาร รวมถงึรา้นคา้ที่
ขายของเกีย่วกบัวฒันธรรมเกาหล ีเช่นเครื่องส าอาง 
เสื้อผ้า เครื่องประดับให้ทนัสมยักับแฟชัน่เกาหลี 
รวมถึงสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัศลิปินเกาหลตี่างๆ มา
เชา่ 

 
รปูท่ี 2 ภาพจ าลองการปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้1 ในการใช้
งานเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่เชงิพาณิชย ์

2 .พื้ น ที่  Co-working Space จ ะ เ ป็ นก า ร
ปรับปรุงสภาพภายในทัง้หมดของชัน้4และชัน้5 
แบ่งเป็นสองส่วนของอาคาร โดยจะท าการทุบผนัง
ภายในชัน้4ออกให้หมดและเปลี่ยนผนังภายนอก
ดา้นทีห่นัเขา้มาภายในอาคารใหเ้ป็นกระจก และท า
การเชื่ อมกับชัน้5โดยสร้างบันไดภายในคูหา 
เน่ืองจากชัน้5 สามารถเขา้ไดจ้ากชัน้4 เท่านัน้ไม่มี
ทางเดินรอบนอกเหมือนชัน้อื่นๆ โดยชัน้4จะ
แบ่งเป็นพื้นที่ห้องประชุม  พื้นที่บอร์ดเกม พื้นที่
ส าหรบัท างานร่วมกนั พืน้ทีท่านอาหาร หอ้งจดังาน
event หอ้งงานฝีมอื ชัน้5จะเป็นพืน้ทีส่ าหรบัออฟฟิศ
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ใหเ้ช่าเป็นรายเดอืนมหีลายขนาด 40ตารางเมตร 2 
ห้อง ขนาด45ตารางเมตร 4ห้อง ขนาดกลาง 54 
ตารางเมตร 2 ห้อง ขนาดใหญ่ 82 ตารางเมตร  3 
หอ้ง และมพีืน้ทีท่ างานทีเ่ป็นสว่นเงยีบ(Quiet zone)  
หอ้งน ้า ห้องคุยโทรศพัท์ ส าหรบัผูท้ี่ต้องการความ
เป็นสว่นตวั  

 
รปูท่ี 3 ภาพจ าลองการปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 4 ในการใช้
งานเ ป็นพื้นที่ ให้เช่ า เชิงพาณิชย์ (Retail)  พื้นที่
Coworking space และพืน้ทีโ่ฮสเทล 

3.พืน้ที ่โฮสเทล จะเป็นการปรบัปรุงสภาพยูนิ
ตบรเิวณหน้าลฟิต์ทัง้หมดโดยสร้างผนังกระจกกัน้
เพือ่เพิม่ความเป็นสว่นตวัโดยจะแบ่งส่วนการใชง้าน
ออกเป็นพื้นที่ห้องพกัและพื้นที่ส่วนรวมโดยพื้นที่
ห้องพักจะประกอบด้วยพื้นที่ห้องพักทัง้หมด 34 
ห้อง แบ่งเป็นห้องส่วนตัว ขนาด22 ตารางเมตร 
จ านวน 20 หอ้ง และหอ้งเตยีงสองชัน้ส าหรบัผูห้ญงิ 
ส าหรบั4 ท่านขนาด 18 ตารางเมตร จ านวน4หอ้ง 
รวม 16 เตียง ห้องเตียงสองชัน้ส าหรับผู้หญิง 
ส าหรบั6 ท่านขนาด 18 ตารางเมตร จ านวน4หอ้ง 
รวม 24 เตียง ห้องเตียงสองชัน้ส าหรบัผู้ชาย 16 
ท่าน ขนาด 20 ตารางเมตร 2ห้อง รวม 16 เตียง 
หอ้งเตยีงสองชัน้นอนรวม ส าหรบั 8 ท่าน ขนาด 31 
ตารางเมตร 2 หอ้ง รวม 16 เตยีง หอ้งเตยีงสองชัน้
นอนรวมส าหรบั 16 ท่าน ขนาด 48 ตารางเมตร 2
หอ้ง รวม 32เตยีง  และพืน้ทีส่ว่นรวมจะประกอบดว้ย 

พืน้ทีส่ว่นตอ้นรบั พืน้ทีค่รวั พืน้ทีน่ัง่เล่น และมพีืน้ที่
สเีขยีวอยูด่า้นบนดาดฟ้า 

 

รูปท่ี4 สดัส่วนของโครงการแบบผสมผสานใน
อาคารสุขมุวทิพลาซ่า 

ในกรณีศกึษาโครงการของวจิยัฉบบัน้ีเป็นการ
วิเคราะห์กระแสเงินสด(Cash Flow Analysis) ใน 
พื้นที่โครงการให้เช่าเชิงพาณิชย์ (Retail) โดยมี
อตัราเขา้ใชพ้ืน้ทีใ่นปีแรก รอ้ยละ70 ปีทีส่อง รอ้ยละ
80 ตัง้แต่ปีทีส่าม รอ้ยละ100 มอีตัราสว่นคดิลดอยู่ที ่
10  % มูลค่ า ปัจจุบันสุทธิของโครงการอยู่ที่   
80,248,382 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน IRR 
อยู่ที1่1 %  มรีะยะเวลาคนืทุนอยู่ที่ 9 ปี  โครงการ 
Coworking space มอีตัราเขา้ใชพ้ืน้ทีใ่นปีแรก รอ้ย
ละ60 ปีที่สองถึงสี่ร้อยละ 70 และปีที่ห้าถึงสิบหก 
รอ้ยละ 75 ปีทีส่บิเจด็ถงึยีส่บิ รอ้ยละ 80 มอีตัราสว่น
คดิลดอยู่ที่ 10 %  มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ
อยูท่ี ่ 20,581,707 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน 
IRR อยู่ที่ 12.91 %  มรีะยะเวลาคนืทุนอยู่ที่ 11 ปี  
โครงการโฮสเทล มีอัตราเข้าใช้พื้น ร้อยละ60 มี
อตัราส่วนคดิลดอยู่ที ่10 %  มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการอยู่ที ่ 22,744 บาท อตัราผลตอบแทนการ
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ลงทุน IRR อยู่ที ่10 %  มรีะยะเวลาคนืทุนอยู่ที ่11 
ปี  โครงการทัง้สามโครงการ มอีตัราสว่นคดิลดอยู่ที ่
12  %  มูลค่ า ปัจจุบันสุทธิของโครงการอยู่ ที่
25,434,437 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน IRR 
อยู่ที่ 13 %  มรีะยะเวลาคนืทุนอยู่ที่ 17 ปี  ซึ่งทัง้
สามโครงการเหมาะแก่การลงทุนเน่ืองมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธขิองโครงการเป็นบวกและมคี่า IRR สูง
กวา่ค่าเสยีโอกาสของเงนิทุน 

 

รปูท่ี5 รูปจ าลองหลงัการปรบัปรุงโครงการแบบ
ผสมผสานอาคารสขุมุวทิพลาซ่า 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมุ่งศกึษาแนวทางการจดัการพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในพืน้ทีย่่านเมอืงเก่า
ภายใตก้รอบแนวคดินิเวศพพิธิภณัฑ์ โดยมชีุมชนบา้นบุ กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศกึษา เนื่องจากชุมชนบา้น
บุเป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าในแง่ของทุนทางวฒันธรรม เป็นชุมชนเก่าแก่รมิคลองบางกอกน้อยทีม่พีฒันาการตัง้แต่
สมยัอยุธยาจนถงึปัจจุบนั ตัง้อยู่ในพืน้ทียุ่ทธศาสตรท์ีเ่ป็นตน้ทางของทางรถไฟสายตะวนัตก จงึมเีรื่องราวของ
การตัง้ชุมชน การอพยพเขา้  การใชช้วีติแบบดัง้เดมิ มรี่องรอยการท าสงครามสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 มกีาร
ท าขนัลงหนิทีเ่ก่าแก่และเหลอืเพยีงแหง่เดยีวในกรุงเทพ มคีวามเชือ่ ประเพณีและวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละ
จบัต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และยงัด ารงอยู่ใหศ้กึษา เรยีนรูแ้ละเยีย่มชม การศกึษาครัง้น้ีใชก้ระบวนการ
สงัเกตและสมัภาษณ์ถงึวถิีชวีติ ลกัษณะทางกายภาพ และประวตัศิาสตร์ของชุมชนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
เพื่อหาศกัยภาพพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัในอดตีทัง้ทีย่งัหลงเหลอืร่องรอยและสญูหายไปแลว้ มาประกอบกนัเป็น
นิเวศพพิธิภณัฑ ์งานวจิยันี้มปีระโยชน์คอืท าใหค้นในและนอกพืน้ทีต่ระหนกัและเหน็คุณคา่ของทุนในชุมชน  

ค ำส ำคญั: กำรจดักำรพืน้ที,่ สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ, นิเวศพพิธิภณัฑ,์ ทุนทำงวฒันธรรม, ยำ่นเมอืงเก่ำ  
 
Abstract 

This research aims to study the revitalization guidelines of community in an old urban district 
under Eco-museum framework, this research uses an case study of Baan Bu community, Bangkok. 
Because Ban Bu community is a valuable area in terms of cultural capital and it is an old community 
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that located along the Bangkok Noi Canal.  Ban Bu community was established in Ayutthaya era and 
continue to develop until today.  Due to its strategic area of being the starting station terminal of the 
Western Railway it has stories about how the community was created, immigration and traditional way 
of life.  There are also a signs of World War II, the only remaining handcrafts called Khan Long Hin in 
Bangkok and  a tangible and intangible beliefs, traditions and cultures; which is unique and worthy 
knowing and visiting.  In order to search for the potential areas that are important in the past that still 
exist and vanished area. This research uses observation and interviews regarding the community’s way 
of life, physical aspects and community’ s history from past to present and use the gathered data to 
create an Eco-museum. The purpose of this research is to enable people from in and outside the area 
to realize and appreciate the value of the capital in the community. 

Keywords: Management Area, Physical Environments, Eco-museum, Cultural Capital, Old Urban District 

 

1 ท่ีมาและความส าคญั 
ย่านเมอืงเก่านับเป็นมรดกวฒันธรรมทีคุ่ณค่า

ทัง้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน แต่อย่างไรก็ตาม
ทา่มกลางกระแสความเปลีย่นแปลง ยา่นเมอืงเก่าหลาย
แหง่เปลีย่นแปลงไปตามบรบิทจนสญูเสยีเอกลกัษณ์ไป 
อีกทัง้คนในย่านทัง้ผู้ที่อยู่มาก่อนหน้าและผู้ที่เพิ่ง
อพยพเขา้มาใหม่ขาดความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจ
ในบรบิทของตนเอง เพือ่อนุรกัษ์และพฒันาใหด้ ารงอยู่
ในกระแสความเปลี่ยนแปลงได้  ปัจจุบันนิ เวศ
พิพิธภัณฑ์หรือ Ecomuseum ได้รับความนิยมใน
ต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยงัถอืวา่เป็นองคค์วามรู้
ใหม่ที่คนยังไม่รู้จ ัก เป็นเครื่องมือทางวฒันธรรมที่
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะชุมชน เพื่อลดการผูกขาดทางความรู้ และ
อ านาจทีจ่ ากดัอยู่กบัรฐับาลใหล้ดลง เน้นกระบวนการ
ทางวฒันธรรมเพือ่ปลกูจติส านึกการเป็นเจา้ของมรดก
ทอ้งถิ่น และเป็นพพิธิภณัฑ์ทีส่ะสมความคดิมากกว่า
วตัถุ งานวจิยันี้น าเสนอแนวทางการจดัการทุนชุมชน 
เพื่ อ ฟ้ื น ฟู ชุ มชนย่ าน เ มื อ ง เ ก่ าภ าย ใต้ ก รอบ
แนวความคิดนิเวศพพิธิภณัฑ์ (Ecomuseum) โดยมี
กรณีศึกษาคือชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร โดยจะใหค้นในชุมชนทัง้ผูท้ีอ่ยู่อาศยั
เดมิ และผูท้ี่อพยพมาใหม่ได้มสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
เพื่อฟ้ืนฟูชุมชน อีกทัง้ตระหนักถึงการปกป้องพื้นที่
และทุนชุมชนทีม่อียู่     

                        
2 ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1   ฟ้ืนฟยู่านเก่า 
        การพัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่เมืองและชุมชนที่เก่า 
กล่ า วถึ ง ก า ร ให้ค ว ามส า คัญกับกา รอ นุ รักษ์
สถาปัตยกรรมและเมอืงทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร์
ที่แท้จริง โดยการอนุรกัษ์ดงักล่าวต้องไม่ส่งผลให้
คุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัลดลง อกีทัง้ควรค านึงถงึ
การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ แต่ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อความแท้ ของผังบริเวณหรือส่วน
ตกแต่งอาคาร 
2.2   ทุนชุมชน 

2.2.1 ทุ น ก ายภ าพ  )Physical capital) 
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการด ารงชวีติ หรอืเป็นปัจจยัพื้นฐานใน
การผลิตที่สนับสนุนการด ารงชีพของคนในชุมชน 
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ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา 
พลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ  

2.2.2 ทุนสังคม (Social capital) หมายถึง
ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อด ารงชีพ 
รวมทัง้ความไวใ้จ การยอมรบัซึง่กนัและกนัของคนใน
ชุมชน กลุ่มองค์กร เครอืข่ายภาคประชาชน/ประชา
สงัคม ความเชื่อถอืศรทัธา และวฒันธรรมทีส่บืทอด
กนัมายาวนาน 

2.2.3 ทุนทางวฒันธรรม (Cultural capital) 
คอื มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาติซึ่งกรม
สง่เสรมิวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรมก าหนดไว้
มี  7  ส า ข า  คื อ  ภ าษา  ว ร รณกร รมพื้ น บ้ า น  
ศลิปะการแสดง แนวทางปฏบิตัทิางสงัคม พธิกีรรม 
และงานเทศกาล  งานช่างฝีมอืดัง้เดิม ความรู้และ
แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล กฬีา ภูมิ
ปัญญาไทย นอกจากนัน้ยงัควรหมายรวมถึงมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ภาษาวรรณกรรม เอกสาร
โบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงาน
ศลิปกรรมต่าง ๆ ลว้นเป็นทุนทางวฒันธรรมทีบ่รรพ
บุรุษได้สัง่สมและสร้างสรรค์ไว้จนสืบทอดมาเป็น
มรดกวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังได้น ามาศึกษา
เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่ าของ เอกลักษณ์
วฒันธรรมไทย 
2.3   นิเวศพิพิธภณัฑ ์
นิ เ วศพิพิธภัณฑ์ประกอบด้ว ยพิพิธภัณฑ์ (M: 
Museum) มรดกท้องถิ่น (H: Heritage) และการมี
ส่วนร่วม (P:  Participation)  ของท้องถิ่นในการ
อนุรกัษ์สภาพแวดล้อม วถิีชีวิต และการผลิตแบบ
ดัง้เดมิ ในสว่นบทบาทของพพิธิภณัฑใ์หมน้ี่นอกจาก
เป็นที่ เก็บบันทึก เรื่ องราวประวัติศาสตร์ฉบับ
ประชาชนแลว้ ยงัมลีกัษณะการจดักจิกรรมกลางแจง้

โดยใหผู้ช้มไดล้งมอืปฏบิตัเิสมอืนเจา้ของวฒันธรรม
เพือ่เรยีนรูภ้มูปัิญญาการใชช้วีติแบบ พึง่พาธรรมชาต ิ
หรือเรียกว่า “พิพิธภัณฑ์ที่ไร้ฝาผนัง” ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมและนิทรรศการที่ไม่จ ากัดพื้นที่ และเวลา 
สามารถท าใหเ้กดิการฟ้ืนฟูชุมชน คอื สรา้งความรูส้กึ
ภาคภูมใิจในชุมชน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ภูมปัิญญา
และวฒันธรรม สรา้งจุดเด่นและความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของพื้นที่ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายจาก
ภายนอก เ ป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชน เ ป็น
กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ฟ้ืนฟู และสรา้งความตระหนัก
ในการปกป้องพืน้ที ่
 
3 ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวิจัย น้ีมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหาแนว
ทางการจดัการทุนชุมชนทัง้ทางดา้นกายภาพ สงัคม 
และวฒันธรรมที่มอียู่เดมิในปัจจุบนั เพื่อใหต้อบรบั
กบัแนวความคิดนิเวศพพิธิภัณฑ์ โดยควรเริ่มจาก
การศึกษาความส าคัญของชุมชนบ้านบุ ทัง้ด้าน
ประวตัศิาสตร์ การตัง้ถิน่ฐาน ลกัษณะทางกายภาพ 
สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม จากนัน้จงึวเิคราะห์
หาทุนชุมชน ทัง้ดา้นกายภาพ สงัคม และวฒันธรรม 
เพื่อหาศักยภาพในการฟ้ืนฟูชุมชน โดยใช้กรอบ
แนวความคิดนิเวศพิพิธภัณฑ์เป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการจดัการทุนชุมชน เมื่อทราบทุนชุมชนแลว้ ก็
น ามาหาแนวทางการจัดการทุนชุมชน โดยใช้ 21 
ตวัชี้วดันิเวศพพิธิภณัฑ์เป็นเกณฑ์ ดูตวัอย่างนิเวศ
พิพิธภัณฑ์ทัง้ ในและนอกประเทศ เพื่อหาแนว
ทางการจดัการทุนชุมชนทีเ่หมาะสมกบัชุมชนบา้นบุ 
มกีระบวนการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
3.1  ศึกษาแนวคิด  และทฤษฎี เกี่ ยวกับ นิ เวศ
พพิธิภณัฑจ์ากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
น าความรู้มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการทุน
ชุมชน ส าหรบัการฟ้ืนฟูชุมชนในยา่นเมอืงเก่า  
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3.2 ศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา คือ ชุมชนบ้านบุ โดย
ศกึษาลกัษณะทัว่ไปด้านกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม
ของชุมชน และศกึษาความส าคญัทางประวตัศิาสตร์
และการตัง้ถิน่ฐานของชุมชน     
3.3 สมัภาษณ์คนในชุมชนและแจกแบบสอบถาม ทัง้
บุคคลส าคญัได้แก่ ผู้น าชุมชน บุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และบุคคลทัว่ไปทีอ่าศยั
อยู่ในชุมชน เกี่ยวกบัการทบทวนและวเิคราะห์ทุน
ทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน ซึง่เป็นตน้ทุนใน
การขบัเคลื่อนชุมชน โดยเริม่จากการส ารวจข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อสืบค้นทุนเดิมของชุมชนว่าสิ่งใดที่มี
ศกัยภาพของชุมชนและเหมาะสมที่จะน าไปจดัท า
นิเวศพิพิธภัณฑ์ อีกทัง้การให้คนในชุมชนส ารวจ
จิตส านึกร่วมในทุนวัฒนธรรมที่คนในชุมชนยังมี
ความรู้สกึร่วมและยอมรบับทบาทของทุนวฒันธรรม
ทีป่รากฏอยูใ่นชุมชน 
3.4 ศึกษาตัวอย่างนิ เวศพิพิธภัณฑ์ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพือ่วเิคราะหก์ารจดัการทุนชุมชนในแต่
ละดา้นเพือ่จดัตัง้นิเวศพพิธิภณัฑ ์         
3.5 รวบรวมขอ้มลูและคดัเลอืกทุนชุมชนทีจ่ะน ามาใช้
จัดท านิเวศพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ 21 ตัวชี้ว ัดนิเวศ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้ว ัดที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกทุนชุน 
3.6 การคดัเลอืกพืน้ทีภ่ายในชุมชนบา้นบุทีเ่หมาะสม
ต่อการจดัตัง้นิเวศพพิธิภณัฑ ์ 
3.7 ใหค้นในชุมชน ทัง้บุคคลส าคญัไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน 
บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และ
บุคคลทัว่ไปที่อาศัยอยู่ ในชุมชมเป็นผู้ประเมิน
งานวจิยั 
3.8 สรุปข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการ
จดัการพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในพืน้ที่
ยา่นเมอืงเก่าภายใตก้รอบแนวคดินิเวศพพิธิภณัฑ ์
 
 

4 ผลการวิจยั 
นิเวศพพิธิภณัฑม์แีก่นเรื่องคอื “กว่าจะเป็นบา้น

บุ” มกีารเลา่เรือ่งแบง่เป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
1. วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ค น บ้ า น บุ แ ล ะ ค ว า ม

เจรญิรุง่เรอืงในอดตี 
2. การ เ ป็นชุมชนที่มีส่ วน เกี่ ย วข้อ งกับ

สงครามโลกครัง้ที2่ 
3. ชุมชนบา้นบุในปัจจุบนั 

 
โดยมเีป้าหมายใหค้นในชุมชนตระหนักถงึคุณค่าทุน
ชุมชนทีต่นมอียู่ เพื่อสบืต่อหรอืน าไปต่อยอดในการ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยมกีลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 
กลุ่มคอื 1.คนทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีท่ ัง้ทีอ่าศยัมาแต่เดมิ
และย้ายเข้ามาใหม่ 2.ผู้เยี่ยมชมทัว่ไปและคนที่มี
ความสนใจในมรดกของชุมชนซึ่งพบว่าพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการจดัตัง้นิเวศพพิธิภณัฑใ์นชุมชนบา้น
บุมทีัง้หมด 8 พื้นที่หลกั และ8พื้นที่ย่อย โดยมกีาร
เลา่เรือ่งดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 แสดงต าแหน่งทีต่ัง้ของพืน้ทีท่ีเ่ลอืกมาจดัตัง้
นิเวศพพิธิภณัฑ ์



แนวทางการจดัการพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในพืน้ทีย่า่นเมอืงเก่าภายใตก้รอบแนวคดินิเวศพพิธิภณัฑ์  
กรณศีกึษา : ชุมชนบา้นบุ กรงุเทพมหานคร 
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รูปท่ี 2 แสดงการเล่าเรื่องราวของนิเวศพพิธิภณัฑ์ 
 
ซึง่แนวทางการออกแบบและจดัการพืน้ทีจ่ะเน้นไปที่
พืน้ทีห่ลกั 4 พืน้ที ่ดงัน้ี 
พื้นท่ี 1 วดัสุวรรณาราม มคีวามส าคญัคอื เป็นวดัที่
รชักาลที่ 1 โปรดให้รื้อถอนและสถาปนาใหม่ทัว่ทัง้
พระอาราม โดยมกีารจดัการพืน้ทีใ่หส้ามารถจอดรถ
ได ้มตีลาดน ้าขายอาหารทอ้งถิน่และของทีร่ะลกึของ
ชุมชน 

 
รปูท่ี 3 แสดงการจดัการพืน้ทีข่องวดัสุวรรณาราม 
 
พื้นท่ี 2 ตลาดไรค้าน ในอดตีเป็นตลาดบกทีม่ขีนาด
ใหญ่ที่สุดของฝัง่ธนบุรี มีการจดัการพื้นที่โดยเพิ่ม
พื้นที่จ ัดนิทรรศการและเวทีแสดงการเล่นกระบี่
กระบอง 

 
รปูท่ี 4 แสดงการจดัการพืน้ทีข่องตลาดไรค้าน 
 
พื้นท่ี 3 โรงเรียนวดัสุวรรณาราม เป็นสถานที่ที่บ่ง
บอกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี และเป็นจุดทีม่ศีพ
ทหารพมา่ฝังอยู ่จดัพืน้ทีโ่ดยเพิม่พืน้ทีจ่ดันิทรรศการ
และจดัแสดงอุปกรณ์การเลน่กระบีก่ระบอง 

 
รูปท่ี  5 แสดงการจัดการพื้นที่ของ โรงเรียนวัด
สวุรรณาราม  
 
พื้นท่ี 4 บา้นขนัลงหนิเจยีม แสงสจัจา เป็นโรงงานขนั
ลงหนิที่มมีาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา ซึ่งปัจจุบนัเป็น
แห่งสุดทา้ยทีย่งัท าขนัลงหนิแบบดัง้เดมิ จะมกีารเพิม่
พื้นที่จดันิทรรศการ พื้นที่ให้ผู้เยี่ยมสามารถเขา้มามี
สว่นรว่มในการท าขนัลงหนิ และพืน้ทีจ่ดัแสดงงาน 

 
รูปท่ี 6 แสดงการจัดการพื้นที่บ้านขนัลงหินเจียม 
แสงสจัจา 
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ปัจจุบนัเทคโนโลยีและนวตักรรมในห้องชุดพกัอาศัยแนวสูงเพื่อเสริมความสะดวกสบายให้กับ
ผูบ้รโิภคมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการหลายรายมกีารปรบัตวัในการเลอืกใชน้วตักรรมทีผู่บ้รโิภคมี
ความเตม็ใจจา่ยเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความเตม็ใจ
จ่ายของผูบ้รโิภคใหก้บันวตักรรมในหอ้งชุดพกัอาศยัแนวสงู โดยงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารใชน้วตักรรมในหอ้งชุดพกัอาศยัแนวสูงจ านวน 152 ราย ดว้ยแบบสอบถาม และใช้
ทฤษฎีความเต็มใจจ่ายวเิคราะห์ราคาความเต็มใจจ่ายสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า นวตักรรมด้านระบบจอด
รถยนต์อตัโนมตัผิูบ้รโิภคเตม็ใจจ่ายมากทีสุ่ด โดยมรีะดบัความเตม็ใจจ่ายเพิม่ 543,323 บาท ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้มเ่กนิ 6.5 เน่ืองจากปัญหาดา้นทีจ่อดรถในอาคารชุดพกั
อาศยัแนวสงูเป็นปัญหาทีผู่บ้รโิภคตอ้งการใหป้รบัปรุงมากทีสุ่ด และระบบระบายอากาศหรอืถ่ายเทความรอ้น 
และระบบหมุนเวยีนอากาศหรอืฟอกอากาศ และระบบบา้นอจัฉรยิะ เตม็ใจจ่ายรองลงมาตามล าดบั ในขณะที่
ระบบประตูดจิติอลแสกนใบหน้าหรอืน้ิวมอื และระบบช่องใสข่องอตัโนมตัิ และระบบการชารต์รถยนตไ์ฟฟ้า มี
ระดบัความเตม็ใจจา่ยน้อยทีส่ดุ 3 อนัดบัสดุทา้ยตามล าดบั 

ค ำส ำคญั: ควำมเตม็ใจจำ่ย, นวตักรรม, ประเมนิมลูคำ่, หอ้งชุดพกัอำศยัแนวสงู 
 

Abstract 
At present, technology and innovation in high-rise residential condominiums for enhancing 

the convenience for consumers are continuously developed. Many entrepreneurs have adapted to 
choose the innovation that consumers are willing to pay to create a competitive advantage. This 
research, therefore, aims to study the level of willingness to pay of consumers for innovation in high- 
rise residential units. This research used quantitative approach by issuing a questionnaires and 
collecting data from 152 consumers with using of innovation in high-rise residential condominiums and 
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using the Willingness to Pay theory to analyse the maximum willingness to pay. The results found that 
consumers had the highest willing to pay value for auto parking systems with additional 543,323 baht 
at 95% confidence level and error value less than 6.5. This is because parking problems in high-rise 
condominiums is a main problem that consumers want to improve the most. Air ventilation or heat 
transfer, air circulation or air purification and intelligent home had less willing to pay values than auto 
parking system respectively. While the scanning faces or fingers door systems, automated locker and 
electric vehicle charging station were the 3 lowest values of willingness to pay in this study.  

Keywords: Willingness to pay, Innovation, Evaluate, High rise condominium 
 
1 บทน า 

        เทคโนโลยีในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้
เปลีย่นไป ก่อเกดิอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก
มากมาย และการสร้างนวตักรรมถือเป็นสิ่งส าคัญ
ส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น 
ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จงึต้องมปีรบั
กลยุทธ์ ซึ่งการใช้นวตักรรมจะเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
โครงการ แต่อย่างไรก็ตามการใช้นวตักรรมเข้ามา
ช่วย ยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแปลกใหม่การ
ประเมนิมลูคา่ของตวันวตักรรม ยงัผนัผวนตามปัจจยั
อื่นๆ จากเหตุผลดงักล่าว การศกึษาความเตม็ใจจ่าย
ในนวนัตกรรม จะเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถเข้าใจ
ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย  ทัง้ยังช่วยให้
ผู้ประกอบการด าเ นินธุรกิจในการพัฒนาด้าน
นวตักรรมอย่างถูกทาง สามารถสรา้งการแข่งขนัใน
ตลาดและลดความเสีย่งของการลงทุนได้ (ปรเมศวร์ 
กุมารบุญ, 2550) 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
        การศกึษาทฤษฏแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
น ามาประกอบการวจิยั มดีงัน้ี 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัของนวตักรรม 
        นวตักรรม แปลว่าท าสิง่ใหม่ขึ้นมาเพื่อท าให้
เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ หรอืท าในสิง่ทีแ่ตกต่าง
จากคนอื่น โดยอาศยัการเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้
รอบตวัเราให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่
แนวความคดิใหม่ทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและ
สงัคม (พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์, 2547) 
 
2.2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
        ท าการศกึษาความหมายและพฤตกิรรมต่างๆ
ของผูบ้รโิภคการเพื่อศกึษาการแสดงออกของแต่ละ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชส้นิคา้และบรกิาร
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการในการตดัสนิใจ 
(ด ารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรติ วริยิะกจิพฒันา, 
2538) ในการหาความเตม็ใจจ่ายของผูบ้รโิภคในการ
ใชน้วตักรรมหอ้งชุดพกัอาศยัในการวจิยันี้ 
 
2.3 นวตักรรมในอสงัหาริมทรพัย ์
        นวัตก ร รมด้ าน เทค โน โลยีที่ ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันสามารถได้เป็น  4 กลุ่ม 
ได้แก่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ด้านความ
สะดวกสบาย ด้านความปลอดภยั และด้านสุขภาพ 
(ปฐมพงศ์ เจรญิสุข, 2560, น.13-15) ซึ่งการวจิยัใน
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ครัง้น้ีมุ่งเน้นไปทีน่วตักรรมส าหรบัหอ้งชุดพกัอาศยั
แนวสงู  
 
2.4 ความเตม็ใจทีจ่ะจ่าย 
        ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay, 
WTP)  ( ภ ร าด ร  ป รีด าภัก ดิ ,์ 2549, น . 75, 432) 
หมายถึงความเต็มใจของผู้บริโภคที่พร้อมจะจ่าย
ส าหรบัสนิคา้หรอืบรกิารซึง่ขึน้อยู่กบั การประเมนิค่า
สินค้าหรือบริการนัน้ของผู้บริโภค ทัง้น้ีวิธีการวัด
จ านวนเงนิส าหรบัความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในนวตักรรม
ของอาคารชุดพกัอาศยัแนวสูง จะใช้การตัง้ค าถาม
แบบปิดและก าหนดจ านวนต่อรอง 2 คา่ มตีวัเลอืกให้
ตอบคอื “เตม็ใจจา่ย (Yes)” และ “ไมเ่ตม็ใจจา่ย (No)” 
ในกรณีทีเ่ตม็ใจจ่ายจะเพิม่จ านวนเงนิอกี 2 เท่า แลว้
ใหต้อบอกีครัง้ ส่วนในกรณีทีไ่ม่เตม็ใจจ่ายจะท าการ
ลดจ านวนเงนิลงครึง่หน่ึง จากนัน้กจ็ะถามใหมเ่พือ่ให้
ผูร้บัสมัภาษณ์ตอบ “เตม็ ใจจา่ย (Yes)” และ “ไมเ่ตม็
ใ จ จ่ า ย  (No) ”  โ ด ย ก า ห น ด ร า ค า เ ริ่ ม ต้ น ใ น
แบบสอบถาม จะใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่จากราคาจรงิที่
มกีารจ าหน่ายใหก้บัโครงการไม่น้อยกว่า นวตักรรม
ละ 3 ราย จากนัน้จงึท าการค านวนหาค่าความเตม็ใจ
ทีจ่ะจา่ยเฉลีย่ดว้ยวธิทีางตรง (เรณู สขุารมณ์, 2541) 
 
3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
        3.1 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
และพฤตกิรรมการเลอืกโครงการชุดพกัอาศยั 
        3.2 เพือ่ศกึษาปัจจยัความส าคญัของนวตักรรม
ในการตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดพกัอาศยั 

        3.3 เพือ่ศกึษามลูค่าเพิม่ของนวตักรรมในหอ้ง
ชุดพกัอาศยัแนวสงู 

 

 

4 ขอบเขตการท าวิจยั 
       การศึกษาน้ีมุ่งท าการศึกษาความเต็มใจจ่าย
นวัตกรรมในห้องชุดพักอาศัยแนวสูง  จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการใช้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใน
โครงการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
5 วิธีการท าวิจยั 
       เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีต่ดัสนิใจซือ้หอ้งชุดพกัอาศยัแนวสงูทีม่กีาร
ใชน้วตักรรมผลติภณัฑ์จ านวน 152 ตวัอย่าง และใช้
เ กณฑ์คัด เ ลือ กนวัตก ร รม  ส า ห รับก า ร ออก
แบบสอบถามใช้เทคนิคการตัง้ค าถามแบบปิดและ
ก าหนดจ านวนเงนิต่อรอง 2 ค่า (Double Bounded 
Closed-ended) จ านวน 7 นวตักรรม คอื (1) ระบบ
การชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า (2) ระบบบ้านอจัฉรยิะ (3) 
ระบบช่องใส่ของอตัโนมตัิ (4) ระบบจอดรถอตัโนมตัิ 
(5) ระบบประตูดจิิตอลแสกนใบหน้าหรอืน้ิวมอื (6) 
ระบบระบายอากาศหรอืถ่ายเทความรอ้น (7) ระบบ
หมุนเวยีนอากาศหรอืฟอกอากาศ โดยใชว้ธิวีเิคราะห์
ความเตม็ใจจ่ายเฉลีย่ (Mean WTP) ดว้ยวธิทีางตรง 
(เรณู สขุารมณ์, 2541) มาใชใ้นการประเมนิมลูคา่เพิม่
ของนวตักรรม ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 6.5 จากการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากรของอจัฉรา
วรรณ งามญาณ (2554) 
 
6 ผลการวิจยั 
        จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง สามารถแสดงผลไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้
นวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์

ขอ้มลู รอ้ยละ 
1. เพศ  
    A : ชาย 45.4 
    B : หญงิ 54.6 

รวม 100.0 
2. อายุ  
    A : ต ่ากวา่ 20 ปี   5.3 
    B : 20 - 29 ปี          9.9 
    C : 30 - 39 ปี 26.3 
    D : 40 - 49 ปี             28.9 
    E : 50 - 59 ปี          18.4 
    F : 60 ปี ขึน้ไป 11.2 

รวม 100.0 
3. ระดบัการศกึษา  
    A : ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี     10.5 
    B : ปรญิญาตร ี         53.9 
    C : ปรญิญาโท         31.6 
    D : ปรญิญาเอก/สงูกวา่             4.0 

รวม 100.0 
4. อาชพี  
    A : นกัเรยีน/นกัศกึษา    5.3 
    B : ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 14.5 
    C : อาชพีอสิระ      15.8 
    D : เจา้ของกจิการ/นกัลงทุน   18.4 
    E : พนงังานเอกชน   40.8 
    F : พอ่/แมบ่า้น,เกษยีณอายุ 2.6 
    G : อื่นๆ  2.6 

รวม 100.0 
5. รายไดค้รอบครวัต่อเดอืน  
    A : ต ่ากวา่ 30,000 บาท       0.0 

ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้
นวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์(ต่อ) 

ขอ้มลู รอ้ยละ 
    B : 30,000 - 50,000 บาท 3.3 
    C : 50,5001 - 80,000 บาท 5.9 
    D : 80,001 - 120,000 บาท             18.4 
    E : 120,001 - 160,000 บาท         21.7 
    F : 160,001 - 200,000 บาท 26.3 
    G : มากกวา่ 200,001 บาท 24.4 

รวม 100.0 
        จากตารางที่ 1 ค่ารอ้ยละขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี
การใชน้วตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 - 49 ปี จบการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมี
รายได้รวมของครอบครัวต่อ เดือน  160,001 – 
200,000 บาท 
  
ตารางท่ี 2 คา่รอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ขอ้มลู รอ้ยละ 
1. ระดบัราคาของโครงการหอ้งชุด
พกัอาศยั 

 

    A : ต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท     0.0 
    B : 2.01 – 3 ลา้นบาท       7.2 
    C : 3.01 – 5 ลา้นบาท 27.6 
    D : 5.01 – 8 ลา้นบาท     30.9 
    E : 8.01 – 10 ลา้นบาท     23.7 
    F : มากกวา่ 10 ลา้นบาท 10.6 
2. บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัมากทีส่ดุ 

 

    A : ตวัเอง               50.0 
    B : คูส่มรส 44.1 
    C : บดิา/มารดา             4.6 
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ตารางท่ี 2 คา่รอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ต่อ) 
ขอ้มลู รอ้ยละ 

    D : อื่นๆ 1.3 
3. วตัถุประสงคห์ลกัในการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในครัง้น้ี 

 

    A : เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกั      56.6 
    B : เป็นทอียูอ่าศยัส ารอง    17.0 
    C : ซือ้ใหบุ้ตร หลาน 5.3 
    D : ซือ้เพือ่ลงทุน/เกง็ก าไร 19.1 
    E : อื่นๆ 2.0 
4. การหาขอ้มลูการใชน้วตักรรม
ในหอ้งพกัอาศยัจากชอ่งทางใด 

 

    A : โทรทศัน์/อนิเตอร์เน็ต/เวป็
ไซต ์

80.2 

    B : สือ่สิง่พมิพ/์แผน่พบั/ใบปลวิ 2.0 
    C : สอบถามผูม้ปีระสบการณ์ 14.5 
    D : อื่นๆ 3.3 
5. เหตุผลทีส่ าคญัทีส่ดุทีเ่ลอืก
โครงการ ทีม่กีารใชน้วตักรรม 

 

    A : ความสะดวกสบาย    75.6 
    B : ราคาคุม้คา่เหมาะสม     19.1 
    C : ชือ่เสยีงผูป้ระกอบการ    5.3 
    D : บรกิารหลงัการขาย     0.0 
    E : อื่นๆ 0.0 

 
        จากตารางที่ 2 ค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภค พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ใน
โครงการหอ้งชุดพกัอาศยัทีร่ะดบัราคา 5.01 – 8 ลา้น
บาท บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยั
ในครัง้ น้ีคือตัวผู้ซื้อเอง วัตถุประสงค์หลักในการ
ตดัสนิใจซื้อคอืเป็นทีอ่ยู่อาศยัหลกั แหล่งหาขอ้มลูใน
การใช้นวตักรรมในห้องพักอาศัยจากสื่อโทรทศัน์/

อนิเตอร์เน็ต/เวป็ไซต์ และเหตุผลส าคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืก
โครงการ ทีม่กีารใชน้วตักรรมคอืความสะดวกสบาย 
 
        จากการศกึษาทฤษฏแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
พบว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมสี่วนในกระบวนการ
ในการตัดสินใจ จึงสร้างแบบสอบถามถึงปัจจัย
ความส าคญัในการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งจะได้ผลการวจิยั
ตามตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ปัจจยัความส าคญัของนวตักรรม
ในการตดัสนิใจซือ้ 

ขอ้มลู คา่เฉลีย่ ระดบั
ความส าคญั 

1. นวตักรรมในโครงการมี
ความใหม่และแตกต่างจาก
โครงการอื่นๆ 

4.40 มากทีสุ่ด 

2. นวตักรรมในโครงการใช้
งานงา่ยและมปีระสทิธภิาพ 

4.18 มาก 

3. นวัตกรรมในโครงการ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ ใ ช้ แ ล ะ
ครอบครวั 

3.91 มาก 

4. นวตักรรมในโครงการใช้
งานได้จริง เกิดประโยชน์
สงูสดุ  

3.41 มาก 

 
        จากตารางที ่3 ค่าเฉลีย่ปัจจยัความส าคญัของ
นวตักรรมในการตดัสนิใจซื้อพบว่า ปัจจยัทีก่ลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญมากที่สุดคือ  
นวตักรรมในโครงการมคีวามใหม่และแตกต่างจาก
โครงการอื่ นๆ  ส่วนระดับความส าคัญมากคือ 
นวตักรรมในโครงการใชง้านง่ายมปีระสทิธภิาพ และ
นวัตกรรมในโครงการเหมาะสมกับผู้ ใช้  และ  
นวตักรรมในโครงการใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์
สงูสดุ ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4 แสดงคา่ความเตม็ใจจา่ยเฉลีย่  
นวตักรรม ราคา

เริม่ตน้ 
Mean 
WTP 

% 
การเพิม่
มลูคา่ 

ร ะ บ บ จ อ ด ร ถ
อตัโนมตั ิ

395,000 543,323 137.6% 

ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศหรอืถ่ายเท
ความรอ้น 

26,200 33,798 129.0% 

ระบบหมุนเวียน
อากาศหรือฟอก
อากาศ 

38,500 48,895 127.0% 

ระบบบา้นอจัฉรยิะ 66,500 78,270 117.7% 
ระบบประตูดจิติอล
แสกนใบหน้าหรือ
น้ิวมอื 

34,200 39,484 115.5% 

ระบบช่องใส่ของ
อตัโนมตั ิ

6,600 5,620 85.2% 

ร ะบบการชาร์ ต
รถยนตไ์ฟฟ้า 

11,700 7,974 68.2% 

 
        จากตารางที ่4 แสดงค่าความเตม็ใจจ่ายเฉลีย่ 
พบว่านวตักรรมระบบจอดรถอตัโนมตัิสามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่ได้มากทีสุ่ด ส่วนระบบระบายอากาศหรอื
ถ่ายเทความร้อน และระบบหมุนเวยีนอากาศหรือ
ฟอกอากาศ และระบบบา้นอจัฉรยิะ และระบบประตู
ดจิิตอลแสกนใบหน้าหรือน้ิวมอื สร้างมูลค่าเพิม่ได้
รองลงมาตามล าดบั ส่วนระบบช่องใส่ของอตัโนมตัิ 
และระบบการชารต์รถยนตไ์ฟฟ้า ยงัไมส่ามารถสรา้ง
มลูคา่ได ้
 
7 สรปุและอภิปรายผล 
        จากการที่ได้รบัผลการวจิยัในครัง้น้ีจะพบว่า
นวตักรรมในหอ้งชุดพกัอาศยัแนวสงูทีส่ามารถสรา้ง
มูลค่าเพิ่มในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ได้มากที่สุด 

คอืนวตักรรมระบบจอดรถอตัโนมตัิ ถึงแมว้่าในการ
เสนอราคาในครัง้แรกจะสูงกว่านวตักรรมอื่นก็ตาม 
นัน่ก็สามารถอนุมานได้ว่า ระดับราคาไม่ได้เป็น
ตวัชี้วดัในการเต็มใจจ่ายของผู้บรโิภค แต่ผู้บรโิภค
ต้องการนวตักรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของ
การอยู่อาศยัในหอ้งชุดพกัอาศยัแนวสงูในปัจจุบนั สิง่
หลายๆโครงการกม็ปัีญหาคลา้ยคลงึกนั คอืทีจ่อดรถ
ไมเ่พยีงพอ 
        นวตักรรมอื่นๆคือ ระบบระบายอากาศหรือ
ถ่ายเทความร้อน, ระบบหมุนเวยีนอากาศหรอืฟอก
อากาศ, ระบบบ้านอจัฉรยิะ, ระบบประตูดจิติอลแส
กนใบหน้าหรอืน้ิวมอื ก็ยงัสามารถเพิม่มูลค่าให้กบั
โครงการได้ในระดับไล่เลี่ยกัน ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโครงการ ตาม
ระดบัราคาหรอืแนวคดิไดต้่อไป 
       ส่วนนวตักรรมระบบช่องใส่ของอตัโนมตัิและ
ระบบการชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า จากการวิจัยยังไม่
สามารถเพิม่มูลค่าได้ อาจเน่ืองจากการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในปัจจุบันยังน้อย และระบบช่องใส่ของ
อตัโนมตัยิงัมคีนใช้แค่เฉพาะกลุ่มซึ่งยงัมไีม่มากนัก 
ทัง้สองนวตักรรมจงึยงัไมเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคได ้ 
        ซึ่ งหากน าข้อมูล ปัจจัยความส าคัญของ
นวตักรรมในการตดัสนิใจซื้อ โดยพบว่าส่วนใหญ่ให้
ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอื นวตักรรมในโครงการ
มีความใหม่และแตกต่างจากโครงการอื่นๆ ก็จะ
สอดคลอ้งกบัค่าความเตม็ใจจ่ายทีแ่ต่ละนวตักรรมที่
ส ามารถ เพิ่มมูลค่ า ได้มีความ ใหม่  โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังมีการใช้ไม่มากนัก 
(“ส่องนวัตกรรมคอนโดและที่อยู่อาศัยจากเหล่า
ผูป้ระกอบการอสงัหาฯชัน้น า,” 2562) 
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บทคดัย่อ 

นโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวในจงัหวดัเมอืงรองท าให้ผูป้ระกอบการลงทุนสร้างทีพ่กัตามเมอืงรอง
มากขึน้ซึง่ธุรกจิโรงแรมขนาดเลก็มคีวามยนืหยุ่นตอบโจทยพ์ฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วได ้นครศรธีรรมราชเป็น
จงัหวดัเมอืงรองทีม่จี านวนนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในปี 2560 มศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วแต่มจี านวนทีพ่กัไม่
เพยีงพอต่ออตัราเขา้พกั ในขณะทีอ่พาร์ตเมนต์มจี านวนมากเกนิความตอ้งการ และมสีภาพเก่าทรุดโทรมแต่มี
ศกัยภาพดา้นท าเลทีต่ัง้  และเหมาะแก่การปรบัเปลีย่นเป็นโรงแรมขนาดเลก็ งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์น าเสนอ
แนวทางการเตรยีมการและขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ตเมนต์ใหเ้ป็นโรงแรมขนาด
เลก็ (Step – by – Step Process) โดยรวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ปัจจยั
ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว ลกัษณะทางกายภาพและขอ้มลูของโรงแรมขนาดเลก็ และอพารต์เมนตใ์นอ าเภอ
เมอืงนครศรธีรรมราช และขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นอาคารเป็นโรงแรมจากผูเ้ชีย่วชาญ โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะห์
เน้ือหา ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่สามารถสรุปขัน้ตอนการเตรยีมการได ้9 ขัน้ตอน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัเปลี่ยนอาคารใหเ้ป็นโรงแรมขนาดเลก็ และเป็นประโยชน์แก่นักออกแบบ ผูป้ระกอบการ และนักลงทุนที่
สนใจน าไปประยุกตใ์ชใ้หม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคารและการด าเนินธุรกจิต่อไป 

ค ำส ำคญั: อพำรต์เมนต,์ โรงแรมขนำดเลก็, การปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อย 
 

Abstract 

Tourism promotion policy in less visited areas motivates real estate developers to invest and 
build more accommodations in the cities in which small hotels are flexible responding to tourist 
behaviours.  Nakhon Si Thammarat province is considered as less visited area with the largest number 
of tourists in 2017. Although the province has potentials in several aspects, the accommodations in the 



แนวทางการเตรยีมการเพือ่ปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพของอพารต์เมนต์ 
ใหเ้ป็นโรงแรมขนาดเลก็: กรณศีกึษาพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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area are insufficient.  On the other hand, the existing apartments are old and deteriorated, but the 
locational potential make them suitable for the adaptation to small hotels.  This research aims to provide 
guidelines for the preparation and step by step process regarding the physical adaptations of old 
apartments to small hotels. Qualitative data are collected from interviews with tourists in terms of 
demand factors and physical characteristics of small hotels and apartments.  In addition, the interview 
with an adaptive reuse expert provided the information on the preparation and adaptation process of 
the buildings. The findings showed 9 steps of the preparation process that can be used as guidelines 
for the adaptation of buildings to small hotels, which will be beneficial to designers, entrepreneurs and 
real estate developers applying the projects to respond users’ needs and align with their business goals. 

Keywords: Apartment, Small hotel, Adaptive reuse 

 
1 บทน า 

อุตสาหกรรมภาคการท่อง เที่ยวไทย
ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศและสามารถกระจาย
รายได้สู่ทุกภูมภิาครวมเป็นเงนิ 2.75 ล้านล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2560 ขยายตวัร้อยละ 9.47 จากปีที่ผ่าน
มา (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา , 2560) 
จากนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วจากภาครฐัมุง่เน้น
การกระจายรายได้สู่ชุมชนและจงัหวดัเมอืงรองเพื่อ
กระตุ้นการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่และการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว เสน้ทางคมนาคม และธุรกจิทีพ่กัทีม่คีวาม
ต้อ ง เพิ่มขึ้นควรได้ รับการพัฒนา เพื่ อ รองรับ
นักท่องเทีย่ว ท าใหม้นีักลงทุนตดัสนิใจลงทุนสรา้งที่
พกัตามเมอืงรอง จงัหวดันครศรธีรรมราชเป็นหนึ่งใน
จงัหวดัเมอืงรองที่มจี านวนผู้มาเยอืนมากที่สุดเป็น
อนัดบัหนึ่งจากจ านวนเมอืงรองทัง้หมดถงึ 1.82 ลา้น
คน จ านวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.82 และท า
รายได้สูงเป็นอนัดบัสองถึง 7.68 พนัล้านบาท ในปี 
2560 (ส านกังานสถติจิงัหวดันครศรธีรรมราช, 2560) 
มศีักยภาพทางด้านการคมนาคม การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจที่พกัได้รบัอนิสงส์จากสถานการณ์
การท่องเทีย่ว ขยายตวัรอ้ยละ 3.7-5.5 จากปี 2559 

ซึ่ งธุ รกิจ โรงแรมขนาดเล็กมีโอกาสให้บริการ
นักท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ เน่ืองจากมคีวามยดืหยุ่นใน
การปรบักลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ การน าเสนอ 
การบริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าในแต่ละประเภท (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 2559) 
และขยายตัวพร้อมกับการเติบโตของสายการบิน
ราคาประหยดั (Low Cost Airline) นักท่องเที่ยวที่มี
เงนิจ ากดัรวมไปถึงการเตบิโตของโซเชยีลเน็ตเวริ์ค
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และตอบโจทย์ความไม่
แน่นอนในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ จากนโยบาย
การสนบัสนุนทีพ่กัและแหล่งทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเมอืง
รอง และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราชท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวและ
ความต้องการที่พกัเพิม่มากขึ้น ในทางตรงกนัข้าม
จ านวนหอ้งพกัมอีตัราการขยายตวัน้อยกวา่อตัราการ
เข้าพัก จากสถิติจ านวนห้องพักที่มีไว้บริการ
นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 7.11 และจ านวน
หอ้งพกัทีข่ายไดข้ยายตวัรอ้ยละ 22.11 จากปี 2558 
(ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์, 2561) จากขอ้มลูสถาน
ประกอบการประเภทที่พักในอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรธีรรมราชทัง้หมด 132 แห่ง พบว่ามจี านวนที่
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พกัประเภทอพารต์เมนตม์ากทีส่ดุถงึ 60 แหง่ รอ้ยละ 
45.45 รองลงมาเป็นโรงแรม 38 แห่ง รอ้ยละ 28.80 
หอพกั 17 แหง่ รอ้ยละ 12.90 แมนชัน่ 15 แหง่ รอ้ย
ละ 11.35 เกสตเ์ฮา้ส ์1 แหง่ รอ้ยละ 0.75 และรสีอรท์ 
1 แห่ง ร้อยละ 0.75 ตามล าดับ จากการส ารวจ
พบว่าอพาร์ตเมนต์ตัง้อยู่ ใกล้กับถนนเส้นหลักมี
ศกัยภาพด้านที่ตัง้ใกล้กบัสถานที่ท่องเที่ยว และอยู่
ในภาวะที่มากเกินความต้องการของผู้บริโภค 
(Oversupply) และไม่ตรงต่อความต้องการของ
นกัท่องเทีย่ว อกีทัง้ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกจิ 
เชน่ มสีภาพอาคารเก่าทรุดโทรมอายุเฉลีย่อยูท่ี ่13 ปี 
ไม่ไดร้บัการปรบัปรุงดูแลสอีาคารหลุดลอก หรอืร่อน
ระบบท่อเกิดปัญหารัว่ซึมส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ
อาคาร อุปกรณ์ภายในหอ้งพกัเก่าไม่ไดม้าตรฐาน มี
ปัญหาค้างค่าเช่าและผู้เช่าหลบหนี มรีะยะเวลาเช่า
สัน้  เ ป็นแหล่งมัว่สุมและเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
บ่อยครัง้ ดงันัน้การน าเอาทรพัยากรอาคารที่มีอยู่
แล้วอายุการใช้งานมาก น ากลับมาปประยุกต์ใช้ 
(Adaptive reuse) แทนการลงทุนใหม่ช่วยลดต้นทุน 
แล ะความ เ สี่ ย ง จ าก ปั จจัยภายนอก  ซึ่ ง ก า ร
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบจากที่พกัให้เช่ารายเดือนเป็นที่
พักให้เช่าแบบรายวันให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ระยะเวลาการเขา้พกัของผูเ้ขา้พักที่เปลี่ยนแปลงไป
เน้นการเดนิทางเขา้มาเพือ่การทอ่งเทีย่วพกัผอ่นเป็น
หลกัในช่วงระยะเวลาสัน้อสงัหาริมทรพัย์ประเภท
โรงแรมจึงเหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด ที่ พั ก ใ น อ า เ ภ อ จั ง ห วั ด
นครศรธีรรมราชมากกวา่ทีพ่กัแบบ อพารต์เมนต ์

2 รายละเอียดของการวิจยั 

2.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 การวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
หลัก เกณฑ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็นกรอบในการพิจารณา         
(Check list) การเตรียมการ และขัน้ตอนในการ

ปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพของอพารต์เมนตใ์ห้
เป็นโรงแรมขนาดเลก็ (Step – by – Step Process) 

2.2 ขอบเขตการวิจยั 

2.2.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ เป็นการศกึษาขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม 
ผูป้ระกอบการอพาร์ตเมนต์ และผูเ้ชี่ยวชาญในการ
ปรบัเปลี่ยนอาคาร และศกึษาลกัษณะทางกายภาพ 
ของอพารต์เมนตแ์ละโรงแรมขนาดเลก็ รวมทัง้ศกึษา  
ขัน้ตอนการเตรียมการปรับเปลี่ยนลักษณะทาง
กายภาพของอพารต์เมนตใ์หเ้ป็นโรงแรมขนาดเลก็ 
2.2.2 ขอบเขตด้ำนพื้นทีก่ำรศึกษำ ศึกษาพื้นที่ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ครอบคลุมพืน้ที ่
ทิศ เหนือและทิศใต้ จรด ถนนราชด า เ นิน  ทิศ
ตะวันออก จรดถนนพัฒนาการคูขวาง และทิศ
ตะวนัตก จรด ถนนเบญจมฯ – นาพรุ 
 
2.3 ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ มุง่เน้น
การศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ปัจจยัความต้องการของนักท่องเที่ยวจ านวน 7 คน 
ลกัษณะทางกายภาพและข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม
ขนาดเล็กในอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราชจ านวน 4 
แห่ง และอพาร์ตเมนต์จ านวน 3 แห่ง และขัน้ตอน
การเตรียมการปรบัเปลี่ยนอาคารจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์นื้อหา เพือ่น าเสนอขัน้ตอน
การปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของอพาร์ต
เมนต์ให้เป็นโรงแรมขนาดเล็กเบื้องต้น และน า
กระบวนการเตรยีมการในการปรบัเปลีย่นอาคารมา
ศกึษาร่วมกบัอพารต์เมนต์กรณีศกึษา เพื่อวเิคราะห์
ถงึกระบวนการออกแบบ โครงสรา้ง ความเป็นไปได้
ทางการตลาด การเงนิ และกฎหมาย จากนัน้น าเสนอ
ขัน้ตอนการปรบัเปลี่ยนอาคารแก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วเิคราะหถ์งึความเป็นไปไดข้องกระบวนกระบวนการ



แนวทางการเตรยีมการเพือ่ปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพของอพารต์เมนต์ 
ใหเ้ป็นโรงแรมขนาดเลก็: กรณศีกึษาพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ชุตมิา แกว้จนัทร ์และ ชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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เตรยีมการและขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นอาคารอกีครัง้ 
และสรุปผลน าเสนอหลกัเกณฑ์เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การพจิารณา (Check list) การเตรยีมความพรอ้มใน
การปรับเปลี่ยนอาคาร พร้อมกับกระบวนการ
เตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ให้เป็น
โรงแรมขนาดเลก็ (Step – by - step process)  

 
2.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการวิจยั 

2.4.1 ประโยชน์แก่ผูอ้อกแบบ  
 ช่วยในการใชเ้ป็นแนวทางในกระบวนการ
การออกแบบและเตรยีมการปรบัเปลีย่นลกัษณะทาง
กายภาพและการใช้งานอาคารใหต้อบสนองตรงต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2.4.2 ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำร  
ช่วยเพิม่ศกัยภาพ รายไดแ้ละความส าเรจ็

ในเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาให้โครงการของตนเกิด
ปร ะ โยช น์สู ง สุ ด ในการ ใช้ ง านอาคาร ให้ เ ต็ม
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้สอดคลอ้งกบังบประมาณและ
การลงทุนและยงัตอบสนองตรงต่อความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค  

2.4.3 ประโยชน์แก่นกัลงทุน  
ช่วยวางแผนกระบวนการท างานและการ

ตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท
โรงแรมขนาดเลก็ 

3 ผลการวิจยั 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นักท่องเทีย่ว 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มนักท่องเทีย่ว
ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วมารว่มกจิกรรมในชว่งเทศกาล 

ส าคญัในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช และเคยมี
ประสบการณ์เขา้พกัแรมโรงแรมขนาดเลก็มากกวา่ 1 
ครัง้ ขึน้ไป  

3.1.1 ประเภทของกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง             
41 -50  ปี มรีายได ้20,001 – 30,000 บาท ประกอบ
อาชีพเป็นข้าราชการ และพนักงานบริษัท โดย
เดนิทางมาจากพืน้ทีจ่งัหวดัใกลเ้คยีงในภาคใต ้

3.1.2 ปัจจยัควำมต้องกำรในกำรเลอืกทีพ่กัโรงแรม
ขนำดเลก็ของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 โดยสามารถเรยีงล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว 4 อนัดบัไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งที่ตัง้ต้องอยู่ไม่ห่างจากสถานที่
ทอ่งเทีย่วในระยะทีส่ามารถเดนิเทา้ได ้มรีถสาธารณะ
บริการ ตัง้ติดกับถนนหลักหรืออยู่ในซอยที่ไม่ลึก
เกนิไป รอบอาคารมสีิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน
บรกิาร เชน่ รา้นสะดวกซือ้ 

 การบริก า รและส่ ง เ ส ริมก า รขาย ให้
ความส าคญักบัการบรกิารของพนักงาน ตอ้งการการ
บริการเสริมเพิม่เติม เช่น อาหารเช้าหรือชากาแฟ
แบบทอ้งถิน่ มบีรกิารท าความสะอาด บรกิารน าเทีย่ว 
และรถรบัสง่ตามสถานทีต่่าง ๆ 

 รูปแบบภายนอกและภาย ในอาคาร 
รูปลกัษณ์ภายนอกอาคารต้องสอดคล้องกบัภายใน
อาคารและหอ้งพกั มคีวามโดดเดน่ ดงึดดูใหส้นใจเขา้
พกั สว่นภายในเน้นความเรยีบงา่ย สะอาด โปรง่ โล่ง 
จดัเฟอร์นิเจอร์เป็นสดัส่วน สเีหมาะแก่การพกัผ่อน 
และพืน้ทีส่ว่นกลางตอ้งการทีจ่อดรถทีป่ลอดภยั 
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 ราคาห้องพกัอยู่ในระดบัปานกลางเฉลี่ย 
1,000  –  1,500 บาทต่อคนื ราคามคีวามเหมาสมกบั  

รูปลักษณ์ของอาคารและการให้บริการ โดยยินดี
จา่ยเงนิเพิม่ถา้หากไดร้บัการบรกิารทีด่ขี ึน้ 

 นอกจ าก น้ี ซึ่ ง จ า กกา ร ศึกษ าพบว่ า
ท่องเที่ยวมคีวามคิดเห็นตรงกนัว่ามคีวามต้องการ
พื้นที่สูบบุหรี่ที่มีการแบ่งสดัส่วนอย่างชดัเจน และ
พืน้ทีร่า้นอาหารหรอืรา้นกาแฟขนาดเลก็ใหบ้รกิารใน
โรงแรมขนาดเลก็ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและจาก
การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดเลก็ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกถึงลกัษณะทาง
กายภาพและการด าเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
สรุปผลการวเิคราะหด์งัน้ี 

3.2.1 ต ำแหน่งทีต่ัง้และกำรเขำ้ถงึ 

 ที่ตัง้เป็นปัจจยัส าคญัที่สุดที่ต้องค านึงถึง 
โรงแรมจะต้องตัง้อยู่ใกล้กบัถนนเสน้หลกั เขา้ถึงได้
ง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ใกล้กับสถานที่
ท่องเที่ยวหรอืสถานที่ส าคญั ซึ่งสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการดา้นทีต่อ้งของนกัทอ่งเทีย่ว 

 นอกจากน้ีหากพืน้ทีต่ ัง้โครงการมขีอ้จ ากดั
ด้านพื้นที่ตัง้ให้น าเสนอประสบการณ์และความ
แตกต่างของการเขา้ถงึสรา้งความแตกต่างแก่ผูพ้กั 

3.2.2 รปูแบบกำรออกแบบตกแต่งลกัษณะภำยนอก
และภำยในอำคำร 

 ส่วนใหญ่มีแนวความคิดในการออกแบบ
โดยน าเอาเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรม วถิีชีวติ วสัดุ 
แ ล ะสภาพภู มิอ าก าศของพื้ น ที่ อ า เ ภอ เมือ ง
นครศรธีรรมราชมาผสมผสานกบัความสมยัใหม ่

 อกีทัง้รูปแบบทีใ่ชใ้นการตกแต่งจะต้องอยู่
ไดย้าวนาน ไมเ่ป็นเพยีงกระแสในชว่งเวลานัน้ 

3.2.3 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในพืน้ทีส่ว่นกลำงและใน
หอ้งพกั 

 จำกกำรส ำรวจลกัษณะทำงกำยภำพของ
โรงแรมขนำดเล็กส่วนใหญ่ประกอบด้วย พื้นที่
ต้อนรับ ที่จอดรถ สวนหย่อม ที่สูบบุหรี่ ห้องน ้ า
ส่วนกลาง และร้านอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของ
นักท่องเที่ยว ส่วนภายในห้องพกัสิ่งอ านวยความ
สะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรมระดบั 3 ดาว 

 นอกจากน้ีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้อง
ค านึงถึงได้แก่  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายุและคนพกิาร หอ้งเอนกประสงค์ส าหรบัจดั
กจิกรรม 

3.2.4 จ ำนวนหอ้งพกั 

 จ านวนห้องพกัเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ห้อง ราคา
ห้องพกัเฉลี่ย 855 บาทต่อคืน โดยจ านวนห้องพกั
ขึน้อยู่กบัรูปแบบการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการ 
เชน่ การบรหิารแบบครอบครวัจะมหีอ้งพกัไมม่าก 

3.2.5 ขนำดหอ้งพกั 

 ขนาดหอ้งพกัเฉลีย่อยูท่ี ่ 28.5 ตารางเมตร 
รวมหอ้งน ้าในตวั โดยขนาดหอ้งพกัของโรงแรมทีถู่ก
ดดัแปลงมาจากอาคารอื่นควรมกีารออกแบบอา้งองิ
จากลกัษณะของโครงสรา้งเดมิเป็นหลกั 

3.2.6 สดัสว่นพืน้ทีใ่ชส้อยในอำคำร 

 มพีื้นทีส่่วนหอ้งพกัมากทีสุ่ดถึงร้อยละ 40 
ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  มพีืน้ทีบ่รกิารอื่น  ๆ  ประกอบดว้ย
พื้นที่ทางเดนิในอาคาร พื้นที่จอดรถ และโถงบนัได 
ร้อยละ 24 พื้นที่ส่วนหน้าร้อยละ 28 และพื้นที่ส่วน
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หลงัรอ้ยละ 8 ซึง่ผลการศกึษาพบว่าไมส่อดคลอ้งกบั
แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากมพีืน้ที่
ส่วนหลงัน้อยที่สุด ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรบัการจดัการ
งานระบบจงึท าใหโ้รงแรมส่วนใหญ่ประสบปัญหาใน
การใชง้านพืน้ทีส่่วนงานระบบไม่เพยีงพอ เช่น หอ้ง
เกบ็ของ หอ้งปัม๊น ้า เป็นตน้ 

3.2.7 กำรบรกิำรและกำรสง่เสรมิกำรขำย 

 มีการให้บริการท าความสะอาดรายวัน 
บริการฝากสัมภาระ และบริการเรียกรถรับส่ง 
นอกจากน้ียงัมบีริการเสริมตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น บริการน าเที่ยว  เพื่อเชื่อมโยงความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและ
ชุมชน 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและจาก
การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอพารต์เมนต์ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกถึงลกัษณะทาง
กายภาพและ ปัญหาในการด า เ นินธุ รกิจของ
ผูป้ระกอบการอพารต์เมนตส์รุปผลการวเิคราะหด์งัน้ี 

3.3.1 ลกัษณะทำงกำยภำพ 

 ตัง้อยู่ในซอยเชื่อมต่อกบัถนนหลกั ใกลก้บั
สถานทีท่่องเทีย่วหลายแห่งระยะทางทีใ่กลท้ีสุ่ดอยู่ที่
580 เมตร เป็นอาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ มีจ านวน
ห้องพกัเฉลี่ย 18 ห้อง มรีูปแบบห้องพกัแบบเดียว
เป็นหอ้งพดัลมมหีอ้งน ้าในตวั มรีะเบยีงบางหอ้งพกั 
และพืน้ทีห่อ้งพกัเฉลีย่ 27 ตารางเมตร 

3.3.2 กำรตลำดและกำรเงนิ 

 มีราคาค่าเช่าเฉลี่ย 2 ,300 บาทต่อเดือน 
โดยมเีงือ่นไขในการเขา้พกัตอ้งจา่ยคา่ประกนัหอ้งพกั
ได้รับคืนหลังจากยกเลิกสัญญา ไม่มีการก าหนด

ระยะเวลาในการพกั โดยเฉลีย่มกีารเช่าพกั 5 เดอืน
กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นพนกังานราชการ  

3.3.3 ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 ปัญหาทีพ่บสว่นใหญ่คอืผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าไม่
ตรงเวลา หลกีเลี่ยงการจ่ายค่าเช่าด้วยการหลบหนี
และขโมยของ ท าใหธุ้รกจิขาดสภาพคล่อง ผูพ้กัก่อ
เหตุทะเลาะวิวาทส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจ 
นอกจากน้ียงัมปัีญหาด้านกายภาพอาคารที่มสีภาพ
เก่าทรุดโทรม สหีลุดหลอก มขียะรอบโครงการ และ
อุปกรณ์เครือ่งใชช้ ารุด 

3.3.4 กำรคดัเลือกอพำร์ตเมนต์กรณีศึกษำทีใ่ช้ใน
กำรศกึษำ 

ตารางท่ี 1  ขอ้มลูอพารต์เมนตก์รณีศกึษา 
ช่ือ จ านวนชัน้ จ านวนห้อง พืน้ท่ี 
A 5 25 2,953 ตรม. 
B 3 26 1,335 ตรม. 
C 1 5 415 ตรม. 

จากการศกึษาพบวา่อพารต์เมนต ์A ตัง้อยู่
ในพื้นที่ที่ห้ามดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรม ส่วนอ
พาร์ตเมนต์ C มคีวามเป็นไปได้ทางด้านกายภาพ
น้อยกว่าอพาร์ตเมนต์ B ดงันัน้จงึเลอืกอพาร์ตเมนต์ 
B ในการศกึษาขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นอาคารต่อไป 

รปูท่ี 1  ลกัษณะภายนอกและภายในอพารต์เมนต ์B 
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3.4 ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนการปรับเปลีย่น
อาคารจากการสมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญและเอกสาร
ทีเ่กีย่วข้อง 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปขัน้ตอนการ
ปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็นโรงแรมขนาดเล็กได้ 9 
ขัน้ตอนดงัตางรางที ่2 

ตารางท่ี 2  ขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นอาคาร 
ขัน้ตอน รายละเอียด 

1 วิเคราะหก์ฎหมาย 
- กฎหมายผงัเมือง วิเคราะห์ต าแหน่ง
ที่ตัง้อาคารว่าสามารถประกอบธุรกิจ
โรงแรมไดห้รอืไม ่
- ข้อบญัญัติการดดัแปลงอาคารและ
การปรบัเปล่ียนการใช้งานอาคารแต่ละ
พื้นท่ี วิเคราะห์ต าแหน่งที่ตัง้อาคารว่า
สามารถท าการดดัแปลงหรอืปรบัเปลี่ยน
การใช ้งานอาคารเป็นโรงแรมไดห้รอืไม ่

2 วิเคราะหค์วามเป็นไปได้เบือ้งต้น 
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของท าเล
ท่ีตัง้ ท าเลย่านชุมชน เดนิทางสะดวก ใกล้
แหล่งอาหาร มเีอกลกัษณ์ และสงัเกตได้
งา่ย  
- ก าหนดแนวความคิดของโครงการ
เบื้องต้น จุดขาย แนวความคิดในการ
ออกแบบ และชือ่โครงการ 
- ก าหนดลักษณะทางกายภาพของ
อาคารเบื้องต้น จ านวนห้องพกั รูปแบบ
ห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
- วิเคราะห์การเงิน การตลาด เบือ้งต้น 
ก าหนดราคาห้องพักต้นทุน รายรับ -
รายจา่ย และกลุ่มลกูคา้ 

 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ขัน้ตอน รายละเอียด 
3 ส ารวจสภาพแวดล้อมรอบพื้นท่ีและผงั

อาคาร 
- เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบพื้นท่ี
อาคารอาคารข้างเคียง ชุมชนโดยรอบ 
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความ
สะดวก สถานทีท่อ่งเทีย่ว และปัจจยัอื่น  
-  เก็บ ข้อมูลผังอาคาร ขนาดพื้ นที่
โครงการทัง้หมด ต าแหน่งทางเข้า-ออก 
ผงัโครงการและรูปร่างอาคาร และผงัพื้น
อาคารทุกชัน้ 
-  เก็บ ข้อมูลโครงสร้างอาคารเดิม 
ตรวจสอบและประเมินสภาพอาคาร 
วิเคราะห์ส่วนของโครงสร้างที่ต้องปรับ 
ปรงุและสว่นทีย่งัสามารถใชง้านได ้

4 วางแผนการด าเนินธรุกิจ 
- วางแผนเชิงธรุกิจ โดยการจดัจา้งผูช้่วย
วิเคราะห์โครงการหรือสถาปนิกเข้ามา
วิเคราะห์โครงการ ทัง้กลุ่มลูกค้า ราคา 
แผนงานองค์กร จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
การตลาด แนวความคิดในการออกแบบ 
และประเมนิเงนิลงทุน 
- วางแผนเชิงการออกแบบ จดัสรรพืน้ที่
ใช้งาน ก าหนดจ านวนห้องพกั รูปแบบ
หอ้งพกั และสิง่อ านวยความสะดวก 

5 ด าเนินการออกแบบ  
- วิเคราะห์การออกแบบตามกฎหมาย
ก าหนด ส าหรบัการดดัแปลงอาคารอื่นมา
เป็นโรงแรมขนาเลก็ 
-  ออกแบบระบบโครงสร้างและผัง
อาคาร ออกแบบปรบัเปลีย่นลกัษณะของ
โครง สรา้งอาคารเก่าและวางผงัอาคารใหม ่
- จดัท าแบบสถาปัตยแ์ละวิศวกรรม 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ขัน้ตอน รายละเอียด 
6 ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

- ตรวจสอบความพร้อมของอาคาร
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ว่ามีการ
ออกแบบถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดหรอืไม ่
- ยื่นค าร้องขอดดัแปลงอาคาร อ.1 

7 ด าเนินการดดัแปลงอาคาร 
เริ่มส่วนงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม 
พื้นที่นอบอาคาร งานระบบ เปลือกนอก
อาคาร และภายในอาคาร ตามล าดบั 
- ยื่นขออนุญาตเปล่ียนแปลงการใช้
งานอาคาร อ.5 

8 ขออนุญาตประกอบธรุกิจโรงแรม 
9 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน

อาคาร 
-  ตรวจสอบความ เ รียบร้ อยของ
องค์ประกอบอาคาร ตรวจสอบอาคาร
ร่วมกบัสถาปนิกหรอืวศิวกร ก่อนส่งมอบ
งาน 
- ขอเอกสารอนุญาตจากทางราชการ
เพ่ิมเติม เช่น ใบอนุญาตขายเครือ่งดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล ์
- จดัเตรียมแผนการท างาน หาจดัจ้าง
คนดแูลอาคาร และ พนกังานแผนกต่าง ๆ 
ตามจ านวนทีเ่หมาสม 
- ซกัซ้อมการใช้งานอาคาร ซกัซอ้มการ
ใช้อุปกรณ์และระบบการจัดการต่าง  ๆ 
ฝึกอบรมมารยาท กฎกตกิา ทดลอง ลงมอื
ปฎิบัติ งานก าหนดแผนแก้ไข ป้องกัน 
บรรเทาปัญหา และประเมนิผลกระทบเพือ่
แกไ้ขแผนงาน 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ขัน้ตอน รายละเอียด 
 - จดัเตรียมระบบเพ่ือรองรบัการด าเนิน

โครงการ ระบบส ารองหอ้งพกั 
ระบบบญัช ีระบบบญัชจีากการขายอาหาร
และเครื่องดื่ม ระบบคีย์การ์ด และระบบ
ความปลอดภัย  และระบบบันทึกการ
ท างานของพนกังาน 
- ระบบจัดเต รียม  ส ารองอุปกรณ์
ส าหรับใช้งาน หรือกรณีซ่อมแซม 
จดัท าระบบทนัทกึอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้
พืน้ ทีส่ าหรบัเกบ็อุปกรณ์ 
- ระบบการท าการตลาดและการขาย  
หอ้งตวัอย่างส าหรบัโฆษณา ภาพภ่ายและ
วดิโีอส าหรบัโฆษณาผ่านสื่อ ช่องทางการ
ขาย เช่น เว็บไซต์ , OTA และการวาง
รปูแบบสือ่ออนไลน์และออฟไลน์ 

 

4 บทสรปุ 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลขา้งต้นได้ขอ้สรุป
ถงึแนวทางการปรบัเปลีย่นอาคารร่วมกบักรณีศกึษา
อาร์ตเมนต์ในอ าเภอเมอืงจงัหวดันครศรีธรรมราช 
สรุปไดว้่าโรงแรมขนาดเลก็ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานที่
ท่องเที่ยว เดินทางสะดวกมีระบบขนส่งสาธารณะ
บริการ ลักษณะทางกายภาพมีการปรบัเปลี่ยนใน
ส่วนของพืน้ทีท่างเดนิ ขนาดหอ้งพกัและขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการป้องกนัอคัคภียัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
เป็นหลกั เน้นการออกแบบทีส่อดคลอ้งกบัความเป็น
เอกลกัษณ์พืน้ถิน่ตามความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว
และกลุ่มตลาดโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ พื้นที่
ส่วนกลางประกอบด้วย พื้นที่ต้อนรับ ที่จอดรถ 
สวนหย่อม ที่สูบบุหรี่  ห้องน ้ าส่วนกลาง  แ ละ
ร้านอาหารเครื่องดื่ม จดัใหม้กีารบรกิาร อาหารเช้า
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หรอืชากาแฟแบบท้องถิ่น มบีรกิารท าความสะอาด 
บริการน าเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
นกัทอ่งเทีย่วในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รปูท่ี 2  แสดงรปูแบบของอาคารหลงัการปรบัเปลีย่น 

 
โดยสรุปขัน้ตอนการเตรยีมการปรบัเปลีย่น

ลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ตเมนต์เก่าให้เป็น
โรงแรมขนาดเลก็ทัง้หมด 9 ขัน้ตอน ประกอบไปดว้ย
ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนการ
ตัดสิน ใ จ ล งทุ น ธุ ร กิ จ โ ร งแ รมขนาด เ ล็ก ขอ ง
ผู้ประกอบการ ไปจนถึงขัน้ตอนการเตรยีมตวัก่อน
การเปิดใช้งานอาคาร ทัง้น้ีจะต้องท าการตรวจสอบ
ขอ้ก าหนดหลกัเกณฑต์่าง ๆ (Check list) ควบคู่กบั
การตรวจสอบความคืบหน้าของกระบวนการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้โดยมี
เ น้ือหาสอดคล้องกับกระบวนการทัง้ 9 ขัน้ตอน
ขา้งต้น โดยสามารถน าเอาขัน้ตอนการปรบัเปลี่ยน
อาคารไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพฒันา
อาคารที่อยู่ในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากการการศกึษา
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราชได ้
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาความสนใจในองคป์ระกอบของบา้นในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร ในเขตพืน้ที ่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของบา้นโดยประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองของคาโน (Kano 
Model)  ผู้วิจ ัยได้ออกแบบการวิจัยเ ป็นเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  จากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ผู้ ซื้ อ บ้ าน ใน โค ร งกา รหมู่ บ้ า นจัด ส ร ร จ านวน  180 ชุ ด  แ ล ะน า ข้อมู ล 
มาวเิคราะหด์ว้ยการหาความสมัพนัธข์องปัจจยัและวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลองคาโน ร่วมกบัการวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัน้ี แบ่งการจ าแนกคุณลกัษณะขององคป์ระกอบออกเป็น 3 กลุ่มคอื 1) คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต้องม ี
(Must be) ส่งผลต่อความพอใจ ประกอบด้วย หอ้งนอน ห้องน ้า โรงจอดรถ 2) คุณลกัษณะแบบที่ควรจะม ี
(One-dimemsional) สง่ผลต่อความชอบ ประกอบดว้ย ระบบฉนวนกนัความรอ้น สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า และ 3) 
คุณลกัษณะที่น่าสนใจ (Attractive) ส่งผลต่อความประทบัใจ ประกอบดว้ย การออกแบบเพื่อผูสู้งอายุ ระบบ
หมุนเวยีนอากาศ เพือ่รกัษาอุณหภูมภิายในบา้น ซึง่ผลวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบา้น
และการก าหนดรปูแบบองคป์ระกอบของบา้นเพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ได ้
 
ค ำส ำคญั: องคป์ระกอบบำ้น, โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร, แบบจ ำลองคำโน  
 
Abstract 

This research is to studies the interest of housing element in housing projects in Bangkok and 
its vicinity by applying Kano Model. The researchers collected 180 questionnaires from the home buyers 
in housing estate projects and the data were analyzed by finding the relationship among factors and 
analyzing by the Kano model.  Together with Content Analysis, the results of this research are divided 
into 3 types of feature classification: 1) Must-be features that affect the buyers’ satisfaction, consist of 

mailto:nutthavesh.vst@gmail.com


10thBuilt Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

386 

a bedroom, bathroom, and Garage 2) One-dimensional features that affect the liking, Thermal insulation 
system, Water-saving sanitary ware and 3) Attractive features that affect the impression, Design for the 
elderly, Air circulation system to maintain the temperature inside the house.  The research results can 
be used as guidelines for house design and determining house elements in order to stimulate the 
purchases of customers. 
 
Keywords: House elements, Housing Project, Kano Model 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัทีอ่ยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และยังเป็นศูนย์กลางของ
ครอบครวั ซึ่งการมทีี่อยู่อาศยันัน้สะท้อนใหเ้หน็ถึง
ความมัน่คงในชวีติและความมัง่คงทางเศรษฐกจิเป็น
ปัจจัยพื้นฐานและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่  สุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย ซึ่งความ
ต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศยัของแต่ละคนนัน้มคีวาม
แตกต่างกนั ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจงึ
ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่าและตรงตาม
ความต้องการมากที่สุด (กรรณกรณ์ ชาญยุทธกร , 
2544,น.1) 

ส าหรบัความต้องการที่อยู่อาศยัของบุคคล
ในสงัคมโครงการหมู่บา้นจดัสรรจดัเป็นรปูแบบหน่ึง
ของทีอ่ยู่อาศยัซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ดา้นทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัได้ โดยแต่ละ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร นอกจากการสร้างบ้าน
พร้อมที่ ดิน แล้ ว  ในส่ วนของบริษัทผู้พัฒน า
อสังหาริมทรัพย์ จ าเป็นต้องจัดหาองค์ประกอบ
รูปแบบบ้าน และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
ตรงความต้องการของผูบ้รโิภค (รงัสมิา แก่นพรหม
มา, 2555, น.2) ซึ่งรูปแบบและวสัดุตกแต่งบ้านถือ
เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกั 5 อนัดบัแรกของผูบ้รโิภคที่

ใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยั ไดแ้ก่ (1) ใกลก้บั
ระบบขนส่งมวลชน (2) ขนาดและพืน้ที่ ใชส้อยของ
บา้น (3) วสัดุที่เลอืกใช้ตกแต่งแขง็แรงทนทาน (4) 
ความสะดวกของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง 
(5) ราคาขายและความคุม้คา่ (ศูนยว์จิยั บรษิทั ศุภา
ลยั จ ากดั (มหาชน), 2561) จากปัจจยัขา้งต้นน้ีท า
ใหบ้รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์พยายามแข่งขนัใน
การยกระดบัขององค์ประกอบให้สอดรบักบัความ
ตอ้งการของ ผูบ้รโิภค 

จากความเป็นมาและความส าคัญของ
องคป์ระกอบของบา้นในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรและ
ประโยชน์ของแบบจ าลองคาโน ท าให้ผู้วจิยัศึกษา
ความสนใจของผูอ้าศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรทีม่ ี
ต่อองคป์ระกอบบา้น โดยประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองของ
คาโนเพื่อทราบองค์ประกอบที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผูอ้อกแบบ และผูบ้รโิภค
ทีต่อ้งการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านใน
โครงการหมู่บ้านจดัสรร และจากการศึกษาระดับ
ความสนใจของผู้บรโิภคที่มตี่อองค์ประกอบต่างๆ 
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ทัง้ในบา้น นอกบา้นรวมถงึระบบภายในบา้นกรณีที่
ม ีและไมม่อีงคป์ระกอบนัน้ ๆ  

3. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาแนวทา งก า ร ออกแบบ ในด้ าน 
องค์ประกอบของบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ประเภทบา้นเดีย่วในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล ราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 

4. วิธีการวิจยั 

การวิจัย น้ีเ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
การศึกษาองค์ประกอบของบ้านภายในโครงการ 
หมู่ บ้ า น จัด ส ร ร ป ร ะ เ ภทบ้ า น เ ดี่ ย ว  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งในการศึกษา
ความสนใจของผู้บริโภคใช้วิธีการน ารูปแบบของ
แบบจ าลองของคาโน (Kano Model) มาประยุกต์ใช ้ 
ทัง้น้ีแบบจ าลองน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
องค์ประกอบของบ้านภายในโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามความ
ตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัได้
ศึกษาเกี่ย วกับการส ารวจความสนใจที่มีต่ อ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านภายในโครงการ
ห มู่ บ้ า น จั ด ส ร ร ป ร ะ เ ภ ท บ้ า น เ ดี่ ย ว ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวความคดิและสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 

5.1 แนวคิดการเลือกทีอ่ยูอ่าศยั 
การเลอืกที่อยู่อาศยัของบุคคลนัน้พจิารณา 

ปัจจยัหลกัทีส่่งผลได ้2 ประการ คอื ปัจจยัภายนอก
และปัจจัยภายในซึ่งมีความสัมพันธ์กันและต้อง
พจิารณาควบคู่กนั (สุรตัน์ สดชื่นจติต์, 2554, น. 13-

14) ปัจจยัภายนอก คอื ลกัษณะทางกายภาพของที่
อยู่อาศยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยัของ
แต่ละบุคคล โดยพิจารณาถึง ปัจจัยที่ ส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัย 
ความสะดวกในการเดนิทาง มสีาธารณูปโภคทีด่ ีและ
สภาพของสงัคม วฒันธรรมบริเวณรอบที่อยู่อาศัย 
ปัจจยัภายใน คอื ผลจากลกัษณะของวิถกีารด าเนิน
ชวีติที่แตกต่างจะส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศยัของ
บุคคลซึ่งมอีงค์ประกอบที่ส าคญัประกอบด้วย ราคา
ข อ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ 
ความสามารถในการจ่ายของผูอ้ยู่อาศยัรูปแบบทีอ่ยู่
อาศยัสมัพนัธก์บัขนาดครอบครวั และสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ีมคีวามความปลอดภยัและสะดวกในการเดนิทาง 
เมื่อพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัหลกัทัง้ใน
ดา้นของลกัษณะทางกายภาพทีอ่ยู่อาศยั และวถิกีาร
ด าเนินชวีติของบุคคล สามารถสรุปปัจจยัทีส่าคญัได ้
3 ปัจจยั คอื (1) ราคา เป็นปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการ
ก าหนดทางเลือกของที่อยู่อาศัยในภาพรวม (2) 
สถานที่ตัง้  ต้องมีความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิต
ชวีติประจ าวนัทัง้การเดินทางและสาธารณูปโภคที่
เขา้ถงึ (3) สภาพแวดลอ้ม ทีเ่อือ้อ านวยต่อสขุภาพให้
ดีทัง้ร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยรวมถึงการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีด่ที ัง้ในดา้นกายภาพของทีอ่ยู่อาศยั 
สงัคมและวฒันธรรมทีม่คีุณภาพและปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัยส์นิ (สรุตัน์ สดชืน่จติต์, 2554, น. 13-14) 

 
5.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมบา้น 

ผูว้จิยัได้ศกึษาเกี่ยวกบัแนวคดิและทฤษฎีที่
เกีย่วกบัรูปแบบขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัย และความส าคัญในการ
ออกแบบองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
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5.2.1 องค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมท่ี
ส่งผลต่อการรบัรู้และทศันคติของมนุษย ์

จากการศกึษาในเรื่องขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่สามารถสื่ อสารไปยังผู้ที่พบ 
เหน็ไดพ้บวา่ องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมทีไ่ดร้บั
การน ามาใช้กบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ รูปร่าง
รูปทรงอาคาร การวางผงัโครงการ วสัดุ สี เครื่อง
ตกแต่ง (Ornament) การจดัวางองค์ประกอบอาคาร 
และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม (มชัฌมิา แสงทอง , 
2552, น.22) ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบดงักล่าว
เ ป็ น  2 ป ร ะ เ ภทคื อ  ( 1)  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบท า ง
สถาปัตยกรรมทีน่ าเสนอภาพรวม เป็นองคป์ระกอบที่
ไมส่ามารถรบัรูไ้ด้ถา้ไมไ่ดเ้หน็อาคารในมุมกวา้งหรอื
ทัง้หลงั องค์ประกอบน้ีส่วนใหญ่จะใช้องค์ประกอบ
ยอ่ยหลาย ๆ อยา่งมาผนวกดว้ยกนัเพือ่สรา้งเป็นการ
รบัรูใ้หญ่ขึน้มาในการสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงจะตอ้งใช้
เงนิจ านวนมาก (2) องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ทีน่ าเสนอเฉพาะส่วน จะเป็นองค์ประกอบทีเ่น้นการ
รบัรูแ้ละแสดงออกเฉพาะส่วน โดยผูพ้บเหน็สามารถ
รับ รู้ ไ ด้ ถึ ง เ อ ก ลักษณะนั ้น  ๆ  แ ม้ จ ะ ไ ม่ เ ห็ น
องคป์ระกอบรวมของอาคาร โดยทัว่ไปองคป์ระกอบ
น้ีมกัมเีอกลกัษณ์ทีเ่ดน่ชดัของตนเองอยูแ่ลว้ 

รปูท่ี 1 ระดบัความพงึพอใจแบบจ าลองของคาโน 

5.3 แนวคิดแบบจ าลองคาโน 
แบบจ าลองของคาโน ได้น าเสนอกลยุทธ์

ต่างๆ เพื่อ ให้ธุ รกิจอยู่ รอดได้ทัง้การปรับปรุ ง 
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและ
กระบวนการต่าง ๆ ให้สม ่าเสมอ การลดขนาดของ
องค์กรเพื่อลดต้นทุนของผลติภณัฑ์ และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์การบรกิารและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อ
พฒันาคุณภาพขององคก์ร ซึง่กลยุทธแ์ต่ละขอ้นัน้จะ
ขึน้อยู่กบัสภาวะปัจจุบนัของบรษิทัต่าง ๆ ว่าจ าเป็น
จะตอ้งด าเนินการในเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน ส าหรบั
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ 
กระบวนการท างานใหม่ที่สร้างคุณภาพให้เป็นที่
ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า  เ รี ย ก ว่ า  ก า ร ส ร้ า ง 
คุณภาพที่ น่ าสนใจ  (Attractive Quality Creation 
(AQC)) (Paraschivescu, 2012) ดงัแสดงในรปูที ่1 

จากรูปที่ 1 แกนนอนจะแสดงถึงระดับ
ความพอใจของคุณภาพทีม่ตี่อลกูคา้โดยดา้นซา้ยมอื
ของแกนหมายถงึคุณภาพนัน้ไม่ไดต้อบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้(Insufficient) ส่วนทางดา้นขวามอื
หมายถึงคุณภาพนั ้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้(Sufficient) แกนตัง้แสดงถงึระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตี่อคุณภาพของ 
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ผลติภณัฑ์นัน้ ด้านบนสุดคอืระดบัที่ลูกค้าพงึพอใจ
มาก ด้านล่างคือจุดที่ลูกค้าไม่พงึพอใจส่วนบริเวณ
ตรงกลางคือบรเิวณที่ลูกค้ารู้สกึเฉย ๆ หรอืไม่รู้สกึ

แตกต่างในคุณภาพที่ได้ร ับ (แพรวกมล ชาปะวัง 
และวรรณี แกมเกต, 2557, น.565) 

 
 
ตารางท่ี 1 การแปลงค าตอบคุณลกัษณะ 

 
5.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูตามแบบจ าลองคาโน 

วิเคราะห์คุณลักษณะแปลงค าตอบ โดย
ก าหนดค าตอบแกน y เป็นด้านบวก (เมื่อมี) และ
ค าตอบแกน x เป็นดา้นลบ (เมือ่ไมม่)ี ตามตารางที ่2 

จากตารางที ่1 การแปลงค าตอบ ในกรณีทีม่ ี
คุณลักษณะนั ้นตอบ เฉยๆ และในกรณีที่ไม่มี
คุณลกัษณะนัน้ตอบ ไม่พอใจ การแปลงค าตอบทีไ่ด้
คอื M (Must-be) และด าเนินการบนัทกึค าตอบเพื่อ
เก็บค่าความถี่ของความสนใจในองค์ประกอบนัน้ ๆ 
ตามตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 การบนัทกึขอ้มลูคุณลกัษณะ 

 
จากตารางที ่2 บนัทกึค าตอบทีแ่ปลงโดยวธิี

ของคาโนเก็บข้อมูลประเภทความถี่สูงสุดของ
องค์ประกอบเพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิข์อง
ค าตอบทัง้หมดมาแทนคา่ในสตูร 

 

ระดบัความพงึพอใจ  

(CS+) = 
(𝐴+𝐴)

(𝐴+𝐴+𝐴+𝐴)
 

ระดบัความไมพ่งึพอใจ  

(CS-) = 
(𝐴+𝐴)

(𝐴+𝐴+𝐴+𝐴)×(−1)
 

 
น าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มาลงในกราฟ

โดยใหแ้กน y เป็นค่าความพงึพอใจ และแกน x เป็น
ค่าความไม่พงึพอใจ โดยวธิ ีA-Kano Classification 
เพื่อจ าแนกคุณลกัษณะองค์ประกอบต่างๆ ว่าจดัอยู่
ในกลุม่ A M O หรอื I 
 
รายละเอยีดขององคป์ระกอบ 
A (Attractive) คอื องคป์ระกอบนี้ดงึดดูลกูคา้ 
O (One-dimensional) คอื องคป์ระกอบน้ีท าใหล้กูคา้พอใจ 
M (Must-be) คอื องคป์ระกอบนี้จ าเป็นตอ้งม ี
Q (Questionable) คอื องคป์ระกอบนี้อยูใ่นทีไ่มพ่อใจ 
R (Reverse) คอื องคป์ระกอบน้ีนอกจากไมต่อ้งการ
แลว้ควรมกีารปรบัปรุง 
I ( Indifferent) คือ องค์ประกอบน้ีไม่แตกต่างใน
ความรูส้กึของลกูคา้ 
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6. การวิเคราะหเ์น้ือหาและผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัย น้ีผู้วิจ ัยได้ท าการใช้แบบ 

สอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคและผู้ที่สนใจซื้อบ้านเดี่ยวใน 
โครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยน าข้อมูลนัน้มาใช้ใน 
การสนับสนุนผลการวิจัยซึ่งจัดเรียงล าดับการ 
วเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64 และเพศชาย คิดเป็น 
รอ้ยละ 36 ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่เป็นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น 75.6 ปรญิญา
โทคดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และต ่ากวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็น
ร้ อ ย ล ะ 11. 1อ า ชีพ ข อ ง ผู้ ต อ บ แบบสอบถ าม 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 55.6 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ17.8 ธุรกิจ
ส่วนตัวคิดเ ป็นร้อยละ13.4 และอื่น  ๆ คิดเ ป็น 
ร้อยละ 13.2 อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 ช่วงอายุ 
21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.4 ช่วงอายุ 41-50 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 26.7 ปี และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.5  
จ านวนสมาชกิในครอบครวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีจ านวน 2-4 คน คิดเป็นร้อยละ  64.5 
จ านวน 5-7 คน คดิเป็นร้อยละ 31.1 และอื่น ๆ คดิ 
เป็นรอ้ยละ 4.5 

 
6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความสนใจท่ี 
มีต่อองค์ประกอบบ้านของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยประยกุตใ์ช้แบบจ าลองของคาโน 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความ
สนใจที่มีต่อองค์ประกอบบ้านจากการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองของคาโน โดยการวเิคราะห์คุณลกัษณะ 
วเิคราะห์ความถี่ และวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมโดยใช้การแสดงผลใน
รปูแบบตาราง และกราฟ ซึง่สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 คา่รอ้ยละของแบบจ าลองคาโน  

 
 
 

ลักษณะองค์ ประกอบ A O M I R Q รวม การจ าแนก

องค์ ประกอบภายนอก

 1.1 โรงจอดรถ (A1) 2.22 2.22 75.56 8.89 11.11 0.00 100.00 M

 1.2 ระเบยีงบา้น(ชั้นบน)(A2) 4.44 4.44 22.22 60.00 6.67 2.22 100.00 I

 1.3 ชานนั่งเล่น(ชั้นล่าง) (A3) 8.89 4.44 20.00 62.22 4.44 0.00 100.00 I

 1.4 ซุ้มประตูบา้นทางเขา้บา้น (A4) 0.00 6.67 75.56 11.11 6.67 0.00 100.00 M

 1.5 ชอ่งเกบ็ขยะริมร้ัว (A5) 17.78 11.11 33.33 37.78 0.00 0.00 100.00 I

 1.6 หอ้งเกบ็ของเคร่ืองมือสวน (A6) 13.33 8.89 17.78 57.78 2.22 0.00 100.00 I

 1.7 ลานซักล้าง (A7) 4.44 11.11 55.56 26.67 2.22 0.00 100.00 M

 1.4 ครัวไทยนอกบา้น (A8) 15.56 6.67 33.33 37.78 6.67 0.00 100.00 I

องค์ ประกอบภายใน

 2.1 หอ้งนอน (B1) 0.00 22.22 77.78 0.00 0.00 0.00 100.00 M

 2.2 หอ้งพระ (B2) 8.89 6.67 17.78 66.67 0.00 0.00 100.00 I

 2.3 หอ้งแต่งตัว (B3) 11.11 6.67 17.78 64.44 0.00 0.00 100.00 I

 2.4 หอ้งท างาน (B4) 4.44 4.44 20.00 66.67 4.44 0.00 100.00 I

 2.5 หอ้งออกก าลังกาย (B5) 4.44 8.89 15.56 60.00 11.11 0.00 100.00 I

 2.6 หอ้ง/มุมเด็กเล่น (B6) 8.89 2.22 11.11 71.11 6.67 0.00 100.00 I

 2.7 หอ้งส าหรับผู้สูงอายุ(B7) 22.22 11.11 17.78 44.44 4.44 0.00 100.00 I

 2.8 หอ้งรับแขก (B8) 2.22 8.89 60.00 28.89 0.00 0.00 100.00 M

 2.9 หอ้งน้ า (B9) 0.00 11.11 88.89 0.00 0.00 0.00 100.00 M

 2.10 หอ้งทานขา้ว (B10) 4.44 6.67 57.78 31.11 0.00 0.00 100.00 M

 2.11 หอ้งครัวในบา้น (B11) 6.67 6.67 51.11 35.56 0.00 0.00 100.00 M

 2.12 หอ้งเกบ็ของ (B12) 2.22 4.44 48.89 44.44 0.00 0.00 100.00 M

 2.13 หอ้งซักล้าง (B13) 4.44 0.00 44.44 51.11 0.00 0.00 100.00 I
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ตารางท่ี 3 คา่รอ้ยละของแบบจ าลองคาโน (ต่อ) 

 
 
การค านวณค่าความพงึพอใจและค่าความไม่

พงึพอใจในคุณลกัษณะต่าง ๆ น าค่าที่ได้ของชนิด 
ความพงึพอใจในคุณลกัษณะต่าง ๆ น าค่าที่ได้ของ
ชนิดความพึงพอใจตามล าดับกลุ่ม M>O>A>I ใน

ตารางที ่1 มาค านวณคา่ความพงึพอใจ(Satisfaction) 
และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ของแต่ละ
คุณลกัษณะขององคป์ระกอบได ้ดงัตารางที ่3 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะองค์ ประกอบ A O M I R Q รวม การจ าแนก

องค์ ประกอบระบบบ้าน

 3.1 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า (C1) 24.44 20.00 35.56 20.00 0.00 0.00 100.00 M

 3.2 ระบบไฟส่องสว่างหลอด LED (C2) 8.89 24.44 53.33 13.33 0.00 0.00 100.00 M

 3.3 ระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อรักษา

อณุหภูมิภายในบา้น (C3)
26.67 20.00 22.22 24.44 6.67 0.00 100.00 A

 3.4 ระบบบ าบดัน้ าเสียเพื่อน ากลับมาใช้

ใหม่ (C4)
22.22 11.11 20.00 40.00 6.67 0.00 100.00 I

 3.5 ระบบกอ่สร้างรับมือภัยพิบติั เชน่ 

น้ าท่วม แผนดินไหว (C5)
26.67 17.78 15.56 37.78 2.22 0.00 100.00 I

 3.6 ระบบฉนวนกนัความร้อน (C6) 8.89 24.44 51.11 15.56 0.00 0.00 100.00 M

 3.7 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (C7)
20.00 17.78 11.11 46.67 4.44 0.00 100.00 I

 3.8 วัสดุกอ่สร้างมลพิษต่ าเพื่อผู้อยู่อาศัย 

(C8)
22.22 13.33 26.67 33.33 4.44 0.00 100.00 I

 3.9 การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เชน่ ทาง

ลาด ราวจับ (C9)
31.11 22.22 20.00 26.67 0.00 0.00 100.00 A
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ตารางท่ี 4 แสดงคา่ความพงึพอใจและคา่ความไมพ่งึพอใจในคุณลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

ลักษณะองค์ ประกอบ
ค่ าค วามพึงพอใจ

(Satisfaction)

ค่ าค วามไม่พึงพอใจ 

(Dissatisfaction)

องค์ ประกอบภายนอก

 1.1 โรงจอดรถ (A1) 0.05 -0.875

 1.2 ระเบียงบ้าน(ช้ั นบน)(A2) 0.10 -0.29

 1.3 ช านน่ังเล่น(ช้ั นล่าง) (A3) 0.14 -0.26

 1.4 ซุ้ มประตูบ้านทางเข้ าบ้าน (A4) 0.07 -0.88

 1.5 ช่ องเก็บข ยะริ มรั้ ว (A5) 0.29 -0.44

 1.6 ห้องเก็บข องเค รื่ องมือสวน (A6) 0.23 -0.27

 1.7 ลานซักล้าง (A7) 0.16 -0.68

 1.4 ค รั วไทยนอกบ้าน (A8) 0.24 -0.43

องค์ ประกอบภายใน

 2.1 ห้องนอน (B1) 0.22 -1.00

 2.2 ห้องพระ (B2) 0.16 -0.24

 2.3 ห้องแต่งตัว (B3) 0.18 -0.24

 2.4 ห้องท างาน (B4) 0.09 -0.26

 2.5 ห้องออกก าลังกาย (B5) 0.15 -0.28

 2.6 ห้อง/มุมเด็กเล่น (B6) 0.12 -0.14

 2.7 ห้องส าหรับผู้สูงอายุ(B7) 0.35 -0.30

 2.8 ห้องรับแข ก (B8) 0.11 -0.69

 2.9 ห้องน้ า (B9) 0.11 -1.00

 2.10 ห้องทานข้ าว (B10) 0.11 -0.64

 2.11 ห้องค รั วในบ้าน (B11) 0.13 -0.58

 2.12 ห้องเก็บข อง (B12) 0.07 -0.53

 2.13 ห้องซักล้าง (B13) 0.04 -0.44

องค์ ประกอบระบบบ้าน

 3.1 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า (C1) 0.44 -0.56

 3.2 ระบบไฟส่องสว่างหลอด LED (C2) 0.33 -0.78

 3.3 ระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อรักษา

อณุหภูมิภายในบา้น (C3)
0.50 -0.45

 3.4 ระบบบ าบดัน้ าเสียเพื่อน ากลับมาใช้

ใหม่ (C4)
0.36 -0.33

 3.5 ระบบกอ่สร้างรับมือภัยพิบติั เชน่ น้ า

ท่วม แผนดินไหว (C5)
0.45 -0.34

 3.6 ระบบฉนวนกนัความร้อน (C6) 0.33 -0.76

 3.7 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (C7)
0.40 -0.30

 3.8 วัสดุกอ่สร้างมลพิษต่ าเพื่อผู้อยู่อาศัย 

(C8)
0.37 -0.42

 3.9 การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เชน่ ทาง

ลาด ราวจับ (C9)
0.53 -0.42
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รปูท่ี 2 หมวดหมูค่วามพงึพอใจในองคป์ระกอบโดยวธิกีารของคาโน 
 

ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
องค์ประกอบโดยน าค่าความพงึพอใจ (Satisfaction) 
และความไม่พงึพอใจ (Dissatisfaction) ทีไ่ดจ้ากผล
การวเิคราะหใ์นตารางที ่3 มาสรา้งแผนภาพในกราฟ 
เพื่อลากเส้นก าหนดช่วงของความพึงพอใจโดย
วธิีการจดัหมวดหมู่ A-Kano Classification จากผล
สามารถแบง่หมวดหมูค่วามสนใจไดด้งัน้ี 

A (Attractive) : C9,C3 
         O (One-dimensional : C6,C1,C5,C8 
         M (Must-be) : B1,B9,C2,A1,B10,B11,B12  
  

จากรปูที ่2 พบวา่ จดัหมวดหมูค่วามพงึพอใจ 
ในองคป์ระกอบบา้น ระดบัราคาต ่ากวา่ 3.0 ลา้นบาท 
ในสองอนัดบัแรก เมื่อพจิารณาในช่วง M (Must-be) 

พบว่าความต้องการขององค์ประกอบขัน้พื้นฐานที่ 
จ า เ ป็นต้องมีและผู้บริโภคคาดหวังว่ าจะมีใน 
องคป์ระกอบบา้น คอื หอ้งนอน (B1) หอ้งน ้า (B9)ถา้
ไม่มคีุณลกัษณะน้ีผูบ้รโิภคจะไมพ่งึพอใจ แต่หากมกี็
ไม่เพิม่ความพงึพอใจหรอืความสนใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ใ น ช่ ว ง  A ( Attractive)  พ บ ว่ า 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความความสนใจจาก
ผู้บริโภคได้คือ ระบบหมุนเวยีนอากาศภายในบ้าน 
(C3) และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายู (C9) และเมื่อ
พิ จ า ร ณ า ใ น ช่ ว ง  I ( Indifferent)  เ ป็ น ช่ ว ง ที่
องค์ประกอบเหล่าน้ีไม่ส่งผลต่อความสนใจและไม่ 
สรา้งความไม่พงึพอใจใหใ้นความรูส้กึของลูกคา้หาก
มีหรือไม่มีองค์ประกอบเหล่าน้ีในบ้าน เช่น ห้อง
ท างาน (B6) และหอ้งท างาน (B4) 
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7.สรปุผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมการใช้

แบบจ าลองของคาโนในการวจิยั สามารถแบ่งแยก
องค์ประกอบความสนใจของผู้บรโิภคได้ และท าให้
ทราบว่าองค์ประกอบของบ้านมผีลต่อการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั โดยองคป์ระกอบทีลู่กคา้
ไม่คาดหวังว่าจะมีใครโครงการ  แต่ถ้ามีจะเป็น
องค์ประกอบที่ดึงดูดใจ และมีโอกาสที่จะเกิดการ
ตดัสนิใจซื้อ กค็อืระบบหมุนเวยีนอากาศภายในบา้น
และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ส่วนองค์ประกอบที่
สรา้งความพงึพอใจ และตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าก็คือ การให้ความส าคัญของห้องนอน และ
หอ้งน ้าทีเ่หมาะสม 

ผู้วิจ ัยมีข้อแนะน าส าหรับผู้ที่สนใจท าการ 
ศกึษาต่อยอดในเรื่องการหาขอ้มลู ในดา้นผูอ้อกแบบ
เพิ่มเติม และระดับราคาอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายผูท้ีส่นใจท าการศกึษาต่อยอดสามารถท า
การสมัภาษณ์ผูอ้อกแบบใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมมาก
ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัจ านวนนักท่องเทีย่วจนีทีท่่องเทีย่วแบบอสิระมสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้และสง่ผลต่ออุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมการเลอืกทีพ่กัที่ได้รบัประสบการณ์การ
ทอ่งเทีย่วมากขึน้และมกี าลงัซือ้สงูในดา้นทีพ่กัแรม จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัทีพ่กัรปูแบบโรงแรมขนาดเลก็แบบ
หรูหรา (Luxury Hostel) ซึง่งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวทางพฒันากายภาพโรงแรมขนาดเลก็แบบ
หรหูรา (Luxury Hostel) ทีต่อบสนองพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจนีแบบท่องเทีย่วอสิระ (FIT) โดยศกึษาจาก
การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของ      
โฮสเทลแบบหรหูราจากกรณีศกึษาในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึการศกึษาองคป์ระกอบทางกายภาพของ
โฮสเทลในปัจจุบนัจากกรณีศึกษาในพื้นที่ทัง้หมด 31 แห่งเพื่อคดัเลือกมาน าเสนอรูปแบบทางกายภาพที่
ตอบสนองกบัพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วจนีแบบท่องเทีย่วอสิระในปัจจุบนั ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นท าเลทีต่ัง้ 
การออกแบบ ลกัษณะของห้องพกั สิง่อ านวยความสะดวกในห้องพกั พื้นที่ส่วนกลางและล าดบัการเขา้ถึง 
ผลงานวจิยัจงึเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโฮสเทลรวมถงึสถาปนิกในการพฒันาและออกแบบโรงแรมขนาด
เลก็แบบหรหูราต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: นกัทอ่งเทีย่วจนีแบบทอ่งเทีย่วอสิระ, พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว, โรงแรมขนำดเลก็แบบหรหูรำ,  กำยภำพโฮสเทล 
 

Abstract 
Nowadays, the increase of Chinese Free and Independent Travelers has become a significant 

factor of tourism in Thailand. This group of tourists are now looking for the accommodation that can 
provide more on their travel experience and as well are able to afford more. In which, the Luxury Hostel 
is the one that serves those purposes. This study aims to understand the behaviors of Chinese Free 
and Independent Travelers and identify the physical requirements of Luxury Hostel that is suitable to 
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this group of travelers by the theoretical research; the study of the physical elements of luxury hostels 
from domestic and international case studies including the study of the physical requirements of the 
current hostel from 31 case studies in research area to develop as a presentation of the physical model 
that is suitable for the behavior of Chinese Free and Independent Travelers at the present, which 
consists of location, the appearance of the room, room facilities, common area and access sequence. 
Therefore, this study would be beneficial to architects and/or entrepreneurs for there luxury hostel 
design and development. 

Keywords: Luxury Hostel, Chinese Free and Independent Travelers (FIT), Behavior, Hostel Physical 

 

1 บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 

จากรายงานผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศไทย 
(GDP) ปี 2556-2560 พบวา่ สดัส่วนรายไดจ้ากภาค
การท่องเที่ยวมบีทบาทส าคญัและมแีนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่
เ ดินทางมาเที่ยว ในไทยมีอัตรา เติบโตขึ้นจน
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 11 ล้านคนในปี 
2561 และจากรายไดข้องนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิเขา้มายงั
ประเทศไทยในช่วงเดอืน มกราคมถงึตุลาคมปี 2561 
อันดับหน่ึงเป็นของนักท่องเที่ยวจีน จ านวน 4.94 
แสนล้านบาท  หรือ  30.33% ของรายได้จ าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2561) ซึ่งในปัจจุบนัพบว่านักท่องเที่ยวจนีที่
เ ดินทางมา ในประ เทศไทย  ร้อยละ  60  เ ป็น
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางแบบอิสระ  (Free and 
Independent Traveler) หรอื FIT และอกีร้อยละ 40 
เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ป
ทวัร ์(การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2559)  

จากเหตุการณ์การปราบทวัรศ์ูนยเ์หรยีญ (Zero 
– Dollar Tour) ของรฐับาลรวมถงึเหตุการณ์เรอืล่มที่

เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
แบบกรุ๊ปทวัร์มคีวามอ่อนไหวไม่แน่นอนรวมถึงใน
ปัจจุบนัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วจนีแบบทอ่งเทีย่ว
อสิระ (FIT) เป็นนักท่องเที่ยวที่มกี าลงัซื้อ อกีทัง้ยงั
เปิดกวา้งมากขึน้ส าหรบัที่พกัประเภทต่าง ๆ ผูว้จิยั
เหน็ถงึความสอดคลอ้งกบัรปูแบบทีโ่รงแรมขนาดเลก็
แบบหรูหรา (Luxury Hostel) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกจิที่
มคีวามเป็นไปได้ ต่อยอดจากธุรกิจโฮสเทลที่มมีาก
ในปัจจุบนั จงึน ามาสูก่ารศกึษารูปแบบโรงแรมขนาด
เล็กแบบหรูหราที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
นกัทอ่งเทีย่วจนีแบบเดนิทางอสิระ 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโรงแรม
ขนาดเลก็แบบหรหูรา (Luxury Hostel) รวมถงึปัจจยั
ในการตัดสินใจ เข้าพักของนักท่อง เที่ยวจีนที่
นกัทอ่งเทีย่วจนีแบบทอ่งเทีย่วอสิระ (FIT) ในปัจจุบนั
เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาโครงการโรงแรมขนาด
เล็กแบบหรูหรา  (Luxury Hostel)  ที่ตอบสนอง
พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจนีนักท่องเทีย่วจนีแบบ
ทอ่งเทีย่วอสิระ (FIT) 
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2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินธรุกิจทีพ่กัแรม  

โรงแรมระดบักลางและโรงแรมราคาประหยดัมี
ก าลงัเตบิโตสูงในช่วงปี 2561 เน่ืองมาจากแนวโน้ม
ของนักท่องเที่ยว Free Independent Traveler โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมกัเดนิทางไปคนเดยีวหรอืกลุ่ม
เล็ก  ๆ และไม่ ได้ต้องการบริการ เต็มรูปแบบ
เหมอืนกนัโรงแรมระดบัหรูหรา โรงแรมประเภทน้ีจงึ
มกี าลงัแขง่ขนัสงูเนื่องจากสามารถเขา้ถงึจุดคุม้ทุนได้
งา่ย สามารถเขา้ถงึพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพไดง้า่ยกวา่ และ
ไดร้บัความสนใจในการเขา้พกัจากกลุ่มนักท่องเทีย่ว
อสิระในปัจจุบนั (Euromonitor International, 2561) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบันักท่องเทีย่ว 

2.2.1 ปัจจยัในกำรเลอืกทีพ่กัแรมของนกัทอ่งเทีย่ว 

ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ก า ร เ ลื อ ก ที่ พั ก ข อ ง
นักท่องเที่ยวจากบทความและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
(รูปที่ 1) พบว่าปัจจยัด้านกายภาพมกีารส่งผลมาก
ทีสุ่ด และสามารถจดักลุ่มลกัษณะทางกายภาพไดด้งั
ตารางที ่1  

 
รูปท่ี 1  แสดงบทความและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
ปัจจยัในการเลอืกทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่ว (จดัท า
โดยผูว้จิยั) 
 
 
 

ตารางท่ี 1  ลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับ
ปัจจยัในการตดัสนิใจพกัของนกัทอ่งเทีย่ว (จดัท าโดย
ผูว้จิยั) 

 
2.2.2 พืน้ทีต่ ัง้ทีพ่กัแรมของนกัทอ่งเทีย่วจนี 

เมื่อท าการศกึษาจากเวบ็ไซต์ Ctrip.com และ 
Mafengwo.com พบวา่ เวบ็ไซต ์Mafengwo.com ได้
ท าการแสดงพื้นที่ย่านต่าง ๆ จ านวน 15 ย่าน ที่
นักท่องเที่ยวจนีนิยมท่องเที่ยวและเขา้พกัแรม และ
ได้แสดงจ านวนโรงแรมในย่านต่าง  ๆ รวมถึง
เปอร์เซน็ต์ความพงึพอใจที่จะเขา้พกัแรมในย่านนัน้ 
ๆ โดยความพงึพอใจอนัดบัหน่ึงเป็นพืน้ทีธุ่รกจิย่าน
สยามสแควร ์(48%) ในขณะทีเ่วบ็ไซต ์Ctrip.com ได้
ท าการแนะน าทีพ่กัแรมจากการรวีวิของนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่าพรอ้มกบัเสน้ทางท่องเทีย่วแนะน า โดยลกัษณะ
โรงแรมทีแ่นะน าจะมทีีต่ ัง้ทีใ่กลก้บัสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
นักท่องเที่ยวจีนนิยมไปท่องเที่ยว เช่น โรงแรมแก
รนดเ์ซน็เตอรพ์อยท์ ราชด าร,ิ โรงแรมสยามเคมปิน-
สกี้, โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเต็ล กรุงเทพฯ, ววิธิ 
โฮสเทล กรุงเทพฯ เป็นตน้  
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัทีพ่กัแรม 

2.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัทีพ่กัประเภทโฮสเทล 

มาต ร ฐ านขอ งพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ใ น โ ฮส เทล
จ าเป็นต้องมพีืน้ที่หอ้งพกั พื้นที่ต้อนรบัและพกัคอย 
พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ครัวหรือรับประทานอาหาร 
พื้นที่ห้องน ้ า พื้นที่ซักผ้าและพื้นที่ส าหรับดูหนัง 
รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สร้างรายได้อย่างพื้นที่สญัจรและ
พืน้ทีส่นับสนุนโครงการ โดยสดัสว่นของพืน้ทีไ่มไ่ดม้ี
การจ ากดัตายตวั สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามรปูแบบ
ของโฮสเทล 

2.3.2 แนวคิดเกีย่วกับทีพ่ ักประเภทโฮสเทลแบบ
หรหูรำ (Luxury Hostel) 

โฮสเทลแบบหรูหรา หรอื Poshtel มาจากค าว่า 
Posh (หรหูรา, มรีะดบั) และค าวา่ Hostel (ประหยดั, 
เป็นกนัเอง) ซึง่หมายถงึ โฮสเทลแบบหรูหราทีม่กีาร
เน้นการออกแบบทีม่สีไตล์ ใสใ่จรายละเอยีดต่าง ๆ มี
รูปแบบหอ้งพกัหลากหลายรวมถงึมสีิง่อ านวยความ
สะดวกทีเ่พิม่มากขึน้ แต่ยงัคงความมเีอกลกัษณ์ของ
โฮสเทลในดา้นการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้พกัและถงึแม้
จะมรีาคาทีส่งูขึน้แต่กย็งัคงมคีวามคุม้คา่ 

3 ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 แบบแผนการวิจยั 

3.1.1 กำรศึกษำรูปแบบทำงกำยภำพของโรงแรม
ขนำดเล็กแบบหรูหรำทีต่อบสนองต่อพฤติกรรม
ทอ่งเทีย่วจนีทีท่อ่งเทีย่วอสิระในปัจจุบนั  

(1) การก าหนดรูปแบบทางกายภาพของ
โรงแรมขนาดเลก็แบบหรูหรา (Luxury Hostel) จาก
การทบทวนวรรณกรรม  

(2) การศึกษาลักษณะพื้นที่ตัง้ที่พักแรมที่
ตอบสนองการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจนี FIT ใน
ปัจจุบนัจากเวบ็ไซต ์Mafengwo.com และ Ctrip.com 

(3) การคดัเลือกพื้นที่ศึกษาและก าหนดโฮส- 
เทลกรณีศกึษาในพืน้ทีจ่ากการเรยีงล าดบัคะแนนใน
เวบ็ไซต ์Hostelworld.com 

(4) การส ารวจลกัษณะทางกายภาพของโฮสเท
ลกรณีศกึษาทัง้หมด 31 แหง่ในพืน้ทีศ่กึษา  

3.1.2 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรท่องเทีย่วของ
นกัทอ่งเทีย่วจนี FIT ในปัจจุบนั  

(1)  การศึกษาสภาวะตลาดที่พักแรมของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัจากการทบทวนวรรณกรรม 

(2) การศกึษาลกัษณะการท่องเทีย่วและปัจจยั
ในการเลอืกทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่วจากงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ที่เป็นผู้น าในการท าตลาด
นกัทอ่งเทีย่วจนี 

(3) ก าหนดองคป์ระกอบทางกายภาพทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเขา้พกัแรมของนกัทอ่งเทีย่วจนี FIT เพือ่
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส ารวจกรณีศกึษา 

(4) การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต 
(Netnography) จากกระทู้ที่นักท่องเที่ยวจีน  FIT 
เขยีนแสดงความคดิเหน็บนเวบ็ไซต์ Ctrip.com และ 
Mafengwo.com 

3.1.3 กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบทำงกำยภำพโรงแรม
ขนำดเลก็แบบหรูหรำทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมของ
นกัทอ่งเทีย่วจนี FIT  

(1) การให้คะแนนและจัดกลุ่มลักษณะทาง
กายภาพของโฮสเทลในพื้นที่ศึกษาตามความ
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ใกล้เคียงลักษณะทางกายภาพของโฮสเทลแบบ
หรหูรา  

3.1.4 เสนอแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรโรงแรม
ขนำดเลก็แบบหรูหรำ (Luxury Hostel) ทีต่อบสนอง
นักท่องเทีย่วจีน  FIT เ ป็นการน าผลการวิจัยมา
สรุปผลเพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันากายภาพ
โฮสเทลใหเ้ป็นโฮสเทลแบบหรูหรา (Luxury Hostel) 
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่
ทอ่งเทีย่วแบบอสิระ (FIT) ในปัจจุบนั 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.2.1 กลุ่มประชำกรโฮสเทลแบบหรูหรำ เป็นการ
คดัเลอืกกรณีศกึษาจากการถูกแนะน าในเวบ็ไซตต์่าง 
ๆ มากทีสุ่ด เป็นกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 7 แห่ง 
และกรณีศกึษาจากประเทศไทย 3 แหง่ 

3.2.2 กลุ่มประชำกรโฮสเทล ในขอบเขตพื้นที่ย่าน
ธุรกจิสยามจากการศกึษาความนิยมในการเลอืกทีพ่กั
แรมของนักท่องเที่ยวจนี FIT กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
31 แห่ง คดัเลอืกและเรยีงล าดบัตามความนิยมจาก
คะแนนในเวบ็ไซต ์Hostelworld.com  

 
รปูท่ี 2  แสดงที่ตัง้ของพื้นที่โฮสเทลกรณีศกึษา ทัง้ 
31 โครงการ (จดัท าโดยผูว้จิยั) 
3.2.2 กลุ่มประชำกรคน เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
ที่ตัง้กระทู้เขียนรีวิวท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  Ctrip. com แ ล ะ 
Mafengwo.com และใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วย

วธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) 
ทัง้หมด 27 กระทู ้

4 ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของโฮสเทลแบบหรหูรา 
(Luxury Hostel) ในปัจจุบนั จากการส ารวจขอ้มูล
จากรณีศกึษาทัง้ 31 แหง่พบวา่  

4.1.1 ด้ำนท ำเลทีต่ัง้ โฮสเทลแบบหรูหราตัง้อยู่ห่าง
จากขนสง่สาธารณะในรศัม ี100 เมตร - 1.6 กโิลเมตร 
หรือตัง้อยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัในระยะ 
100 เมตร - 2.8 กโิลเมตร 

4.1.2 ด้ำนกำยภำพของทีพ่กั โฮสเทลแบบหรูหรา
ส่วนมากเป็นรูปแบบอาคารรโีนเวททีม่กีารออกแบบ
ตกแต่งในลกัษณะ Local Experience หรอื Nostalgia 

4.1.3 ด้ำนห้องพกั โฮสเทลแบบหรูหรามีประเภท
หอ้งพกัเฉลี่ย 6 รูปแบบ และประเภทหอ้งพกัที่เป็น
มาตรฐานได้แก่ ห้องพักรวมหญิง , ห้องพักรวม
ประเภท 6 และ 8 เตียง , ห้องพักส่วนตัว  2 คน , 
หอ้งพกัรวมแบบเตยีงสองชัน้รวมถงึหอ้งครอบครวั 

สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกัทีม่ใีนหอ้งพกั
รวม เช่น หอ้งน ้ารวม, ทีเ่กบ็สมัภาระ, ปลัก๊ชารจ์ไฟ, 
โคมไฟ เป็นต้น ส าหรบัหอ้งพกัส่วนตวั เช่น หอ้งน ้า
ส่วนตวั, อุปกรณ์อาบน ้า, ทีเ่กบ็สมัภาระ, ปลัก๊ชาร์จ
ไฟ, โคมไฟ, ผา้เชด็ตวั, โต๊ะหรอืเกา้อี ้เป็นตน้ 

4.1.4 ด้ำนพื้นทีอ่ ำนวยควำมสะดวก นอกจากพื้นที่
มาตรฐานของโฮสเทลที่ต้องมแีล้วนัน้โฮสเทลแบบ
หรูหรายงัมพีืน้ทีอ่ านวยความสะดวกเพิม่เตมิ อนัดบั
ที่หน่ึงได้แก่ พื้นที่พกัผ่อน อนัดบัที่สองได้แก่ พื้นที่
คาเฟ่ ตามดว้ย พืน้ทีร่ะเบยีงหรอืดาดฟ้า พืน้ทีส่เีขยีว 
รา้นอาหารและพืน้ทีท่ างาน ตามล าดบั 
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4.1.5 ด้ำนบริกำรอืน่  ๆ  โ ฮส เทลแบบหรูหร า
จ าเป็นต้องมีการบริการอื่น ๆ มากขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกและดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้พกั 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ
โรงแรมขนาดเล็กแบบหรูหราทีต่อบสนองต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วจีน FIT 

จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของโฮส-
เทลกรณีศกึษาทัง้ 31 แห่ง และมกีารใหค้ะแนนตาม
เกณฑล์กัษณะทางกายภาพของโฮสเทลแบบหรูหรา
ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ท าเลที่ตัง้ กายภาพของที่พัก 
หอ้งพกั พืน้ทีส่ว่นกลางและดา้นบรกิารอื่น ๆ  และจดั
กลุ่มคะแนนตามความใกล้เคียงความเป็นโฮสเท
ลแบบหรูหรา คะแนนเต็มร้อยละ 100 สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มใกลเ้คยีงน้อย จ านวน 
9 แห่ง ช่วงคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 40.27-57.76 กลุ่ม
ใกลเ้คยีงปานกลางจ านวน 19 แห่ง ช่วงคะแนนอยู่ที่
ร้อยละ 59.55-73.75 และกลุ่มใกล้เคียงมาก ช่วง
คะแนนอยู่ที่ 81.35-91.59 โดยมคีะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ดา้น ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2  แสดงคะแนนเฉลีย่รปูแบบกายภาพดา้น
ต่างๆ ของแต่ละกลุม่กรณีศกึษา (จดัท าโดยผูว้จิยั) 

 
4.3 ปัจจยัในการเลือกพกัแรมของนักท่องเทีย่ว
จีนแบบท่องเทีย่วอิสระ จากการศึกษามานุษย-
วิทยาบนอินเทอร์เ น็ตของนักท่องเที่ยวจีน FIT 
จ านวน 27 กระทู ้พบวา่ 

5.2.1 ดำ้นท ำเลทีต่ัง้ นักท่องเทีย่วจนีใหค้วามส าคญั
กับที่พักที่ ใ กล้สถานที่ท่ อ ง เที่ย ว  ใกล้ร้ านค้า 

ร้านอาหาร รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ที่พักริมแม่น ้ า
เจ้าพระยา รวมถึงที่พักที่มีลักษณะการเข้าถึงที่
ปลอดภยั 

5.2.2 ด้ำนกำยภำพอำคำรหรือกำรออกแบบ 
นกัทอ่งเทีย่วจนีใหค้วามสนใจในการพกัอยูใ่นโรงแรม
ทีก่ารออกแบบตกแต่งแบบไทยๆ มกีารน าเอกลกัษณ์
ท้องถิ่นมาใช้ ใน การตกแต่ งแบบโบราณหรือ
พพิธิภณัฑแ์ละทีพ่กัทีเ่หมาะกบัการถ่ายภาพ 

5.2.3 ดำ้นหอ้งพกั นกัทอ่งเทีย่วจนีใหค้วามส าคญักบั
ห้องพักที่มีการออกแบบแตกต่างกัน มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครนั มคีวามเป็นส่วนตวั มอุีปกรณ์
อาบน ้าแบบไทยๆ  

5.2.4 ด้ำนพื้นทีส่่วนกลำง  นักท่อง เที่ยวจีน ให้
ความส าคัญกับพื้นที่สวน ห้องครัว ดาดฟ้าที่เห็น
ทวิทศัน์รวมถงึสระวา่ยน ้า 

5.2.5 ด้ ำนบริก ำ รอื ่นๆ  นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จี น ใ ห้
ความส าคญักบัอาหารในทีพ่กั ทีม่คีวามหลากหลาย 
ความเป็นไทยรวมถงึสตัวเ์ลีย้งในทีพ่กั 

5 สรปุผลการศึกษา 

 แนวทางการพฒันารูปแบบทางกายภาพโฮส
เทลเพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจนี
แบบทอ่งเทีย่วอสิระตามการจดักลุม่โฮสเทล 

- โฮสเทลในกลุ่มที่มีความใกล้เคียงมากแบ่ง
รูปแบบการพฒันาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มที่
พฒันาในด้านพื้นที่อ านวยความสะดวก จ านวน 2 
แหง่และกลุม่ทีพ่ฒันาในดา้นบรกิารอื่นๆ อกี 1 แหง่  

- โฮสเทลในกลุ่มที่มคีวามใกล้เคยีงปานกลาง
แบ่งรปูแบบการพฒันาไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ที่พฒันาในด้านกายภาพอาคารหรือการออกแบบ 
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จ านวน 1 แหง่ กลุ่มทีพ่ฒันาในดา้นหอ้งพกัจ านวน 5 
แหง่และกลุม่ทีพ่ฒันาในดา้นบรกิารอื่นๆ อกี 13 แหง่  

- โฮสเทลในกลุ่มที่มคีวามใกล้เคียงน้อยแบ่ง
รูปแบบการพฒันาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มที่
พัฒนาในด้านกายภาพอาคารหรือการออกแบบ 
จ านวน 2 แห่งและกลุ่มที่พฒันาในด้านบรกิารอื่นๆ 
อกี 7 แหง่  

โดยกลุ่มที่พฒันาในด้านกายภาพอาคารหรือ
การออกแบบสามารถพฒันาไดโ้ดยการออกแบบหรอื
ตกแต่งโฮสเทลให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือ
ความเป็นท้องถิ่น ในด้านพื้นที่อ านวยความสะดวก
สามารถพฒันาได้โดยการเพิม่พื้นที่ส่วนกลาง เช่น 
พืน้ทีส่วน หอ้งครวั ดาดฟ้าทีเ่หน็ทวิทศัน์รวมถงึสระ
ว่ายน ้า ในด้านห้องพกัสามารถท าได้โดยการออก
หอ้งพกัทีห่ลากหลาย เพิม่สิง่อ านวยความสะดวกใน
หอ้งพกัและในดา้นการบรกิารอื่นๆ สามารถพฒันาได้
โดยการเพิ่มบริการด้านอาหาร เพื่อตอบสนอง
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วจนีแบบทอ่งเทีย่วอสิระ 
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บทคดัย่อ 

 บ้านเดี่ยวระดบับนนัน้เป็นสนิค้าที่มรีูปแบบเอกลกัษณ์พเิศษเฉพาะกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย การวจิยัครัง้น้ีมุ่งเน้นการศึกษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบพื้นที่ใช้สอยที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจ ซื้อที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านเดี่ยวระดับบนราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปของผู้บริโภค
กลุม่เป้าหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจาก กลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่อาศยั หรอืเคยซือ้บา้นเดีย่วระดบับนราคาตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 100 คน ผลการวจิยัพบวา่รปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่อดคลอ้งตาม ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ คอื แบบมุง่เน้นครอบครวั และความเป็นสว่นตวั จะเน้นพืน้ทีส่ว่น ห้ อ ง น อน , 
พกัผอ่น, หอ้งน ้า, แต่งตวั, ท างาน, หอ้งกจิกรรมความบนัเทงิ และทีจ่อดรถ โดยมตี าแหน่ง ความสมัพนัธ์ของ
พืน้ทีใ่ชส้อยดงัต่อไปน้ี  1) หอ้งรบัแขกเชือ่มระหวา่งโถงทางเขา้ ทานอาหาร และ พักผ่อน 2) พักผ่อนเชื่อม
กบัหอ้งนอน และระเบยีง 3) หอ้งท างานเชือ่มกบัหอ้งนอน แสดงถงึการใหค้วามส าคัญของพื้นที่ ใ ช้ สอยที่
สอดคลอ้งตามลกัษณะวถิชีวีติของผูบ้รโิภค 

ค ำส ำคญั: กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล, โครงกำรบำ้นเดีย่วระดบับน, รปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อย 
  

Abstract 

 The High-end single detached house is niche type identity special product to satisfy the requirements 
of target group. This research focused study relationship of functions type affecting the decisions in 
buying high-end detached housing projects priced more than 10 million baht of target customer group 
in Bangkok Metropolitan Region. This is quantitative approach research by using 100 questionnaires 



การศกึษารปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อยของผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทโครงการบา้นเดีย่วระดบับน ใน
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ศรดุา โตธนเศรษฐ, ผศ.ดร. วุธพงศ ์ลาภเจรญิ และ ดร. สทิธชิยั นาคสขุสกุล 
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for collecting the data from resident or buyer high-end detached housing projects priced more than 10 
million baht in Bangkok Metropolitan Region. The finding indicated that types of functions which needs 
the consumer requirements is home family and privacy type that focused on bedroom, family, water 
closet, walk in closet, working and parking. The relationship of functions are as follows: 1) the living 
room between the entrance hall and dining area 2) the family area connected to the bedroom and 
balcony 3) the working room connected to the bedroom. This research show that function is important 
consistent to customer is behaviour. 

Keywords: Bangkok Metropolitan Region, Function Type, High-End Detached Project 

 
1. บทน า 

 ที่อยู่อาศยันับเป็นหน่ึงในปัจจยัสีท่ี่มคีวามส าคญั
ในการด ารงชีวติ รวมถึงยงัสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
หรอืมาตรฐานการใชช้วีติของผูอ้ยู่อาศยั ซึ่งลกัษณะ
ของที่อยู่อาศยัโครงการบ้านเดี่ยวระดบับนนัน้เป็น
สนิคา้ทีม่รีูปแบบเอกลกัษณ์พเิศษเฉพาะกลุ่ม ดงันัน้
รูปแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความส าคัญ ซึ่งหน่ึงใน
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์นัน้ก็คือ
รปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้น ทีต่อ้งตอบโจทยก์ารใช้
งานของพื้นที่ ใช้สอยนั ้นได้จริง  จึงท าให้ต้องมี
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม น้ีอย่าง
ละเอียด อีกทัง้ยุคสมยัที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันอาจ
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการปรบัเปลี่ยน
รปูแบบการใชช้วีติตามไปดว้ย (เลอสม สถาปิตานนท์
, 2558), (Ernst Neufert, and Peter Neufert, 2003)                                    
 กลยุทธ์ในกระบวนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่
ส าคญัมาก คือ กลยุทธ์ทางการตลาด และหน่ึงกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญเป็นปัจจัยแรกนัน้คือ 
ผลติภณัฑ ์  เพราะฉะนัน้จงึจ าเป็นต้องมกีารส ารวจ 
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
ตอ้งการอย่างแทจ้รงิเพื่อพฒันาผลติภณัฑท์ีส่ามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคได ้อกี
ทัง้ยังหมายถึงการเพิ่มโอกาสให้กับองค์กรในการ

ดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อผลติภณัฑ์สนิค้าเพิม่มากขึ้นองค์กร และยงัช่วย
ลดความเสี่ยงในส่วนของการพฒันาผลิตภัณฑ์อีก
ด้วย ส่วนในด้านผู้บริโภคมโีอกาสได้รบัผลติภณัฑ์
สินค้าที่ตรงตามความต้องการ เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการปรบัเปลี่ยนแก้ไขพื้นที่ใช้สอยของ
บา้น (นิต ิรตันปรชีาเวช, 2559) 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

 การวจิยันี้มุง่ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่อดคลอ้ง
กบัรูปแบบพื้นที่ใช้สอยของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านเดี่ยว
ระดบับน ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3. ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตของด้านพื้นที่การศึกษาและเน้ือหา 
มุ่งเน้นศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
ส าหรับที่อยู่อาศัยประ เภทโครงการบ้านเดี่ยว
ระดบับนราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร และปรมิณฑล 

ขอบเขตของดา้นผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างผู้
ที่อยู่อาศัย หรือเคยซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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ประเภทบา้นเดีย่วระดบับนราคา 10 ลา้นบาทขึน้ไป
ทีต่ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

4. กรอบตวัแปรของการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและบทความทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบังานวจิยั ผูว้จิยัไดส้รุปตวัแปรในงานวจิยัไดด้งัน้ี 

4.1 ตวัแปรต้น 
 1.) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้, จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั, จ านวนคนรบัใช้, จ านวนรถยนต์ 
(วทิวสั รุง่เรอืงผล, 2552) 

 2.) ปัจจยัดา้นจติวทิยา 
 ได้แก่ เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศยับ้านหลงัน้ี 
(วฒุ ิสขุเจรญิ, 2559), กจิกรรมทีก่ระท าในบา้น
หลงัน้ีเป็นประจ า (ชชูยั สมทิธไิกร, 2561)                                                        

4.2 ตวัแปรตาม 
 1.) องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยพื้นฐาน (Basic 
Function) และพเิศษ (Special Function) ที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ 

- พืน้ทีใ่ชส้อยพืน้ฐาน (Basic Function) ไดแ้ก่ 
หอ้งนอน, หอ้งแต่งตวั, หอ้งน ้า, หอ้งรบัแขก, 
ห้องพกัผ่อน, ห้องครวั,เตรียมอาหาร, ทาน
อาหาร, ห้องอเนกประสงค์, โถงทางเข้า , 
เฉลยีง, ระเบยีง, ทีจ่อดรถ 

- พืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ (Special Function)พืน้ที่
พเิศษตามลกัษณะวถิชีวีติ ไดแ้ก่ หอ้ง
กจิกรรมความบนัเทงิ, หอ้งออกก าลงักาย, 
หอ้งแสดงภาพ, หอ้งหนงัสอื, หอ้งท างาน, 
หอ้งพระหรอืทางศาสนา, หอ้งเกบ็กระเป๋า 
รองเทา้และเครือ่งประดบั, หอ้งนิรภยั, 
หอ้งน ้าชมสวนและอ่างน ้าวน, สระวา่ยน ้า 
 

 2.) ต าแหน่งความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อย  
- พืน้ทีส่ว่นสาธารณะ (Public Zone) ไดแ้ก่ 

หอ้งรบัแขก/หอ้งน ้ารบัแขก, โถงทางเขา้,
เตรยีมอาหาร, ทานอาหาร, หอ้ง
อเนกประสงค,์ หอ้งครวั 

- พืน้ทีส่ว่นตวั (Private Zone) ไดแ้ก่ 
หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งแต่งตวั, หอ้งพกัผอ่น
, หอ้งท างาน, หอ้งพระ 

- พืน้ทีส่ว่นบรกิาร (Service Zone) ไดแ้ก่ ซกั
ลา้ง, หอ้งแมบ่า้น, หอ้งน ้าแมบ่า้น 

 3.) ลกัษณะความตอ้งการรปูแบบบา้นเดีย่วระดบับน
ไดแ้ก่ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย, จ านวนชัน้ของบา้น, จ านวน
ห้องนอน, ห้องน ้า, ที่จอดรถ (เลอสม สถาปิตานนท์, 
2558), (Ernst Neufert, and Peter Neufert, 2003) 
 

5. วิธีวิจยั  

 การวจิยัเรื่องศกึษาเรื่องพืน้ทีใ่ชส้อยของผลติภณัฑ์
ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัประเภทโครงการ
บ้านเดี่ยวระดับบน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methodology) โดยมกีารจดัท าและด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่อาศยั หรอืเคยซื้อ
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านเดี่ยวระดบับน 
ระดบัราคา 10 ลา้นบาทขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 100 คน ที่ระดบัความเชื่อมัน่
ร้อยละ 90 และมคี่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 จากสูตรของ Taro Yamane (กองกูณฑ ์
โตชยัวฒัน์, 2560) โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มลู 
5 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ค าถามคดักรอง, สว่นที ่2 ขอ้มลู
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม, ส่วนที ่3 ลกัษณะความ
ต้องการรูปแบบบ้านเดี่ยวระดับบน, ส่วนที่ 4 ระดับ
ความส าคัญและต าแหน่งความสัมพันธ์ของรูปแบบ
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พื้นที่ ใช้สอยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อ , ส่วนที่  5 
ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ   

ส าหรับงานวิจัยน้ีมีเป็นแบบสอบถามแบบหลาย
ตัวเลือกที่ตอบได้ตัวเลือกเดียว (Multiple Choice 
Question), แบบหลายตวัเลอืกทีเ่ลอืกไดห้ลายตวัเลอืก 
(Checklist Question) และใช้ค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale Question) 5 ระดบั ตามวธิี
ของลเิคริท์ (Likert Scale) ส าหรบังานวจิยัน้ีเลอืกมาตร
วดัแบบอันตรภาค (Interval) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) 
และเมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมไดม้า
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean) 
(นคร เสรรีกัษ์, และ ภรณี ดรีาษฎรว์เิศษ, 2561) 

6. ผลการวิจยั 

ตารางท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 41.00 
หญงิ 59.00 
อาย ุ
ต ่ากว่า 30 ปี 15.00 
30-40 ปี 35.00 
41-50 ปี 41.00 
51-60 ปี 6.00 
มากกวา่ 60 ปี 3.00 
สถานภาพสมรส  
โสด 24.00 
สมรส 73.00 
หยา่/หมา้ย 3.00 
ระดบัการศกึษา 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 6.00 
ปรญิญาตร ี 30.00 

 

ตารางท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(ต่อ) 
ปรญิญาโท 60.00 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ ร้อยละ 
สงูกวา่ปรญิญาโท 4.00 
อาชพี 
ธรุกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 65.00 
พนกังานบรษิทัเอกชน 26.00 
รบัราชการ 6.00 
รฐัวสิาหกจิ 3.00 
รายไดร้วมครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั150,000 บาท 6.00 
150,001-300,000 บาท 24.00 
300,001-450,000 บาท 30.00 
450,001-600,000 บาท 19.00 
600,001-750,000 บาท  6.00 
750,001-900,000 บาท 5.00 
มากกวา่ 900,000 บาท 10.00 
จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยูอ่าศยับา้นเดยีวกนั  
(รวมตวัทา่น) 
1-2 คน 3.00 
3-4 คน 53.00 
5-6 คน 38.00 
7-8 คน 6.00 
มากกวา่ 8 คน 0.00 
จ านวนคนรบัใช ้
ไมม่ ี 12.00 
1 คน 49.00 
2 คน 32.00 
3 คน 6.00 
มากกวา่ 3 คน 1.00 
จ านวนรถยนต ์
1-2 คนั 30.00 
3-4 คนั 63.00 
5-6 คนั 6.00 
มากกวา่ 6 คนั 1.00 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 
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ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
อาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอืเจ้าของกจิการ มรีายได้รวม
ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 300,001-450,000 บาท มี
สมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่อาศยับา้นเดยีวกนั 3-4 คน 
มคีนรบัใช ้1 คน และมรีถยนต ์3-4 คนั 

ตารางท่ี 2  ปัจจยัดา้นจติวทิยา 
ปัจจยัด้านจิตวิทยา ร้อยละ 
เหตุผลในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยับา้นหลงัน้ี  
เพือ่อยูอ่าศยั  84.00 
ตอ้งการสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 52.00 
เพือ่ขยายครอบครวัใหม่ 32.00 
เพือ่ใหล้กู 32.00 
ตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยมากขึน้ 32.00 
ตอ้งการมเีพือ่นบา้นในสงัคมเดยีวกนั 28.00 
เพือ่ไวอ้ยูย่ามเกษยีณ 24.00 
เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ 8.00 
ท่านกระท ากจิกรรมใดดงัต่อไปน้ีในบา้นหลงัน้ีเป็นประจ า 
กจิกรรมหรอืงานอดเิรกสว่นตวั  92.00 
กจิกรรมภายในครอบครวั  88.00 
รองรบัแขก (คนใกลช้ดิ) 36.00 
กจิกรรมหรอืจดังานเลีย้งคนใกลช้ดิ 24.00 
รองรบัแขก (ทางการ) 8.00 
จดังานเลีย้งทัว่ไป (ทางการ) 3.00 
อื่นๆ………………………………… 0.00 

จากตารางที่ 2 ขอ้มูลด้านปัจจยัจติวทิยาพบว่าผูใ้ห้
ขอ้มลูสว่นใหญ่มเีหตุผลในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยับา้นหลงั
น้ี เพื่ออยู่อาศยั และกจิกรรมส่วนใหญ่ที่กระท าเป็น
ประจ าในบ้านหลังน้ีคือกิจกรรมหรืองานอดิเรก
สว่นตวั และกจิกรรมภายในครอบครวั 

ตารางท่ี 3  ลกัษณะความตอ้งการรปูแบบบา้นเดีย่ว
ระดบับน 
ลกัษณะรปูแบบ 
บา้นเด่ียวระดบับน 

ร้อยละ 

ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีท่่านตอ้งการประมาณกีต่ารางเมตร 
200-300 ตารางเมตร 10.00 

ตารางท่ี 3  ลกัษณะความตอ้งการรปูแบบบา้น
เดีย่วระดบับน (ต่อ) 
ลกัษณะรปูแบบ 
บา้นเด่ียวระดบับน 

ร้อยละ 

301-400 ตารางเมตร   20.00 
401-500 ตารางเมตร 12.00 
501-600 ตารางเมตร 41.00 
601-700 ตารางเมตร   14.00 
701-1000 ตารางเมตร 3.00 
จ านวนชัน้ของบา้นทีท่่านตอ้งการ 
1 ชัน้   3.00 
2 ชัน้  60.00 
3 ชัน้ 36.00 
มากกวา่ 3 ชัน้ 1.00 
จ านวนหอ้งนอนทีท่่านตอ้งการ 
2 หอ้งนอน 0.00 
3 หอ้งนอน    19.00 
4 หอ้งนอน   59.00 
5 หอ้งนอน    16.00 
มากกวา่ 5 หอ้งนอน 6.00 
จ านวนหอ้งน ้าทีท่่านตอ้งการ 
3 หอ้งน ้า    12.00 
4 หอ้งน ้า    31.00 
5 หอ้งน ้า    36.00 
6 หอ้งน ้า     15.00 
มากกวา่ 6 หอ้งน ้า 6.00 
จ านวนทีจ่อดรถทีท่่านตอ้งการ 
1-2 คนั  3.00 
3-4 คนั  55.00 
5-6 คนั  39.00 
มากกวา่ 6 คนั 3.00 

จากตารางที ่3 ขอ้มูลดา้นลกัษณะรูปแบบบ้านเดีย่ว
ระดบับน พบว่าผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่จะเลอืกพื้นที่ใช้
สอยของบา้นทีม่ขีนาด 501-600 ตารางเมตร จ านวน 
2 ชัน้ จ านวน 4 หอ้งนอน จ านวน 5 ห้องน ้า และที่
จอดรถ 3-4 คนั 
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ตารางท่ี 4  องคป์ระกอบของพืน้ทีใ่ชส้อยพืน้ฐาน 
และพเิศษทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

องคป์ระกอบของพืน้ท่ีใช้
สอยพืน้ฐาน และพิเศษ 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั

ความส าคญั 
พืน้ทีใ่ชส้อยพืน้ฐาน 
หอ้งนอน 4.79 มากทีส่ดุ 
หอ้งพกัผอ่น 4.39 มากทีส่ดุ 
หอ้งน ้า 4.13 มาก 
หอ้งแต่งตวั 4.07 มาก 
ทีจ่อดรถ 4.05 มาก 
ทานอาหาร 4.00 มาก 
เตรยีมอาหาร 3.95 มาก 
หอ้งรบัแขก 3.89 มาก 
หอ้งอเนกประสงค ์ 3.88 มาก 
โถงทางเขา้ 3.77 มาก 
หอ้งครวั 3.41 มาก 
ระเบยีง 3.40 ปานกลาง 
เฉลยีง 3.34 ปานกลาง 
พืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ 
หอ้งท างาน 4.12 มาก 
หอ้งกจิกรรมความบนัเทงิ 4.10 มาก 
หอ้งเกบ็กระเป๋า รองเทา้ 
และเครือ่งประดบั 

3.93 มาก 

หอ้งนิรภยั 3.72 มาก 
สระวา่ยน ้า 3.59 มาก 
หอ้งน ้าชมสวนและอ่างน ้าวน 3.48 มาก 
หอ้งออกก าลงักาย 3.43 มาก 
หอ้งหนงัสอื 3.40 ปานกลาง 
หอ้งพระหรอืทางศาสนา 3.24 ปานกลาง 
หอ้งแสดงภาพ 2.46 น้อย 

จากตารางที่ 4 ขอ้มูลด้านองค์ประกอบของพื้นที่ใช้
สอยพื้นฐาน และพิเศษพบว่าในส่วนพื้นที่ใช้สอย
พื้นฐานผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ห้องนอนและห้องพกัผ่อนมากที่สุด ส่วนในพื้นที่ใช้
สอยพิเศษให้ความส าคัญกับห้องท างาน และห้อง
กจิกรรมความบนัเทงิทีร่ะดบัมาก 

ตารางท่ี 5  ต าแหน่งความสมัพนัธ์ของรูปแบบ
พืน้ทีใ่ชส้อยทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

ต าแหน่งความสมัพนัธข์อง 
รปูแบบพ้ืนท่ีใช้สอย 

ร้อยละ 

โถงทางเขา้เชื่อมกบั… 
หอ้งรบัแขก 89.00 
หอ้งพกัผอ่น 44.00 
ทานอาหาร    41.00 
เฉลยีง  21.00 
อื่นๆ………………… 0.00 
หอ้งรบัแขกเชื่อมกบั… 
ทานอาหาร 76.00 
หอ้งพกัผอ่น 51.00 
เฉลยีง  29.00 
เตรยีมอาหาร 10.00 
อื่นๆ………………… 0 
ทานอาหารเชื่อมกบั… 
เตรยีมอาหาร  60.00 
หอ้งพกัผอ่น 52.00 
ครวั 45.00 
เฉลยีง 21.00 
อื่นๆ………………… 0.00 
หอ้งพกัผอ่นเชื่อมกบั… 
ระเบยีง 54.00 
เฉลยีง  46.00 
เตรยีมอาหาร 29.00 
อื่นๆ………………… 0.00 
หอ้งนอนเชื่อมกบั… 
หอ้งพกัผอ่น 86.00 
ระเบยีง 56.00 
เฉลยีง (ส าหรบัหอ้งนอนล่าง) 36.00 
หอ้งพระหรอืทางศาสนา 21.00 
อื่นๆ………………… 0.00 
หอ้งท างานเชื่อมกบั… 
หอ้งนอน 86.00 
หอ้งพกัผอ่น 41.00 
หอ้งรบัแขก 36.00 
อื่นๆ………………… 0.00 
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จากตารางที่ 5 ข้อมูลต าแหน่งความสัมพันธ์ของ
รูปแบบพื้นที่ใช้สอย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญของโถงทางเข้าเชื่อมกับห้องรับแขก 
หอ้งรบัแขกเชือ่มกบัทานอาหาร ทานอาหารเชื่อมกบั
เตรยีมอาหาร หอ้งพกัผอ่นเชือ่มกบัระเบยีง หอ้งนอน
เชือ่มกบัหอ้งพกัผอ่น หอ้งท างานเชือ่มกบัหอ้งนอน 

7. สรปุและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่อยู่
อาศยั หรอืเคยซื้อบา้นเดีย่วระดบับนราคาตัง้แต่ 10 
ล้านบาทขึ้นไป นัน้เป็นกลุ่มที่เน้นครอบครัวและ
ความเป็นสว่นตวัเป็นหลกั เนื่องจากเหตุผลในการซือ้
นัน้เพื่ออยู่อาศยั และต้องการสิง่แวดล้อมที่ด ีโดยมี
กิจกรรมที่กระท าอยู่ในบ้านหลังน้ีเป็นประจ าคือ 
กจิกรรมหรอืงานอดเิรกส่วนตวั และกจิกรรมภายใน
ครอบครวั ดงันัน้จงึมกีารใหค้วามส าคญักบัหอ้งนอน, 
ห้องพักผ่อน ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยพื้นฐาน และให้
ความส าคัญกับห้องท างาน , ห้องกิจกรรมความ
บันเทิง ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยพิเศษ โดยสามารถจัด
ความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อยไดด้งัแสดงในรปูที ่1  

 

 

 

 
 
รปูท่ี 1  รปูแสดงความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อย 

จากรปูที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ช้
สอยดงัน้ี 1.) หอ้งรบัแขกเชื่อมระหว่างโถงทางเขา้, 
ทานอาหาร และหอ้งพกัผ่อน 2.) หอ้งพกัผ่อนเชื่อม
กับห้องนอนและระเบียง 3.) ห้องท างานเชื่อมกับ
หอ้งนอน      

 ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี่อยู่อาศยั หรอืเคยซื้อ
บา้นเดี่ยวระดบับนส่วนใหญ่นัน้มกีารเน้นครอบครวั
แล ะความ เ ป็นส่ วนตัว เ ป็ นหลัก  จึ ง มีก า ร ให้
ความส าคญักบัพื้นที่ใช้สอยที่มคีุณลกัษณะส่วนตวั
มากกวา่พืน้ทีใ่ชส้อยสว่นอื่นๆ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การ
ใหค้วามส าคญัของพืน้ทีใ่ชส้อยนัน้มคีวามสอดคลอ้ง
ตามลกัษณะวถิชีวีติของผูบ้รโิภค 
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บทคดัย่อ 
พืน้ทีพ่ระราม 9 เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการกา้วสูก่ารเป็นพืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิแหง่ใหมข่องกรุเทพ

มหานคร ส่งผลใหผู้พ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยส์นใจลงทุนพฒันาโครงการในพืน้ทีน้ี่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีม่กีารเปิดขายใหม่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมรีาคาขายเฉลีย่ของโครงการอยู่ที่
ประมาณ 130,000 บาทต่อตารางเมตรและมกีารปรบัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นจติวทิยา รวมถงึพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ ตลอดจนปัจจยั
ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ ห้ อ ง ชุ ด พั ก อ า ศั ย ร ะ ดั บ บ น 
ในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้ งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภค
ที่อยู่ อาศัยหรือผู้ที่มีความสนใจซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้า  จ านวน  
100 ราย ด้วยแบบสอบถาม และท าการวเิคราะหข์อ้มูลด้วยสถิตเิชงิพรรณนา ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อหอ้งชุดพกัอาศยัระดบับนในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้อยู่ในระดบัมาก
ที่สุ ด  มี 13 ปัจจัย  ได้แก่  ขนาดพื้นที่ ใช้สอยเพียงพอต่อการ อยู่ อาศัย  สิ่งอ านวยความสะดวก 
ครบครัน บรรยากาศที่ดี ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตัง้โครงการ  ราคาเหมาะสมกับขนาดห้องและพื้นที่ 
ใชส้อย รายการส่งเสรมิการตลาดน่าสนใจ การใหข้องแถม หอ้งตวัอย่างมกีารตกแต่งและใชว้สัดุตรงกบัหอ้ง
จริง รูปแบบอาคารทันสมัยและสวยงาม  พนักงานพูดจาสุภาพและอัธยาศัยดี  พนักงานมีความรู ้
ความเขา้ใจในผลติภณัฑ ์พนกังานเอาใจใสใ่นการใหบ้รกิาร และวสัดุทีใ่ชม้คีุณภาพ ตามล าดบั 

ค ำส ำคญั: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, หอ้งชุดพกัอาศยัระดบับน, พืน้ทีพ่ระรามเกา้ 

  



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

412 

Abstract 
Rama IX area is an area that has the potential to become a new central business district of 

Bangkok.  It makes developers interested in project development in this area, especially condominium 
that have been developed continuously.  The average selling price is approximately 130,000 baht per 
square meter, which has been continuously increasing.  This research aims to study demographic 
factors, social factors, and psychological factors, including buying behavior as well as the marketing 
mix factors affecting the decision to buy luxury condominiums in the Rama IX area. This research is a 
quantitative research by collecting data from expected consumers who are living or interested in buying 
luxury condominiums in the Rama IX area, and analyze data by using descriptive statistics. The results 
found that there are 13 factors affecting to the purchase of luxury condominiums in the Rama IX area 
at the highest level:  enough space for living, facilities, good atmosphere, reasonable price for the 
project location, reasonable price to room size and living space, attractive marketing promotion items, 
free gifts, sample rooms are decorated and used in materials that match the actual room, modern and 
beautiful building style, staff polite and hospitable, staff understand the product, staff pay attention to 
service, and the quality of materials used, respectively. 

Keywords: marketing mix, luxury condominium, Rama IX area 

 
1. บทน า  

พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจกรุ งเทพมหานคร 
(Central Business District) เป็นพืน้ทีท่ีม่รีาคาทีด่นิ
สูงที่สุดและปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
พยายามหาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาโครงการ 
โดยพื้นที่พระราม 9 นับเป็นพื้นที่หน่ึงที่มศีกัยภาพ
เพียงพอที่จะก้าวสู่การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ 
แห่ง ใหม่ของกรุ ง เทพมหานคร (New Central 
Business District) เน่ืองจากเป็นพืน้ทีส่่วนต่อขยาย
ของพืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2561) อีกทัง้ยังมีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนทัง้ในรูปแบบศูนย์การค้าและอาคาร
ส านักงาน เป็นพืน้ทีร่วมมากกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2560 อีกทัง้ยงัมีสิง่อ านวย
ความสะดวกที่ช่วยให้พื้นที่พระราม 9 มีศักยภาพ

มากขึน้ โดยเฉพาะศนูยก์ารคา้ ซึง่มพีืน้ทีศู่นยก์ารคา้
รวมมากกว่า 474,900 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 
2559 มกีารเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่เพิม่ขึน้ 2 แห่ง   
อกีหนึ่งตวัชีว้ดัดา้นศกัยภาพของพืน้ทีพ่ระราม 9 คอื
ปริมาณผู้เดนิทางเข้า - ออกในพื้นที่ อนัจะเห็นได้
จากปริมาณการจราจรบนท้องถนนและปริมาณ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน จากข้อมูลสถิติ
การจราจรทีพ่บวา่ในปี พ.ศ. 2557 การจราจรบรเิวณ
แยกพระราม 9 มคีวามหนาแน่น 110,434 คนัต่อวนั 
แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของผู้ที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่พระราม 9 ได้เป็นอย่างดี (Terra 
BKK, 2561)  

ด้วยศกัยภาพของพื้นที่พระราม 9 ดงักล่าว
ข้างต้นเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัหลายโครงการ
เปิดขายใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2560  
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มโีครงการอาคารชุดพกัอาศยัเปิดขายใหม่รวมกนั
มากกว่า 2,848 ยูนิต อตัราการขายเฉลี่ยในพื้นที่น้ี
มากกว่าร้อยละ 85 สิง่ที่น่าสนใจ คอื โครงการที่จะ
เปิดขายในปี พ.ศ. 2561 - 2562 บางโครงการ 
มีราคาขายมากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตร 
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยของโครงการทัง้หมด 
ในพืน้ทีน้ี่อยูท่ีป่ระมาณ 130,000 บาทต่อตารางเมตร
และมกีารปรบัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง (ฐานเศรษฐกจิ, 2561) 

ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัย 
ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านสงัคม และปัจจยั
ด้านจิตวิทยา รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้า  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูพ้ฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบับนในเขต
พืน้ทีพ่ระรามเก้าสามารถน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ที ่
อยู่อาศัยหรือผู้ที่มีความสนใจซื้อห้องชุดพกัอาศัย
ระดบับนในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้ 

2.2 เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการ เลือกซื้ อ 
หอ้งชุดพกัอาศยัระดบับนในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้ 

2.3 เพือ่ศกึษาและวเิคราะหปั์จจยัสว่นประสม
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้หอ้งชุดพกัอาศยั
ระดบับนในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้ 

 
3. ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีท าการศกึษาปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด  (Marketing Mix)  ประกอบด้วย  
ด้ านผลิตภัณฑ์  (Product)  ด้ า น ร าคา  (Price)  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการ
ส่ง เสริมการตลาด (Promotion)  ด้านบุคลากร 
(People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ซึ่งมรีาคาขายอยู่ระหว่าง 150,000 – 250,000 บาท
ต่อตารางเมตร และมทีี่ตัง้โครงการอยู่ในเขตพื้นที่
พระรามเกา้เทา่นัน้  
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุ ร กิ จบ ริก า ร  ( service marketing mixes)  เ ป็ น
แนวคิดที่แตกต่างจากธุรกิจผลติสนิค้าอุปโภคและ
บริโภคทัว่ไป จึงจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด 7 ประการ ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ซึง่ประกอบดว้ย (Kotler & Keller, 2009) 

1. ดา้นผลติภณัฑ์ (product) เป็นสิง่ที่ลูกค้า
จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ 
โดยใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบั (1) ความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ ์(2) องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์(3) การ
ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(4) การพฒันาผลติภณัฑ ์
และ (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
(product mix) และสายผลติภณัฑ ์(product line)  

2. ด้านราคา (price) เป็นคุณค่าผลิตภณัฑ ์
ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(value) ของบรกิารกบัราคา (price) ของบรกิารนัน้ 
ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ โดย
ค า นึงถึง ปัจจัยต่ าง  ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ดา้นราคา ไดแ้ก่ (1) สถานการณ์และรปูแบบของการ
แข่งขันในตลาด (2) ต้นทุนทางตรงและต้นทุน
ทางออ้ม (3) คุณคา่ทรีบัรูไ้ดข้องลกูคา้กลุม่เป้าหมาย 
และ (4) ปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เป็น
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้มในการ



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

414 

น าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกค้า ซึ่งมผีลต่อการรบัรู้ของ
ลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
น า เสนอ โดยต้องพิจารณาในด้านท า เลที่ตั ้ง 
( location)  และช่องทางในการน า เสนอบริการ 
(channels) ในการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่าย
ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี (1) ลักษณะและ
รปูแบบของการด าเนินธุรกจิ (2) ความจ าเป็นในการ
ใช้คนกลาง ( intermediary) เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้า
และ/หรอืบรกิาร และ (3) ลกูคา้กลุม่เป้าหมาย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
เป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสือ่สารกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะแจง้ข่าวสารหรอื
ชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร อกี
ทัง้ยังเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
อาจกล่าวได้ว่า  เ ป็นเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดทีส่รา้งแรงจงูใจ ความคดิ ความรูส้กึ ความ
ตอ้งการ และความพงึพอใจในสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 
เพื่อเตือนความทรงจ าในตัวผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บรกิาร โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรู้สกึ ความ
เชื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ 
(Etzel, Walker, & Stanton, 2007)  

5. ด้านบุคลากร (people) เป็นส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นผู้คิด 
วางแผน และปฏิบตัิงาน เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้
เป็นไปในทิศทางที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากน้ี 
บทบาทที่ ส า คัญอีกปร ะกา รห น่ึ ง  คือ  ก า รมี
ปฏสิมัพนัธแ์ละสรา้งมติรไมตรตี่อลูกคา้ ท าใหลู้กคา้
เกดิความพงึพอใจและเกดิความผูกพนักบัองคก์รใน
ระยะยาว  

6. ดา้นกระบวนการ (process) เป็นกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัดิา้นการ
บริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการ
ให้บริก ารอย่ า งถู กต้อ งและรวด เ ร็ ว ในแต่ ล ะ
กระบวนการมไีด้หลายกจิกรรมตามแต่รูปแบบและ

วธิีการด าเนินงานขององค์กร กระบวนการท างาน
ด้านบรกิารจ าเป็นต้องมกีารออกแบบกระบวนการ
ท างานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กร 
ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งและราบรื่น 
เป็นกจิกรรมท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

7. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(physical evidence and presentation)  เ ป็นสิ่งที่
ลูกค้าสามารถสมัผสัได้จากการเลอืกใช้สนิค้าและ/
หรอืบรกิารขององค์กร เป็นการสรา้งความแตกต่าง
อย่างโดดเด่นและมคีุณภาพ แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอให้ลูกค้าได้เห็นเป็น
รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทัง้
ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและการให้บริการ 
ที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรจะ
ไดร้บั 

ในอดีตที่ผ่านมา มีงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อห้องชุดพกัอาศัยในกรุงเทพมหานครหลายชิ้น 
อาทิ เช่น  นาตยา  วิศวรุ่ ง เ รือ งกิจ  ( 2558)  ได้
ท าการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บรษิทั ควอลติี้ เฮ้าส์ 
จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ อคอนโดมิเนียมของบริษัท  
ค ว อ ลิ ตี้  เ ฮ้ า ส์  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร เพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและ
สถานที่ท างาน และงานวจิยัของสุนทรา พงษ์ภกัดี 
(2558)  ที่ ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซู เปอร์ลักชัวรี่  
ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมระดบั
ซูเปอร์ลกัชวัรี่ รมิแม่น ้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 6 
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ปัจจยั ซึง่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นท าเลทีต่ัง้โครงการ โดยพจิารณาถงึความสะดวก
ในการเดนิทาง ปัจจยัดา้ยกายภาพ โดยพจิารณาถงึ
คุณประโยชน์ในการใชง้าน ปัจจยัดา้นสาพแวดลอ้ม 
โดยพจิารณาถึงภูมทิศัน์และสภาพแวดล้อมภายใน
โครงการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท โดย
พจิารณาถงึตราสนิคา้และชื่อเสยีงของบรษิทั ปัจจยั
ดา้นราคา โดยพจิารณาถงึความเหาะสมกบัคุณภาพ
โดยรวมของโครงการ และปัจจยัด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

 
5. วิธีการวิจยั 

การวิจัยครัง้ น้ี เ ป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่มีความสนใจซื้อ 
ห้องชุดพกัอาศัยระดบับนในเขตพื้นที่พระรามเก้า 
จ านวน 100 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สัดส่วนขนาดตัวอย่างต่อจ านวนตัวแปร เท่ากับ  
5 : 1 แต่ไม่น้อยกว่า 100 ราย (นงลกัษณ์ วริชัชยั 
และสุวมิล วอ่งวาณิช, 2546) โดยท าการสุม่ตวัอย่าง
แ บ บ ส ะ ด ว ก  ( convenient sampling)  แ ล ะ ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้าน
สั ง ค ม  แ ล ะ ปั จ จัย ด้ า น จิ ต วิท ย า ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถ าม  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ ค า ถ า ม เ ป็ น แบบ 
หลายตวัเลอืก (multiple-choice question) ส่วนที ่2 
พฤติกรรมการเลือกซื้อห้องชุดพกัอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นทีพ่ระรามเก้า ซึ่งเป็นขอ้ค าถามเป็นแบบ
หลายตัวเลือก และส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้หอ้งชุดพกัอาศยั
ระดบับนในเขตพื้นที่พระรามเก้า ซึ่งขอ้ค าถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale question) 
5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert scale) 

การวิจัยครัง้น้ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่   
ร้อยละ(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) โดย 
ขอ้ค าถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ ผู้วิจ ัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
คา่เฉลีย่ ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อ 
การตดัสนิใจในระดบัมากทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลต่อ 
การตดัสนิใจในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลต่อ 
การตดัสนิใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลต่อ 
การตดัสนิใจในระดบัน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อ 
การตดัสนิใจในระดบัน้อยทีส่ดุ 

นอกจากน้ี ผู้วิจ ัยได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างของความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพกัอาศัย
ระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้า พิจารณาตาม
คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลู โดยใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แป ร ป ร ว นท า ง เ ดี ย ว  (One Way Analysis of 
Variance: ANOVA) โดยก าหนดสมมตฐิานการวจิยั 
ดงัน้ี 

H0 คอื กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั จะใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซื้อหอ้ง
ชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้า 
ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

H1 คอื กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั จะใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซื้อหอ้ง
ชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้า 
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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6. ผลการศึกษา 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูท้ี่อยู่อาศยั

หรือผู้ที่มีความสนใจซื้อห้องชุดพกัอาศยัระดบับน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้า จ านวน 100 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งัตารางที ่1 - 5 
 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ขอ้มลู รอ้ยละ 
1. เพศ 
- ชาย 
- หญงิ 

 
38.00 
62.00 

รวม 100.00 
2. อายุ 
- ไมเ่กนิ 20 ปี 
- 21 – 30 ปี 
- 31 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- 51 – 60 ปี 
- มากกวา่ 60 ปี 

 
- 

18.00 
47.00 
21.00 
14.00 

- 
รวม 100.00 

3. ระดบัการศกึษา 
- ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาโท 
- ปรญิญาเอก 

 
2.00 

61.00 
34.00 
3.00 

รวม 100.00 
 
จากตารางที่  1 แสดงให้ เห็นว่ า  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหวา่ง 31 – 
40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้กนิ 80,000 ต่อเดอืน 

 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ต่อ) 

ขอ้มลู รอ้ยละ 
4. อาชพี 
- ขา้ราชการ 
- พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
- พนกังานบรษิทัเอกชน 
- ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 
- อื่น ๆ  

 
11.00 
18.00 
49.00 
13.00 
9.00 

รวม 100.00 
5. รายไดต้่อเดอืน 
- ไมเ่กนิ 80,000 บาท 
- 80,001 – 90,000 บาท 
- 90,001 – 100,000 บาท 
- 100,001 – 200,000 บาท 
- มากกวา่ 200,000 บาท 

 
57.00 
12.00 
23.00 
6.00 
2.00 

รวม 100.00 
 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นสงัคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มลู รอ้ยละ 

1. สถานภาพการสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หมา้ย / หยา่รา้ง 

 
38.00 
62.00 

รวม 100.00 
2. ผูร้่วมอยู่อาศยั (ตอบไดม้ากกว่า 

1 ขอ้) 
- คนเดยีว 
- คูส่มรส 
- พอ่แม ่/ พีน้่อง 
- บุตร / หลาน 
- ญาต ิ
- เพือ่น 

 
 

91.00 
53.00 
17.00 
25.00 
3.00 
4.00 

 
จากตารางที่  2 แสดงให้ เห็นว่ า  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส โดยอยู่อาศยั
คนเดยีว รองลงมาคอื อยู่อาศยัร่วมกบัคู่สมรส และบุตร/
หลาน ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัดา้นจติวทิยาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มลู รอ้ยละ 

1. บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
มากทีส่ดุ 
- ตนเอง 
- คูส่มรส 
- ครอบครวั / ญาต ิ
- เพือ่น / คนรูจ้กั 
- พนกังานขาย 
- ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
อสงัหารมิทรพัย ์
- อื่น ๆ  

 
 

67.00 
24.00 
7.00 

- 
- 

2.00 
 
- 

รวม 100.00 
2. วตัถุประสงคห์ลกัในการตดัสนิใจ

ซือ้ 
- ใกลส้ถานทีท่ างาน 
- เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกั 
- เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัรอง 
- เพือ่การลงทนุ / เกง็ก าไร 
- อื่น ๆ  

 
 

52.00 
39.00 

- 
9.00 

- 
รวม 100.00 

3. การเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบั
โครงการอืน่ 
- ไมเ่ปรยีบเทยีบ 
- 1-2 โครงการ 
- 3-5 โครงการ 
- มากกวา่ 5 โครงการ 

 
 

6.00 
21.00 
62.00 
11.00 

รวม 100.00 
4. ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
- ไมเ่กนิ 6 เดอืน 
- 7 – 12 เดอืน 
- มากกวา่ 1 ปี 

 
3.00 

38.00 
59.00 

รวม 100.00 
 
จากตารางที่  3 แสดงให้ เห็นว่ า  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อห้องชุดพกัอาศัยระดบับนในเขตพื้นที่พระรามเก้า 
ด้วยตนเอง โดยตดัสนิใจซื้อเพราะที่ตัง้โครงการอยู่ใกล ้
ทีท่ างาน ทัง้น้ี จะท าการเปรยีบเทยีบขอ้มูลกบัโครงการ

อื่น 3-5 โครงการ และคาดว่าจะตดัสนิใจซื้อในระยะเวลา
มากกวา่ 1 ปี 
 
ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัย
ระดบับนในเขตพืน้ทีพ่ระรามเกา้ 

ขอ้มลู รอ้ยละ 
1. รปูแบบของหอ้งชดุพกัอาศยั 

ทีต่อ้งการซือ้ 
- Studio 
- 1 หอ้งนอน 
- 2 หอ้งนอน 
- Duplex 
- Penhouse 

 
 
- 

3.00 
78.00 
16.00 
3.00 

รวม 100.00 
2. สิง่อ านวยความสะดวกภายใน

โครงการทีต่อ้งการ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
- สระวา่ยน ้า 
- หอ้งออกก าลงักาย 
- หอ้งซาวน่า / สปา 
- หอ้งสมดุ 
- สวนพกัผอ่น 
- พืน้ทีส่ าหรบัเดก็ 

 
 
 

100.00 
100.00 
100.00 
98.00 
97.00 
32.00 

3. แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
- เวบ็ไซตโ์ครงการ 
- สือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  
- พนกังานขาย 
- ป้ายโฆษณา / โบรช์วัร ์
- ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 

100.00 
100.00 
99.00 
81.00 
76.00 

 
จากตารางที่  4 แสดงให้ เห็นว่ า  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ตอ้งการซือ้หอ้งชุดพกัอาศยัขนาด 
2 ห้องนอน 2 ห้องน ้ า โดยต้องการให้มีสระว่ายน ้ า  
ห้องออกก าลงักาย และห้องซาวน่า/สปา ทัง้น้ี ท าการ
คน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซตโ์ครงการและสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่
พระรามเกา้ 

ปัจจยั คา่เฉลีย่ ระดบั
ความส าคญั 

ดา้นผลติภณัฑ ์   
1. ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย

เพยีงพอต่อการ 
อยูอ่าศยั 

4.87 มากทีส่ดุ 

2. สิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั 

4.85 มากทีส่ดุ 

3. รปูแบบอาคาร 
ดทูนัสมยัและสวยงาม 

4.41 มากทีส่ดุ 

4. วสัดุทีใ่ชม้คีุณภาพ 4.21 มากทีส่ดุ 
5. ผูป้ระกอบการมคีวาม

น่าเชือ่ถอื 
4.08 มาก 

ดา้นราคา 
1. ราคาเหมาะสมกบั

ท าเลทีต่ ัง้โครงการ 

4.76 มากทีส่ดุ 

2. ราคาเหมาะสมกบั
ขนาดหอ้งและพืน้ที ่
ใชส้อย 

4.74 มากทีส่ดุ 

3. ราคาเหมาะสม 
เมือ่เทยีบกบัโครงการ
อื่นทีใ่กลเ้คยีงกนั 

4.19 มาก 

4. ความเหมาะสมของ
คา่ใชจ้า่ยสว่นกลาง 

4.18 มาก 

5. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพวสัด ุ

4.05 มาก 

ดา้นชอ่งทางการจดั
จ าหน่าย 
ชอ่งทางทีส่ะดวกและ
หลากหลาย 

3.91 มาก 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   
1. รายการสง่เสรมิ

การตลาดน่าสนใจ 
4.69 มากทีส่ดุ 

2. การใหข้องแถม 4.66 มากทีส่ดุ 
3. การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์
รายการสง่เสรมิการ
ขายผา่นสือ่ที่
หลากหลายและทัว่ถงึ 

4.12 มาก 

ตารางท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่
พระรามเกา้ (ต่อ) 

ปัจจยั คา่เฉลีย่ ระดบั
ความส าคญั 

ดา้นบุคลากร   
1. พนกังานพดูจาสุภาพ

และอธัยาศยัด ี
4.27 มากทีส่ดุ 

2. พนกังานมคีวามรู้
ความเขา้ใจใน
ผลติภณัฑ ์

4.25 มากทีส่ดุ 

3. พนกังานเอาใจใส ่
ในการใหบ้รกิาร 

4.21 มากทีส่ดุ 

4. จ านวนพนกังาน
เพยีงพอ 

4.04 มาก 

5.    พนกังานแตง่กาย
สุภาพเรยีบรอ้ย 

3.87 มาก 

ดา้นกระบวนการ 
1. การใหบ้รกิารสะดวก

รวดเรว็ 

4.19 มาก 

2. การเขา้ชม 
หอ้งตวัอยา่งหรอื 
หอ้งจรงิก่อนซือ้ 

4.16 มาก 

3. ความยดืหยุน่ในการ
ใหบ้รกิาร 

4.06 มาก 

4. สญัญามาตรฐานและ
น่าเชือ่ถอื 

4.03 มาก 

ดา้นการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

  

1. บรรยากาศทีด่ ีสะอาด 
สวยงาม รม่รืน่ 

4.76 มากทีส่ดุ 

2. หอ้งตวัอยา่งมกีาร
ตกแตง่และใชว้สัด ุ
ตรงกบัหอ้งจรงิ 

4.66 มากทีส่ดุ 

3. ความเพยีงพอของ
สว่นรบัรองลกูคา้ 

4.06 มาก 

 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อ 

การเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบนในเขตพื้นที่
พระรามเกา้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเป็นรายดา้น พบวา่ 
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1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนาดพื้นที่ใช้สอย  
สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั รูปแบบอาคารทนัสมยั
และสวยงาม และวสัดุทีใ่ชม้คีุณภาพ ตามล าดบั 

2) ดา้นราคา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้
และความเหมาะสมกบัขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ตามล าดบั 

3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มปัีจจยัที่มี
ผลต่อการเลอืกซือ้ในระดบัมากทีส่ดุ 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่  ความ
น่าสนใจของรายการสง่เสรมิการตลาดและการใหข้องแถม
ตามล าดบั 

5) ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนักงานพดูจาสุภาพ มี
อัธยาศัยดี พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และพนักงานเอาใจใส่ในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

6) ด้านกระบวนการ ไม่มีปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเลอืกซือ้ในระดบัมากทีส่ดุ 

7) ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
บรรยากาศที่ ดีและการตกแต่ ง/ใช้ ว ัสดุ ตรงกับ 
หอ้งตวัอยา่งตามล าดบั  

ผลการทดสอบความแตกต่างของความ 
ส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
การเลอืกซื้อห้องชุดพกัอาศยัระดบับนในเขตพื้นที่
พระรามเกา้ พบวา่ 

1) กลุ่ มตัวอย่ างเพศชายและเพศหญิ ง 
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ รวม 1 ปัจจยั ได้แก่ การเขา้ชมห้องตวัอย่าง
หรอืหอ้งจรงิก่อนซือ้  

2)  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ มี อ ายุ แตกต่ า งกั น 
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพืน้ทีพ่ระรามเก้าแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั 
ทางสถติ ิ 

3) กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาแตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ รวม 1 ปัจจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการมีความ
น่าเชือ่ถอื  

4) กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ รวม 3 ปัจจยั ได้แก่ พนักงานพูดจาสุภาพและ
อธัยาศยัด ีพนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑ์ และ
จ านวนพนกังานเพยีงพอ 

5) กลุ่ มตัวอย่ างที่ มีรายได้ แตกต่ างกัน  
ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับบน 
ในเขตพื้นที่พระรามเก้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ  รวม 3 ปัจจัย ได้แก่  วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ 
ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในการ
ใหบ้รกิาร 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้หอ้งชุดพกัอาศยั
ระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้าอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด ม ี13 ปัจจยั ไดแ้ก่ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ
ต่อการอยู่อาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
บรรยากาศทีด่ ีราคาเหมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้โครงการ 
ราคาเหมาะสมกับขนาดห้องและพื้นที่ ใช้สอย 
รายการส่งเสรมิการตลาดน่าสนใจ การใหข้องแถม 
ห้ อ ง ตั ว อ ย่ า ง มี ก า ร ต ก แ ต่ ง แ ล ะ 
ใช้วสัดุตรงกบัห้องจรงิ รูปแบบอาคารทนัสมยัและ
สวยงาม พนักงานพูดจาสุภาพและอัธยาศัยดี  
พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑ์ พนกังาน
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เอาใจใส่ในการให้บริการ และวสัดุที่ใช้มีคุณภาพ 
ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัคุณค่าและคุณภาพชวีติทีด่ทีีจ่ะไดร้บั
จากการพกัอาศยัเป็นสว่นใหญ่ ทัง้น้ี เป็นเพราะหอ้ง
ชุดพกัอาศยัมรีาคาสงู ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คีวามสนใจจะซือ้หอ้งชุดพกัอาศยัระดบัน้ี
อยู่แล้ว จงึไม่ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคา
เป็นล าดับแรก แต่กลับพิจารณาถึงคุณค่าที่ตนจะ
ได้รบัเป็นส าคญั ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนทรา พงษ์ภักดี (2558) ที่พบว่า 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมระดบั
ซุปเปอร์ลกัชวัรี่ ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา ได้แก่ ความ
สะดวกในการเดนิทาง คุณประโยชน์ในการใช้งาน 
ภูมิทัศ น์และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ  
ตราสนิค้าและชื่อเสยีงของบรษิทั ความเหาะสมกบั
คุณภาพโดยรวมของโครงการ และกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

นอกจากน้ี ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เลอืกซื้อห้องชุดพกัอาศยัระดบับนในเขต
พืน้ทีพ่ระรามเกา้เพราะอยูใ่กลท้ีท่ างาน ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของนาตยา วิศวรุ่งเรืองกิจ (2558) ที่
พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ตัด สิน ใ จ ซื้ อ
คอนโดมิเนียมของบริษัท  ควอลิตี้  เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะอยู่ใกล้
สถานีรถไฟฟ้าและสถานทีท่ างาน 
 
8. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ต้องการซื้อห้องชุดพักอาศัยที่ มีที่ตัง้
โครงการอยู่ ใกล้กับที่ท างาน โดยเน้นขนาด 2 
ห้องนอน และจะท าการเปรียบเทียบข้อมูลจาก
เวบ็ไซตโ์ครงการและสือ่ออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้ 3-
5 โครงการ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติทีด่ทีีจ่ะไดร้บัจากการ

พักอาศัยเป็นส าคัญ อาทิ ขนาดพื้นที่ใช้สอย สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบรรยากาศทีด่ ี

ดงันัน้ ผูพ้ฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยั
ระดับบนในเขตพื้นที่พระรามเก้าจึงควรพัฒนา
โครงการเป็นหอ้งชุดพกัอาศยัขนาด 2 หอ้งนอน และ
จดัท าการเสนอรายละเอียดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
ผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัและสื่อออนไลน์ใหโ้ดดเด่นและมี
ความน่าสนใจ เพื่อดงึดูดใหลู้กคา้สนใจเขา้เยีย่มชม
โครงการ และจดัใหม้พีนักงานขายที่มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในผลติภณัฑ ์มอีธัยาศยัด ีและมคีวามเอาใจใส่
ในการใหบ้รกิาร เป็นผูแ้นะน าผลติภณัฑ ์เพือ่กระตุน้
การตดัสนิใจซื้อของลูกค้า ทัง้น้ี ควรเน้นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่เป็นผู้ที่ท างานในพื้นที่พระรามเก้าและ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นหลกั 
9. รายการอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 

กระบวนกำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรรในประเทศไทยมหีลำยขัน้ตอน ซบัซ้อน แหล่งขอ้มูล
กระจดักระจำยแยกจำกกนั สง่ผลใหผู้พ้ฒันำโครงกำรประสบกบัปัญหำในกำรด ำเนินกำรพฒันำโครงกำร กำร
วจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำล ำดบัและระยะเวลำด ำเนินกำรแต่ละกระบวนกำรในกำรพฒันำโครงกำร 
หมู่บ้ำนจัดสรรในประเทศไทย กำรวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยกำรสมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ที่มีประสบกำรณ์ 
ในกำรบรหิำรโครงกำร จ ำนวน 5 รำย ท ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยกำรวเิครำะหเ์น้ือหำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำร
พัฒนำโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) กำรจัดหำที่ดิน  
(2) กำรศกึษำควำมเป็นไปได ้(3) กำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (เฉพำะโครงกำรทีม่ขีนำดพืน้ทีเ่กนิ 100 ไร ่
หรอืมจี ำนวนเกนิ 500 ยูนิต) (4) กำรขออนุญำตจดัสรร (5) กำรออกแบบ (6) กำรขำยโครงกำร (7) กำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำง (8) กำรก่อสร้ำง และ (9) กำรจดัตัง้และส่งมอบโครงกำรให้นิติบุคคลไปบริหำร โดยใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำรเฉลีย่ 3-5 ปี ผลกำรวจิยัชว่ยใหผู้พ้ฒันำโครงกำรและนกัลงทุนทีม่คีวำมสนใจกำ้วเขำ้สูก่ำร
เป็นผู้พฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรรวำงแผนกำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรรได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสทิธภิำพ 

ค ำส ำคญั: กำรพฒันำโครงกำร, หมูบ่ำ้นจดัสรร, ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์

Abstract 
Housing estate development in Thailand has many complex steps, and sources of information 

are scattered, chaotic and even inaccessible.  As a result, real estate developers face numerous 
obstacles and setbacks during. This research aims to study the sequences and duration of each step 
in the development process of housing estate in Thailand.  This research used qualitative research 
methodology, collecting data by using structured interviews with five high-level executives of real estate 
development companies.  Data were analyzed by using Content Analysis.  This research showed that 
the development process of housing estate in Thailand consists of 9 steps:  ( 1)  land acquisition ( 2) 

mailto:onanacha@gmail.com1
mailto:kongkoon@gmail.com
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feasibility studies (3) environmental impact assessment (*only projects with an area exceeding 100 rai, 
or more than 500 units) (4) permission allocation (5) design (6) project sales (7) construction permission 
( 8)  construction, and ( 9)  establishment and delivery of project to juristic person, with duration of 
operation about 3-5 years. The outcome of this research helps guiding and informing developers and 
interested investors.  As such, they can step into this industry with more confidence or perform with 
greater efficiency. 

Keywords: project development, housing estate, real estate business 

 
1. บทน า  

ธุ ร กิ จ อ สั ง ห ำ ริ ม ท รัพ ย์ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ควำมส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
และมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอีตัรำกำรเตบิโต
ของรำยไดเ้ฉลีย่สะสม (Compound Annual Growth 
Rate:  CAGR)  อยู่ที่ ร้อยละ  11.69 ต่ อ ปี  และมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  11 
ต่อปี ซึ่งถือว่ำเป็นสดัส่วนอัตรำก ำไรสุทธิที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่น (กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้, 2560) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องกำร
องค์ควำมรู้ ของศำสตร์และศิล ป์แขนงต่ ำง  ๆ  
ที่มีลักษณะของกำรผสมผสำนกันเป็นอย่ำงมำก 
(Multidisciplinary)  (Peiser & Frej, 2007; Peca, 
2009) อกีทัง้ยงัเป็นธุรกจิทีม่คีวำมซบัซอ้นในตนเอง 
คอื มลีกัษณะของกำรผสมผสำนระหว่ำงธุรกิจกำร
ผลติและธุรกิจบรกิำร ซึ่งมคีวำมแตกต่ำงจำกธุรกิจ 
ที่มุ่งเน้นกำรผลติหรอืกำรบรกิำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
อยำ่งชดัเจน (นิต ิรตันปรชีำเวช, 2559) 

โครงกำรหมู่บำ้นจดัสรรเป็นรูปแบบหน่ึงของ
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์โดยในกำรพฒันำโครงกำร
หมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทยมขีัน้ตอนในกำรพฒันำ
โครงกำรหลำยขัน้ตอนและมีควำมซับซ้อน อีกทัง้
แหล่งขอ้มลูทีจ่ะใชศ้กึษำขัน้ตอนกำรพฒันำโครงกำร
ในแต่ละส่วนกระจัดกระจำยแยกจำกกัน ท ำให้ 

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรร 
ทีย่งัไม่เขำ้ใจขัน้ตอนในกำรพฒันำโครงกำรทัง้หมด 
ประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร
พฒันำโครงกำร  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจงึมคีวำมสนใจที่จะศึกษำ
ขัน้ตอนกำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรตัง้แต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด ได้แก่ และระยะเวลำด ำเนินกำร 
ในแต่ละกระบวนกำรของกำรพฒันำโครงกำรหมูบ่ำ้น
จัดสรรในประเทศไทย เพื่อจัดท ำเป็นแนวทำง 
กำรพฒันำโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรทีม่คีวำมครบถว้น
สมบูรณ์และเข้ำใจง่ำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้พัฒนำโครงกำรและนักลงทุนที่มีควำมสนใจ 
ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นผู้พฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรร 
ในกำรวำงแผนกำรพฒันำโครงกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสม
และมปีระสทิธภิำพ 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษำล ำดับขัน้ตอนและระยะเวลำ
ด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรของกำรพัฒนำ
โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทย 

 
3. ขอบเขตของการวิจยั 

ผู้วิจ ัยท ำกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำ
โ ค ร ง ก ำ ร ห มู่ บ้ ำ น จัด ส ร ร ส ำ ห รับ พัก อ ำ ศั ย 
ในประเทศไทย เฉพำะบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และ
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ทำวน์โฮม และท ำกำรศกึษำเฉพำะกระบวนกำรหลกั
ในกำรพฒันำโครงกำรเทำ่นัน้ 

 
4. วิธีการวิจยั 

ก ำ ร วิ จั ย น้ี เ ป็ น ก ำ ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ ำพ
(qualitative methodology) ผูว้จิยัท ำกำรเกบ็รวบรวม
โดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรของบริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับผู้จ ัดกำร 
ขึ้นไปและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำร  
จ ำนวน 5 รำย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 
ก ำ ร สัมภ ำษ ณ์ แบบมี โ ค ร ง ส ร้ ำ ง  (Structured 
Interview) โดยขอ้ค ำถำมเป็นแบบปลำยเปิด (Open-
Ended Question) แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู 
ส่วนที่  2 ล ำดับขัน้ตอนและระยะ เวลำ

ด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรของกำรพัฒนำ
โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทย 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจะท ำกำร
วเิครำะหเ์นื้อหำ (Content Analysis) 
 
5. ผลการศึกษา 

จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรของบรษิทัพฒันำ
อสังหำริมทรัพย์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับผู้จ ัดกำร 
ขึ้นไปและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำร  
จ ำนวน 5 รำย สำมำรถแสดงผลกำรศกึษำไดด้งัน้ี

 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู 

ขอ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู 
รำยที ่1 รำยที ่2 รำยที ่3 รำยที ่4 รำยที ่5 

ต ำแหน่ง ผูบ้รหิำรงำน
พฒันำธรุกจิ 

ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบรหิำรงำน
ก่อสรำ้ง 

ผูบ้รหิำร
โครงกำร 

ผูบ้รหิำร
โครงกำร 

เจำ้ของโครงกำร 

ประสบกำรณ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

12 ปี 16 ปี 15 ปี 8 ปี 10 ปี 

ประเภททีอ่ยู่
อำศยั 

บำ้นเดีย่ว บำ้น
แฝด และทำวน์
เฮำ้ส ์

บำ้นเดีย่ว บำ้น
แฝด และทำวน์
เฮำ้ส ์

บำ้นเดีย่ว บำ้น
แฝด และทำวน์
เฮำ้ส ์

บำ้นเดีย่ว บำ้น
แฝด และทำวน์
เฮำ้ส ์

ทำวน์เฮำ้ส ์

ระดบัรำคำ 1-30 ลำ้นบำท 5-8 ลำ้นบำท 1-4 ลำ้นบำท 2-6 ลำ้นบำท 2-8 ลำ้นบำท 
ระบบกำร
ก่อสรำ้ง 

เสำคำนกอ่อฐิ 
หลอ่ในที ่
ระบบส ำเรจ็รปู 

เสำคำนกอ่อฐิ 
หลอ่ในที ่
ระบบส ำเรจ็รปู 

เสำคำนกอ่อฐิ 
หลอ่ในที ่
ระบบส ำเรจ็รปู 

เสำคำนกอ่อฐิ 
หลอ่ในที ่
ระบบส ำเรจ็รปู 

เสำคำนกอ่อฐิ 

ขนำดโครงกำร 8-600 ยนิูต 40-300 ยนิูต 60-400 ยนิูต 80-150 ยนิูต 20-40 ยนิูต 
 



กำรศกึษำกระบวนกำรพฒันำโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทย 
เอษณะ กะล ำพะบุตร และ ผศ.ดร. กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำร มปีระสบกำรณ์
กำรท ำงำนด้ำนกำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรร 
อยู่ระหวำ่ง 8-16 ปี ส่วนใหญ่ท ำกำรพฒันำโครงกำร
ประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และทำวเฮ้ำส์ ตัง้แต่
ระดับรำคำ 1 ล้ำนบำท ถึง 30 ล้ำนบำท ท ำกำร
ก่อสรำ้งโดยใชร้ะบบ Precast โดยมขีนำดโครงกำร
ตัง้แต่ 8-600 ยนิูต 

ผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัล ำดบัขัน้ตอน
และระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรของ
กำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรรในประเทศไทย 
สำมำรถสรุปขัน้ตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่
ละกระบวนกำรกำรพฒันำโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรร 
ไดด้งัตำรำงที ่2 

 
ตารางท่ี 2 สรุปขัน้ตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรกำรพฒันำโครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรร 

ขัน้ตอน 
ระยะเวลำด ำเนินกำรทีไ่ดจ้ำกกำรสมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มลู 
รำยที ่1 รำยที ่2 รำยที ่3 รำยที ่4 รำยที ่5 

กำรจดัหำทีด่นิ 1 เดอืน 2 เดอืน 0.5 เดอืน 1 เดอืน 3 เดอืน 
กำรศกึษำควำมเป็นไปได ้ 1 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 1 เดอืน 2 เดอืน 
กำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 1 ปี - - - - 
กำรขออนุญำตจดัสรร 3 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 3 เดอืน 4 เดอืน 
กำรออกแบบโครงกำร 4 เดอืน 4 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 4 เดอืน 

กำรขำย 
3-5 ยนิูต/
เดอืน 

1.5 ปี 10 เดอืน 
6-8 ยนิูต/
เดอืน 

1.5 ปี 

กำรขออนุญำตก่อสรำ้ง 4 เดอืน 3 เดอืน 4 เดอืน 3 เดอืน 3 เดอืน 
กำรกอ่สรำ้ง 4 เดอืน/ยนิูต 5 เดอืน/ยนิูต 4 เดอืน/ยนิูต 4 เดอืน/ยนิูต 3 เดอืน/ยนิูต 
กำรจดัตัง้/สง่มอบโครงกำรใหนิ้ติ
บุคคล 

1 ปี หลงัจำก
สำธำรณูปโภ
คสว่นกลำง 
แลว้เสรจ็และ
โอนไดเ้กนิ 
รอ้ยละ 50 

หลงัจำก
สำธำรณูปโภ
คสว่นกลำง 
แลว้เสรจ็และ
โอนไดเ้กนิ 
รอ้ยละ 50 

1 ปี หลงัจำก
สำธำรณูปโภ
คสว่นกลำง 
แลว้เสรจ็และ
โอนไดเ้กนิ 
รอ้ยละ 50 

- 1 ปี หลงัจำก
สำธำรณูปโภ
คสว่นกลำง 
แลว้เสรจ็และ
โอนไดเ้กนิ 
รอ้ยละ 50 

รวมระยะเวลำด ำเนินกำร
โดยประมำณ 

5 ปี 3 ปี 3.5 ปี 3 ปี 3.5 ปี 
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จำกตำรำงที่ 2 แสดงสรุปล ำดบัขัน้ตอนและ
ระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรกำรพฒันำ
โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทย ไดด้งัน้ี 

(1) กำรจดัหำทีด่นิ ใชเ้วลำ 0.5-3 เดอืน 
(2) กำรศกึษำควำมเป็นไปได ้ใชเ้วลำ 1-2 เดอืน 
(3) กำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใชเ้วลำ 1 ปี 
(4) กำรขออนุญำตจดัสรร ใชเ้วลำ 2-4 เดอืน 
(5) กำรออกแบบ ใชเ้วลำ 3-6 เดอืน 
(6) กำรขำยโครงกำร ขึน้อยู่กบัจ ำนวนยูนิต

และควำมสำมำรถในกำรขำย 
(7) กำรขออนุญำตก่อสรำ้ง ใชเ้วลำ 3-4 เดอืน 
(8) กำรก่อสรำ้ง ใชเ้วลำ 3-5 เดอืนต่อยนิูต 
(9)  กำรจัดตั ้งและส่ งมอบโครงกำรให้ 

นิติบุคคลไปบริหำร ใช้เวลำ 1 ปีหลงัจำกก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภคส่วนกลำงของโครงกำรแลว้เสรจ็และ
ท ำกำรโอนอยำ่งน้อยรอ้ยละ 50 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 

ก ำ รพัฒน ำ โ ค ร ง ก ำ ร หมู่ บ้ ำ น จั ด ส ร ร 
ในประเทศไทยประกอบด้วยหลำยขัน้ตอนและ 
มีควำมซับซ้อน บำงขัน้ตอนสำมำรถด ำเนินกำร
พรอ้มกนัได ้ในขณะทีบ่ำงขัน้ตอนต้องรอใหข้ัน้ตอน
อื่นแล้วเสร็จก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ 
อย่ำงไรก็ตำม โดยทัว่ไปกระบวนกำรกำรพฒันำ
โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทย ประกอบดว้ย  
9 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) กำรจดัหำที่ดิน (2) กำร 
ศึกษำควำมเป็นไปได้ (3) กำรศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (เฉพำะโครงกำรที่มีขนำดพื้นที่เกิน  
100 ไร่ หรือมีจ ำนวนเกิน 500 ยูนิต) (4) กำรขอ
อนุญำตจัดสรร (5) กำรออกแบบ (6) กำรขำย
โครงกำร (7) กำรขออนุญำตก่อสร้ำง (8) กำร
ก่อสร้ำง และ (9) กำรจัดตัง้และส่งมอบโครงกำร 
ใหนิ้ตบิุคคลไปบรหิำร โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร
เฉลีย่ 3-5 ปี ซึง่ล ำดบัขัน้ตอนในกำรพฒันำโครงกำร

ส่วนใหญ่มีควำมคล้ำยคลึงกัน ยกเว้น กรณีที่
โครงกำรมขีนำดพื้นที่ไม่เกนิ 100 ไร่ หรอืมจี ำนวน
ไม่เกิน 500 ยูนิต ไม่ต้องด ำเนินกำรในขัน้ตอน
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทัง้น้ี  ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรในแต่ละขัน้ตอนอำจมคีวำมแตกต่ำงกนั
ไปตำมบรบิทของแต่ละโครงกำร ขึน้อยูก่บั 

(1) ขนำดของโครงกำร หำกโครงกำรมขีนำด
มำกกว่ำ 100 ไร่ หรือมจี ำนวนมำกกว่ำ 500 ยูนิต 
ต้องด ำ เ นินกำรขัน้ตอนกำรศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้ระยะเวลำประมำณ 1 ปี โดย
ผู้พัฒนำโครงกำรหรือผู้ที่สนใจท ำกำรพัฒนำ
โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรต้องรอให้โครงกำรผ่ำน
ขัน้ตอนกำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อน จงึจะ
ด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไปได ้เพื่อเป็นกำรลดควำม
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในกรณีทีโ่ครงกำรไม่ผำ่นกำรศกึษำ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(2) ควำมยำกงำ่ยของโครงกำร หำกโครงกำร
มรีูปแบบที่ยำกและซับซ้อน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในขัน้ตอนกำรออกแบบและ 
กำรก่อสรำ้ง ซึง่อำจท ำใหใ้ชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ปกต ิ

(3)  ประ เภทที่อยู่ อ ำศัย  กรณีที่พัฒนำ
โครงกำรประเภทบ้ำนเดี่ยว อำจใช้ระยะเวลำ
มำกกว่ำโครงกำรประเภทบ้ำนแฝดและทำวน์เฮ้ำส์ 
ทัง้น้ี เป็นผลมำจำกบ้ำนเดี่ยวมักมีพื้นที่ก่อสร้ำง
มำกกว่ำบำ้นแฝดและทำวน์เฮำ้ส ์อกีทัง้ ยงัมบีรเิวณ
โดยรอบตัวอำคำรซึ่งต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับ 
งำนภมูทิศัน์ดว้ย 

(4) ระบบกำรก่อสร้ำง ระบบกำรก่อสร้ำง
แตกต่ำงกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อระยะเวลำกำร
ด ำ เ นินงำนในขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง  กล่ ำวคือ  
กำรก่อสร้ำงโดยใช้ระบบ เสำคำนก่ออิฐจะใช้
ระยะเวลำมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื ระบบหล่อในทีแ่ละ
ระบบส ำเร็จรูป ตำมล ำดบั ทัง้น้ี เมื่อพจิำรณำจำก
พืน้ทีก่่อสรำ้งทีเ่ทำ่กนั 
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(5) ควำมสำมำรถในกำรขำย หำกโครงกำร 
มอีตัรำกำรขำยทีสู่ง ย่อมท ำใหส้ำมำรถปิดกำรขำย
โครงกำรได้เร็ว และสำมำรถด ำเนินกำรในขัน้ตอน
กำรจดัตัง้/สง่มอบโครงกำรใหนิ้ตบิุคคลได ้เน่ืองจำก
ตอ้งด ำเนินกำร 1 ปีหลงัจำกสำธำรณูปโภคสว่นกลำง 
แลว้เสรจ็และโอนไดเ้กนิรอ้ยละ 50 

(6) ทกัษะกำรบรหิำรจดักำรของบุคลำกรทีม่ ี
หน้ำที่ด ำเนินกำรในแต่ละขัน้ตอน กำรด ำเนินกำร 
ในขัน้ตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร
หมูบ่ำ้นจดัสรรในประเทศไทยจ ำเป็นตอ้งมกีำรตดิต่อ
หรือประสำนงำนกับบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง อำทเิชน่ เจำ้ของทีด่นิ หน่วยงำนรำชกำร 
สถำปนิก ผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง ลูกค้ำของโครงกำร  
เป็นต้น ดงันัน้ หำกโครงกำรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้
และทกัษะด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ย่อมท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมรำบรืน่และรวดเรว็ 

จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรพฒันำโครงกำร
หมู่บ้ำนจัดสรรในประเทศไทยมีหลำยขัน้ตอน 
ทีต่้องรอใหข้ ัน้ตอนอื่นแลว้เสรจ็ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำร
ต่อได้ ซึ่งท ำให้โครงกำรอำจต้องใช้ระยะเวลำ
มำกกว่ำปกติ กรณีที่มีข ัน้ตอนใดเกิดปัญหำหรือ
ลำ่ชำ้ 

ผลกำรศึกษำที่ได้มีควำมสอดคล้องกับ
งำนวจิยัของนวกนก ชยัวงศ์ศรอีรุณ และกองกูณฑ์ 
โตชยัวฒัน์ (2557) ที่ได้ท ำกำรศึกษำกระบวนกำร
ท ำงำนกบัระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำรอำคำรชุด
ขนำดใหญ่พิเศษ จำกกำรสอบถำมกลุ่มประชำกร
บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งพัฒนำโครงกำร
อำคำรชุดขนำดใหญ่พิเศษและจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์ จ ำนวน 22 บรษิทั และท ำกำรวเิครำะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของระยะเวลำในกำรท ำงำน 
ในหมวดงำนต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรท ำงำนแต่ละ

รปูแบบ ผลกำรวจิยัพบว่ำ ควำมรูค้วำมสำมำรถของ
บุ ค ล ำก ร เ ป็ น ปั จ จัย ห น่ึ ง ที่ ท ำ ใ ห้ ร ะ ย ะ เ ว ล ำ 
กำรด ำเนินงำนในแต่ละกระบวนกำรท ำงำนมคีวำม
แตกต่ำงกนัอยำ่งมนียัส ำคญั  
 
7. ข้อจ ากดัในการวิจยั 

จ ำกก ำ ร สัมภ ำษ ณ์ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  พบว่ ำ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในบำงขัน้ตอนของโครงกำร
บำงแห่งอำจเร็วหรอืล่ำช้ำกว่ำกรณีปกติ ทัง้น้ี อำจ
เป็นผลมำจำกมีควำมสมัพนัธ์กบัผู้บริหำรรำชกำร
แผ่นดินระดับสูง กำรโดนร้องเรียนจำกชุมชน
โดยรอบ เป็นต้น ซึง่กรณีดงักล่ำว ผูว้จิยัจะไม่น ำมำ
ศกึษำในกำรวจิยัครัง้น้ี 

 
8. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

กระบวนกำรกำรพัฒนำโครงกำรหมู่บ้ำน
จดัสรรในประเทศไทย ประกอบดว้ย 9 ขัน้ตอนหลกั 
ได้แก่ (1) กำรจัดหำที่ดิน (2) กำร ศึกษำควำม
เป็นไปได้ (3) กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(เฉพำะโครงกำรที่มีขนำดพื้นที่เกิน 100 ไร่ หรือ 
มจี ำนวนเกนิ 500 ยูนิต) (4) กำรขออนุญำตจดัสรร 
(5) กำรออกแบบ (6) กำรขำยโครงกำร (7) กำรขอ
อนุญำตก่อสรำ้ง (8) กำรก่อสรำ้ง และ (9) กำรจดัตัง้
และส่งมอบโครงกำรให้นิติบุคคลไปบรหิำร โดยใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำรเฉลี่ย 3-5 ปี ซึ่งล ำดบัขัน้ตอน
ในกำรพฒันำโครงกำรสว่นใหญ่มคีวำมคลำ้ยคลงึกนั 
ยกเวน้ กรณีทีโ่ครงกำรมขีนำดพื้นทีไ่ม่เกนิ 100 ไร่ 
หรือมีจ ำนวนไม่เกิน 500 ยูนิต ไม่ต้องด ำเนินกำร 
ในขัน้ตอนกำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อย่ำงไร 
ก็ตำม ระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละขัน้ตอนอำจมี
ควำมแตกต่ำงกนัไปตำมบรบิทของแต่ละโครงกำร
ดงันัน้ ผูพ้ฒันำโครงกำรหรอืผูท้ีส่นใจท ำกำรพฒันำ
โครงกำรหมูบ่ำ้นจดัสรรสำมำรถน ำผลกำรศกึษำทีไ่ด้
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ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพฒันำโครงกำร 
ให้เหมำะสมกับบริบทของโครงกำรที่จะท ำกำร
พัฒนำ เพื่อให้กำรด ำ เ นินงำนมีประสิทธิภำพ 
มำกยิง่ขึน้ 
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การพฒันาวสัดกุ่อสร้างมวลเบาท่ีผลิตจากเศษกระจกและเปลือกไข่  
เพื่อการประยกุตใ์ช้ในงานอาคาร  

Development of Lightweight Construction Material Made from  
Waste Glass and Eggshell for Building Applications 

 
กฤษนนท ์ศรพีนม1, ภษูติ เลศิวฒันารกัษ์2 

Kritsanon Sripanom1 and Pusit Lertwattanaruk2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Email: kritsanonsripanom@gmail.com1, lertwatt@gmail.com2 
 

บทคดัย่อ 
ประเทศไทยมวีสัดุเหลอืทิง้ประเภทเศษกระจกสเีขยีวจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งและเปลอืกไขจ่ากการ

บรโิภคเป็นปรมิาณมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม งานวจิยัน้ีมุ่งศกึษาการพฒันาวสัดุก่อสรา้งมวลเบาที่
ผลติจากเศษกระจกสเีขยีวและเปลอืกไข่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาคาร ในการผลติตวัอย่าง ท าการผสมเศษ
กระจกและเปลอืกไขบ่ดละเอยีด ซึง่หนิปนูจากเปลอืกไขม่สีมบตัเิป็นสารก่อฟอง โดยมสีดัส่วนผสมของเปลอืก
ไข่ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 20 และ 25 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม และน าไปเผาทีอุ่ณหภูม ิ800 850 และ 900 °C 
เป็นเวลา 10 นาท ีแลว้น าตวัอยา่งทีไ่ดไ้ปทดสอบค่าความหนาแน่น การดดูซมึน ้า ความพรุนปรากฏ และก าลงั
รบัแรงดงึ ผลการทดสอบ พบวา่ วสัดุมวลเบาทีผ่สมของเปลอืกไขใ่นอตัรารอ้ยละ 25 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม 
เผาทีอุ่ณหภูม ิ800 °C มคี่าความหนาแน่น 1.73 กรมั/ลบ.ซม. ค่าก าลงัรบัแรงดงึแบบบราซลิเลยีน 6.74 MPa 
ความพรุนปรากฏรอ้ยละ 26.92 และการดูดซมึน ้ารอ้ยละ 15.55 ซึ่งมสีมบตัเิหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นวสัดุ
ผนงัและวสัดุทนไฟส าหรบังานอาคาร 

ค ำส ำคญั: เศษกระจก, เปลอืกไข,่ วสัดุผนงั, วสัดุทนไฟ 
 
Abstract 

A large amount of green tinted glass waste from the construction industry and egg shell waste 
from consumption were generated in Thailand that affects the environment. This research aims to study 
the development of lightweight material produced from green tinted glass and egg shell waste for 
building applications.  For the production of test samples, finely ground glass waste and egg shells in 
which limestone in egg shell acted as a foaming agent, were mixed together. Egg shells were used in 
the ratio of 15%, 20% and 25% by weight of total materials, and burned at 800 °C, 850 °C and 900 °C 
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for 10 minutes.  The samples were tested for density, water absorption, porosity and tensile strength. 
Test results showed that lightweight material mixed with 25% of egg shell by weight of total materials 
and burned at 800 °C yielded the density of 1.73 g/cm3, Brazillian tensile strength of 6.74 MPa, apparent 
porosity of 26.92 %, and water absorption is 15.55 %. It can be used as wall materials and refractory 
materials for building applications. 

Keywords: Waste glass, Eggshell, Wall materials, Refractory materials 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยมวีสัดุเหลอืทิ้งประเภทเศษกระจก
เขยีวจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งและเปลอืกไขจ่ากการ
บรโิภค ซึ่งไม่ได้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์เป็นปรมิาณ
มาก โดยมกีารก าจดัดว้ยวธิกีารฝังกลบ สง่ผลเสยีต่อ
สิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดินในอนาคต ซึ่งนับวัน
ปรมิาณการสะสมของขยะเศษกระจกและเปลอืกไขม่ี
แต่จะเพิม่สูงขึน้ หากน าเศษกระจกและเปลอืกไข่มา
เป็นวตัถุดบิในการท าวสัดุมวลเบาจะสามารถช่วยลด
ปริมาณวสัดุเหลือทิ้ง เท่ากับว่าเป็นการลดปัญหา
สิง่แวดล้อมและช่วยรกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิม่ให้
หมดไปอยา่งรวดเรว็ 

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่กีารน าเศษกระจก
ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ นอกจากการน ากลบัไป
หลอมใหม่ ซึ่งกระจกสนีัน้ไม่นิยมส าหรบัการน าไป
หลอมใหม่ เน่ืองจากต้องใช้พลังงานสูง เพราะใน
กระบวนการผลิตมีการผสมโลหะออกไซด์เข้าไป 
เพื่อใหก้ระจกมสีสีนัรวมถงึสมบตัใินการดูดกลนืควม
รอ้นจากแสงอาทติย ์(สนุทร บุญญาธกิาร และ อุษณีย ์
มิง่วมิล, 2542) ซึ่งท าใหเ้กดิความแตกต่างทางด้าน
องค์ประกอบทางเคมีและอุณหภูมิจุดหลอมเหลว 
( Bennett, 2011; Maggie, 2014; Miami County 
Recycle, 2017) 

มงีานวจิยัวสัดุมวลเบา จากวสัดุเหลอืทิ้งต่างๆ 
เช่น การน าเศษแก้วมาท ากลาสโฟม (glass foam) 
โดยใชเ้ศษขวดแก้วและใชเ้ปลอืกไข่เป็นสารก่อฟอง 

เผาทีอุ่ณหภูม ิ900 °C กลาสโฟมทีไ่ดม้คี่าความพรุน
ปรากฏอยู่ที่ร้อยละ 83 - 92 ค่าก าลงัรบัแรงอัดอยู่ที่ 
0.15 – 1.50 MPa (Marcelo T. Souza, et al., 2017) การ
น าเศษแกว้มาท าอฐิมวลเบา โดยใชเ้ศษแกว้และหนิปนู
หรอืโดโลไมต์เป็นสารก่อฟอง เผาที่อุณหภูม ิ800 °C 
อฐิมวลเบาทีไ่ดม้คี่าความหนาแน่น 300 กก./ลบ.ม. ค่า
ก าลงัรบัแรงอดั 5.4 MPa (วรรณา ต.แสงจนัทร์, 2552) 
นอกจากน้ียังมีการน าเศษแก้วมาท าเป็นฉนวนกัน
ความรอ้นส าหรบัอาคารบา้นเรอืน โดยใชเ้ศษแกว้ผสม
เถ้าลอย เผาทีอุ่ณหภูม ิ800 °C ฉนวนกนัความรอ้นที่
ไดม้คี่าการน าความรอ้นอยู่ที ่0.119 watt/m.K. (วรรณา 
ต.แสงจนัทร ์และคณะ, 2559) 

การศกึษาวจิยัน้ีมุ่งเน้นการพฒันาวสัดุก่อสร้าง
มวลเบาที่ผลติจากเศษกระจกสเีขยีวและเปลือกไข่
เหลือใช้ เพื่อเป็นแนวทางพฒันาวสัดุเหลือใช้ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงาน
อาคาร พร้อมทัง้ช่วยลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
และการก่อมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

2. วิธีการวิจยั 
2.1 ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีมุง่เน้นการศกึษาเชงิทดลองเพือ่ศกึษา
การพฒันาวสัดุก่อสรา้งมวลเบาทีผ่ลติจากเศษกระจกสี
เขยีวและเปลอืกไข่เหลอืใช้ โดยใช้เศษกระจกสเีขยีว
ผสมสารก่อฟองชนิดหนิปนู (calcium carbonate) จาก
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เปลอืกไขใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 15 20 และ 25 โดยน ้าหนัก
ของวสัดุมวลรวม แล้วน าไปเผาที่อุณหภูม ิ800 850 
และ 900 °C เป็นเวลา 10 นาท ีเพื่อศกึษาสมบตัทิาง
กายภาพ ทางกล อ้างอิงการทดสอบจากมาตรฐาน 
ASTM C20 และ ASTM C165 ท าการวิเคราะห์และ
เปรยีบเทยีบ เพือ่เสนอแนะแนวทางในการน าไปพฒันา
และประยุกตใ์ชก้บังานอาคาร  

2.2 วตัถดิุบ 
เศษกระจกสเีขยีว จากบริษทั กระจกรุ่งเพชร 

จ ากดั เป็นแกว้ชนิดโซดาไลม ์ความละเอยีดของเศษ
กระจกหลงัการบดอยูท่ี ่75 ไมครอน ( ) 

เศษเปลือกไข่ จากการบริโภคในครัวเรือน 
ประกอบด้วยหินปูน (calcium carbonate; CaCO3) 
ซึ่งมคีวามสามารถในการเป็นสารก่อฟอง( foaming 
agent) ความละเอยีดของเปลอืกไข่หลงัการบดอยู่ที่ 
75 ไมครอน ( ) 

2.3 การเตรียมวตัถดิุบ 
ล้างเศษกระจกสเีขยีวและเปลอืกไข่ให้สะอาด 

ท าการคดักรองสิง่ทีป่ะปนมาออกใหห้มด จากนัน้น า
วตัถุดบิทีไ่ดไ้ปอบใหแ้หง้ แลว้จงึน าไปบดใหล้ะเอยีด
โดยใชห้มอ้บด (ball mill) จากนัน้น าออกมาร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 200 เมช (75 ไมครอน) และน าไป
อบแห้งในตู้อบเป็นเวลา 3 ชัว่โมง ก่อนน าไปผสม
และขึน้รปู 

2.4 การเตรียมตวัอย่างทดสอบ 
1.  ชัง่น ้ าหนัก เศษกระจกและสารก่อฟอง 

(foaming agent) ประเภทหนิปูนที่ได้จากเปลอืกไข่
บดละเอยีดเป็นผง ผสมเขา้ดว้ยกนัโดยมสีดัสว่นผสม
เปลอืกไขร่อ้ยละ 15 20 และ 25 โดยน ้าหนกัของวสัดุ
รวม ดงัแสดงในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1  สดัสว่นผสมของวสัดุมวลเบา 
สดัสว่น
ผสม 

สารก่อฟอง 
(เปลอืกไขบ่ด) 
(รอ้ยละโดย
น ้าหนกั) 

กระจก  
(รอ้ยละโดย
น ้าหนกั) 

อุณหภมู ิ
ในการเผา 

(°C) 

E15T800 15 85 800 
E20T800 20 80 800 
E25T800 25 75 800 
E15T850 15 85 850 
E20T850 20 80 850 
E25T850 25 75 850 
E15T900 15 85 900 
E20T900 20 80 900 
E25T900 25 75 900 

2. เตมิความชืน้รอ้ยละ 5 ของน ้าหนกัวสัดุรวมที่
ผสมแลว้ เพือ่ชว่ยในการยดึเกาะส าหรบัการขึน้รปู 

3. เทสว่นผสมลงในแบบทรงกระบอก ขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 31.5 มลิลเิมตร อดัตวัอย่างชิน้งานให้
มคีวามหนา 10 มลิลเิมตร ดว้ยแรงอดั 204 กโิลกรมั
ต่อตารางเซนตเิมตร เป็นเวลา 2 นาท ี

4. น าตวัอย่างออกจากแบบ ทิ้งตวัอย่างใหแ้หง้
ทีอุ่ณหภมูหิอ้งอยา่งน้อย 1 วนั 

5. น าตวัอยา่งไปเผาในเตาไฟฟ้าทีอุ่ณหภมู ิ800 
850 และ 900 °C โดยมอีตัราการเผา (heating rate) 
5 °C ต่อนาที และคงไว้ที่อุณหภูมิสูงสุด (soaking 
time) เป็นเวลา 10 นาท ี

2.5 การทดสอบ 
การทดสอบสมบตัทิางกายภาพ น าตวัอย่างที่

เผาแลว้มาท าการชัง่น ้าหนกั จากนัน้น าไปค านวณหา
ค่าความหนาแน่น (bulk density)  การดูดซึมน ้ า
(water absorption) ความพรุนปรากฏ (apparent 
porosity) โดยอา้งองิมาตรฐาน ASTM C20 
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การทดสอบสมบตัทิางกล หาค่าความแขง็แรง
ของตวัอย่างชิ้นงาน โดยวดัค่าก าลงัรบัแรงดึงแบบ
บราซลิเลยีน (Brazilian tensile strength) โดยอา้งองิ
มาตรฐาน ASTM C165 

 
3. ผลการศึกษา 
3.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

ผลการทดสอบ พบว่า สดัส่วนผสมเปลือกไข่
ร้อยละ 15 โดยน ้ าหนักของวัสดุรวม (E15T800 
E15T850 และ E15T900) ตัวอย่างชิ้นงานมลีกัษณะ
ไม่อยู่ในสภาพเดิมก่อนการเผาทดสอบ เกิดรอย
แตกร้าวบรเิวณผวิชิ้นงานโดยรอบทัง้ 3 อุณหภูมทิี่
ท าการ เผา ได้แก่  800 850 และ 900 °C ซึ่ ง ได้
แสดงผลการทดลองดงัรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุมวลเบาทีผ่สม
เปลอืกไข่รอ้ยละ 15 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม เผาที่
อุณหภมู ิ800 850 และ 900 °C 

สดัส่วนผสม E20T800 มีการหลุดร่อนเป็นผง
เ ล็ก น้ อย เ มื่ อ ถู ก สัมผัสที่ บ ริ เ วณผิว  สัด ส่ ว น
ผสม  E20T850 หลงัจากการเผาทดสอบมีลักษณะ
แข็งแรงดี มีรอยแตกบริเวณขอบเล็กน้อย และ
สดัส่วนผสม  E20T900 หลังจากการเผาทดสอบมี
ลกัษณะแขง็แรงด ีไมห่ลุดร่อนหรอืกร่อนระหว่างการ
ทดสอบสมบตัทิางกายภาพ ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 

 
รปูท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุมวลเบาทีผ่สม
เปลอืกไข่รอ้ยละ 20 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม เผาที่
อุณหภมู ิ800 850 และ 900 °C 

สดัส่วนผสม  E25T800 มกีารหลุดร่อนเมื่อถูก
สัมผัสที่ผิวค่อนข้างมาก และกร่อนระหว่างการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพเล็ก น้อย สัดส่วน
ผสม  E25T850 และสดัส่วนผสม E25T900 หลงัจาก
การเผาทดสอบมลีกัษณะแขง็แรงด ีไม่หลุดร่อนหรอื
กร่อนระหว่างการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ดัง
แสดงในรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุมวลเบาทีผ่สม
เปลอืกไข่รอ้ยละ 25 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม เผาที่
อุณหภมู ิ800 850 และ 900 °C 

3.2 สมบติัทางกายภาพ 
สมบตัทิางกายภาพของวสัดุก่อสร้างมวลเบาที่

ผลิตได้ เมื่อน าตัวอย่างไปทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM C20 เพื่อหาค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซมึ
น ้ า และความพรุนปรากฏ ผลการทดสอบ พบว่า 
ตวัอยา่งมคี่าความหนาแน่นลดลง เมือ่ปรมิาณสารก่อ
ฟองเพิม่ขึน้ การเปรยีบเทยีบค่าความหนาแน่นของ
วสัดุมวลเบาทัง้ 3 สดัสว่นผสม พบวา่ วสัดุมวลเบาที่
สดัสว่นผสมเปลอืกไขร่อ้ยละ 25 โดยน ้าหนกัของวสัดุ
รวม มีแนวโน้มค่าความหนาแน่นเฉลี่ยต ่ าสุดทุก
อุณหภมูกิารเผา ดงัแสดงในรปูที ่4  
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รปูท่ี 4 ความหนาแน่นของวสัดุมวลเบา 

ค่าการดูดซึมน ้ าเฉลี่ยของตัวอย่างมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อปริมาณสารก่อฟองเพิ่มขึ้น และ
อุณหภูมกิารเผาสงูขึน้ โดยสดัสว่นผสมเปลอืกไขร่อ้ย
ละ 25 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม มคี่าการดดูซมึน ้าสงู
ที่สุด รองลงมาคือ วัสดุมวลเบาที่มีส ัดส่วนผสม
เปลือกไข่ร้อยละ 20 และ 15 โดยน ้าหนักของวสัดุ
รวม ตามล าดบั ดงัแสดงในรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 การดดูซมึน ้าของวสัดุมวลเบา 

ความพรุนปรากฏเฉลี่ยของตวัอย่างมแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อปริมาณสารก่อฟองเพิ่มขึ้นและ
อุณหภูมกิารเผาสงูขึน้ มคีวามสมัพนัธแ์ปรผนัตรงกบั
คา่การดดูซมึน ้า ดงัแสดงในรปูที ่6 

 
รปูท่ี 6 ความพรุนปรากฏของวสัดุมวลเบา 

ผลการทดสอบ พบว่า วสัดุมวลเบาที่มสีดัส่วน
เปลือกไข่เพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มค่าความหนาแน่น
ลดลง เน่ืองจากการสลายตัวของหินปูน (calcium 
carbonate; CaCO3) จากเปลือกไข่ที่ช่วงอุณหภูมิ
ประมาณ 600 - 720 °C ท าใหเ้กดิแคลเซยีมออกไซด์
และก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ (นราธิป วิทยากร , 
2557) ส่งผลใหเ้กดิรูพรุนภายในเน้ือวสัดุ เป็นผลให้
ค่าการดูดซมึน ้าและความพรุนปรากฏของตวัอย่างมี
แนวโน้มเพิม่สูงขึ้น นอกจากน้ีเมื่ออุณหภูมกิารเผา
สูงขึ้น ท าให้รูพรุนในโครงสร้างมขีนาดใหญ่ขึ้น (C. 
Mugoni, et al., 2015) ส่งผลให้การดูดซึมน ้ าและ
ความพรุนปรากฏของตวัอย่างมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ซึง่สมัพนัธ์กบัแนวโน้มค่าความแขง็แรงของตวัอย่าง
ชิ้นงานลดลง เน่ืองจากรูพรุนในโครงสร้างมขีนาด
ใหญ่ขึน้ 

3.3 สมบติัทางกล 
สมบตัทิางกลของวสัดุก่อสรา้งมวลเบาทีผ่ลติได ้

เมื่อน าตวัอย่างไปทดสอบความแขง็แรงของตวัอย่าง
ชิ้นงาน โดยวดัค่าก าลงัรบัแรงดงึแบบบราซิลเลยีน 
(Brazilian tensile strength) ดังแสดงในรูปที่ 7 ผล
การทดสอบ พบว่า ตัวอย่างจะมีค่าความแข็งแรง
ลดลง เมื่อปรมิาณสารก่อฟองมปีรมิาณเพิม่ขึ้นและ
อุณหภมูกิารเผาสงูขึน้ 
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รูปท่ี  7 ก าลังรับแรงดึงแบบบราซิล เลียนของ 
วสัดุมวลเบา 
 
4. สรปุผลการวิจยั 

ผลการศึกษา พบว่า วสัดุก่อสร้างมวลเบาที่มี
สดัสว่นผสมเปลอืกไขร่อ้ยละ 25 โดยน ้าหนกัของวสัดุ
รวม เผาทีอุ่ณหภมู ิ800 °C มสีมบตัทิางกายภาพและ
ทางกลดทีีสุ่ด ซึง่มคีวามหนาแน่น 1.73 กรมั/ลบ.ซม. 
การดูดซมึน ้ารอ้ยละ 15.55 ความพรุนปรากฏรอ้ยละ 
26.92  และก าลงัรบัแรงดึงแบบบราซิลเลียน 6.74 
MPa ซึ่งมีสมบตัิเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นวสัดุ
ผนงัและวสัดุทนไฟส าหรบังานอาคาร 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมชัว่คราวขนาดเลก็จาก
ขวดพลาสติกเหลอืใช้ บูรณาการกบัวธิกีารทางคอมพวิเตอร์เจนเนติกอลักอรทิึ่มที่ช่วยค้นหารูปแบบที่
เป็นไปได้ของรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของมนุษย์ ขวด
พลาสติกเหลอืใช้ที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมมกีารดดัแปลงในกระบวนการอพัไซคลิง่ให้อยู่ใน
รปูแบบของอฐิพลาสตกิทีม่ชีื่อเรยีกวา่ “อโีค่บรคิ”  ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูโดยแจกแบบสอบถามความตอ้งการใช้
พื้นที่ในบรเิวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ รงัสติ และ
ทดลองหาค่าการรบัแรงของอโีค่บรคิ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรุปเพือ่น ามาเป็นตวัแปรก าหนดขนาดพืน้ทีใ่น
การหารูปทรงทางสถาปัตยกรรมควบคู่กบัรูปแบบการเรยีงตวัของโครงสรา้งอโีค่บรคิโดยไม่เกดิการวบิตั ิ
หลงัจากกระบวนการหารูปทรงที่สอดคล้องกับพื้นที่การใช้งานและความแข็งแรงของโครงสร้างขวด
พลาสตกิที่ดทีี่สุดด้วยอลักอรทิึ่มที่ผู้วจิยัสร้างในคอมพวิเตอร์ ผลลพัธ์ที่ได้น ามาจดัท าแบบก่อสร้างเพื่อ
ทดลองสรา้งแบบจ าลองของสถาปัตยกรรมชัว่คราวจากขวดพลาสตกิขนาดเทา่จรงิ 

ค ำส ำคญั: เจนเนตกิอลักอรทิึม่, สถาปัตยกรรมชัว่คราว, วสัดุเหลอืใช,้ อโีคบ่รคิ, อพัไซคลิง่ 
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Abstract 

The objective of this research is to create the design guidelines for small temporary 
architecture from used plastic bottles integrated with Genetic Algorithms(GA). The algorithms in the 
process of finding the form of the architecture that is stable and optimal for human utilization. The 
remaining plastic bottles used in architectural design have been modified in the “Upcycling” process. 
The module of plastic bricks called "Eco Brick". The researcher collected data by using questionnaires 
for space usage in the Faculty of Architecture and Urban Planning. Thammasat University, Rangsit 
Center and experiment to find values of the strength of Eco Brick. And then summarize the information 
obtained to be used as a variable to determine the size of the space in finding architectural shapes 
along with the arrangement of the Eco Brick structure without collapse. After the process of finding the 
form that corresponds to the area of use and strength of the best Eco Brick structure with the algorithms 
that the researchers created on the computer. The results were used to create a construction drawing 
to try to create a temporary architectural model in 1:1 scale. 

Keywords: Genetic Algorithm, Temporary Architecture, Recycled Material, Ecobrick, Upcycling 

 
1 บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากรายงานของกรมควบคุมผลพษิ พ.ศ. 2560
ขวดพลาสตกิเหลอืใชเ้ป็นหนึ่งในประเภทของขยะมลู
ฝอยที่มีปริมาณเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย 
สาเหตุของการเกิดขยะมูลฝอยปรมิาณมหาศาลนัน้
เกดิจากการบรโิภคทรพัยากรของประชาชน และการ
ทีภ่าครฐัจดัการกบัขยะอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ การ
น าขวดพลาสตกิมาเขา้สูก่ระบวนการ อพัไซคลิง่ ชว่ย
ท าใหข้วดพลาสตกิมมีลูค่าและประสทิธภิาพเพิม่มาก
ขึน้โดยการดดัแปลงขวดพลาสตกิเหลอืใช ้ในวงการ
การก่อสร้างและวงการสถาปัตยกรรมได้มีการ
ประยุกตใ์ชข้วดพลาสตกิเหลอืใชม้าเป็นสว่นประกอบ
ในงานสถาปัตยกรรม 

อโีคบรคิ ( Ecobrick ) เป็นผลติภณัฑ์ของ
การดดัแปลงขวดพลาสติกเหลือใช้ในกระบวนการ 

อพัไซคลิง่ โดยใชก้ารน าขยะทีไ่ม่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกเหลือใช้ ซึ่งมี
คุณสมบตัิเทียบเท่าอิฐในงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถ
น ามาสรา้งเป็นไดท้ัง้เฟอรนิ์เจอร ์หรอืแมก้ระทัง่การ
ก่อสร้างอาคารโดยใช้ร่วมวัสดุอื่น เช่น คอนกรีต 
โครงเหลก็ เป็นต้น ปัจจุบนัวธิกีารดดัแปลงอโีคบรคิ 
อยู่ในระบบโมดูลาร์ ยังเป็นรูปแบบที่ท าด้วยมือ
มนุษยซ์ึง่ไม่สามารถทราบรูปแบบทีด่ทีีสุ่ดทีส่ามารถ
ท าใหส้ถาปัตยกรรมชัว่คราวจากขวดพลาสตกิตัง้อยู่
ได้โดยไม่เกิดการวิบตัิ ดงันัน้หากจะมีการน าขวด
พลาสตกิเหลอืใช้สร้างสถาปัตยกรรมชัว่คราวขนาด
เล็กจ าเป็นต้องมกีารทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการ
เ รีย งตัวของอีโคบริคที่ เ ป็นไปได้ ใน เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับน ้ าหนักของขวดพลาสติก
เหลอืใชท้ีด่ทีีสุ่ด และทดสอบการคงอยู่ของโครงสรา้ง
ของสถาปัตยกรรมชัว่คราวจากขวดพลาสติก การ
คน้หาผลลพัธด์งักลา่วจ าเป็นต้องท าการทดลองซ ้า ๆ 
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เพื่อหาผลลพัธ์ที่ดทีี่สุดซึ่งกระบวนการดงักล่าวอาจ
ตอ้งใชเ้วลานาน 

กระบวนการเจนเนติกอัลกอริทึ่มเ ป็น
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที่อ้างอิงทฤษฎี
กระบวนการวิวฒันาการของสิ่งมชีีวิต ซึ่งมีการน า
กระบวนการทางคอมพวิเตอรน้ี์เขา้มาประยุกต์ใชก้บั
งานสถาปัตยกรรมในการแกปั้ญหาทีม่คีวามซบัซอ้น 
คน้หาความเป็นไปไดท้ัง้หมดและเพิม่ประสทิธภิาพ
ในประเด็นที่ผู้ใช้ก าหนด เช่น การจัดเรียงของ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้ ส อ ย ข อ ง อ า ค า ร  เ ป็ น ต้ น 
 งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายที่จะใช้กระบวนการ
เจนเนตกิอลักอรทิมึ เพื่อการคน้หารูปแบบการเรยีง
ขวดพลาสตกิเหลอืใชท้ีเ่ป็นไปไดใ้นระบบโมดูลาร ์ที่
การจดัเรยีงของกลุ่มของขวดพลาสตกิเหลอืใช้ที่ท า
ให้การคงตัวของโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
ชัว่คราวทีเ่สถยีรทีส่ดุ โดยสถาปัตยกรรมชัว่คราวจาก
ขวดพลาสติกน้ีสามารถให้มนุษย์เข้าไปใช้พื้นที่
ภายในสถาปัตยกรรมชัว่คราวน้ีได ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการใชป้ระโยชน์ขยะพลาสตกิเหลอืใช ้ 

 
รปูท่ี 1  แผนภาพแสดงรปูรา่งของอโีคบ่รคิ 

 
1.2 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

1. เพื่อทดลองหารูปแบบการเรยีงตวัของโมดู
ลารข์องอโีค่บรคิดว้ยเทคโนโลยเีจนเนตกิอลักอรทิึม่
ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยท าให้สถาปัตยกรรม
ชัว่คราวขนาดเล็กสามารถตัง้อยู่ได้โดยไม่เกิดการ
วบิตัภิายใตเ้งือ่นไขการก่อสรา้งทีใ่ชเ้ทคโนโลยจี ากดั 

2. เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมต้นแบบจากขวด
พลาสติกด้วย  เทคนิคเจนเนติกอัลกอริทึ่ม  ใน
คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถสรา้งไดจ้รงิ 

2 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 เจนเนติกอลักอริท่ึม  

เป็นเทคนิคส าหรับค้นหา โดยอาศัยทฤษฎี
ววิฒันาการและ การคดัเลอืกตามธรรมชาติ (natural 
selection) โดยสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในการอยู่รอด
มากที่สุด เจนเนติกอัลกอริทึ่มเป็นการจ าลองทาง
คอมพวิเตอร์ เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด โดยการแทนตวัแปรทีม่อียู่ให้
อยู่ ในลักษณะ  โครโมโซม  (chromosomes) แล้ว
ปรบัปรุงผลลพัธแ์ต่ละชุด ดว้ยวธิกีารซึง่เกีย่วขอ้งกบั
การวิวฒันาการ หรือการเปลี่ยนแปลงยีนแบบสุ่ม 
ดว้ยตวัปฏบิตักิารทางพนัธุกรรม เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที่
ดขี ึน้ ในกระบวนการหาผลลพัธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด (the 
fitness solution) ประชากรชุดแรกจะได้จากการสุ่ม
ทัง้หมดและจะท าเป็นรุ่น ๆ ในแต่ละรุ่นผลลพัธห์ลาย
ชุดจะถูกสุ่มเลอืกขึน้มาเปลีย่นแปลง ซึง่อาจจะท าให้
เกิดการกลายพนัธุ์ ในประชากรจนได้ประชากรรุ่น
ใหม่ ที่มีค่าคะแนนมากขึ้น และจะท าให้ผลลัพธ์
ออกมาดขีึน้จนถงึผลลพัธท์ีก่ าหนดไว ้

รปูท่ี 2  แผนภาพแสดงแนวคดิเจนเนตกิอลักอรทิึม่ 
ดดัแปลงแผนภาพแนวคดิของ Noraini Mohd Razali 
และ John Geraghty (2011) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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Eleftheria (2007) ได้วจิยัเรื่อง กระบวนการใช้
งานเจนเนติกอัลกอริทึ่มในงานสถาปัตยกรรม 
งานวจิยัน้ีจงึมจีุดประสงค์ที่จะตรวจสอบว่าการเจน
เนตกิอลักอรทิึ่มในงานสถาปัตยกรรมเป็นสิง่จ าเป็น
หรอืไม ่หรอืเป็นแคแ่นวทางแบบสมยันิยม (Trend) 

ผูว้จิยัสรุปว่าการใช้งานเจนเนตกิอลักอรทิึ่มใน
งานสถาปัตยกรรมจะมคีวามจ าเป็นก็ต่อเมื่อใช้เป็น
เครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพในประเดน็ทีศ่กึษา
ในการออกแบบ 

  
2.2 เครื่องมือในการวิจยั 

Grasshopper เ ป็นซอฟต์แวร์ ในการ เขียน
โปรแกรมกึ่ งส า เร็จรูปในการสร้างรูปทรงทาง
สถาปัตยกรรมในเชิง พาราเมตริก (Parametric)  
ซอฟต์แวร์เป็นส่วนเสรมิของโปรแกรม Rhinoceros 
ขอ้ดขีองโปรแกรมคอืมคีวามยดืหยุ่นในการท างาน
ออกแบบหลากหลาย  และมสีว่นเสรมิของซอฟตแ์วร์
จ านวนมากซึ่งใช้งานง่ายกว่าการเขียนภาษาทาง
คอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบ ซึง่ภายในซอฟตแ์วรม์ี
ส่วนเสรมิเกี่ยวกบักระบวนการเจนเนติกอลักอรทิึ่ม 
คื อ  Octopus ที่ ส า ม า ร ถ ห า ค า ต อ บ ไ ด้ ห ล า ย
วตัถุประสงค์ นอกจากน้ียงัมสี่วนเสรมิทีท่ าหน้าทีใ่น
การค านวณแรงในโครงสร้าง คอื Karamba3D โดย
แสดงออกมาเ ป็นสีตามต าแหน่งที่ เกิดแรงใน
โครงสรา้ง 

 
3 ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 รปูแบบการศึกษา 

ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมนั ้น
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ก า หนด รู ป แ บบก า ร ใ ช้ ง า นขอ ง
สถาปัตยกรรม จงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดประเภท
ของอาคารเพื่อคน้หารูปทรงพืน้ฐานของอาคาร โดย

การก าหนดประเภทอาคารมทีี่มาจากแบบสอบถาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ผั ง เ มื อ ง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 การทดลองสร้างสถาปัตยกรรมจากขวด
พลาสติกเหลือจ าเ ป็นต้องมีการทดลองเพื่อหา
ประสทิธภิาพการรบัแรงของอโีค่บรคิ เพือ่น าไปใชใ้น
การก าหนดคา่ในชุดค าสัง่ทีเ่ขยีน  

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายในงานวจิยัคอืบรเิวณ
คณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์ และการผัง เ มือ ง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พื้นที่น้ีมีนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมและการผงัเมอืงเป็นกลุม่ผูใ้ชง้านหลกั  

3.2 โครงสร้างการท างานของระบบ 

ส่วนชุดค าสัง่ 
จากการศกึษาขอ้มลู ชุดค าสัง่แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ในเขยีนชุดค าสัง่ ส่วนที่ใช้ใน
กระบวนการทางคอมพวิเตอร์เจนเนติกอลักอริทึ่ม 
และสว่นทีใ่ชค้ านวนแรงในโครงสรา้ง 

จากการศกึษาขอ้มลู ชุดค าสัง่แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ในเขียนชุดค าสัง่ ส่วนที่ใช้
กระบวนการทางคอมพวิเตอร์เจนเนติกอลักอริทึ่ม 
และสว่นทีใ่ชค้ านวนแรงในโครงสรา้ง 

(1) ส่วนทีใ่ชใ้นเขยีนชุดค าสัง่ ใชเ้ครื่องมอื
ที่มชีื่อว่า Grasshopper เป็นส่วนเสริมในโปรแกรม 
Rhinocerous 5  ส่วนเสริม น้ีช่วยเรื่องการเขียน
ชุดค าสัง่กึง่ส าเรจ็รปู 

( 2)  ส่ ว น ที่ ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คอมพวิเตอรเ์จนเนตกิอลักอรทิึม่ ใชง้านชุดค าสัง่ทีม่ ี
ชื่ อ ว่ า  Octopus ซึ่ ง เ ป็นส่วน เสริม ใน เครื่ อ งมือ 
Grasshopper ที่ใช้ในหาการค าตอบที่ก าหนดแบบ
หลายวตัถุประสงค ์
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(3) ส่วนที่ใช้ค านวนแรงในโครงสร้าง ใช้
งานชุดค าสัง่ทีม่ชีื่อวา่ Karamba3D ซึง่เป็นส่วนเสรมิ
ในเครือ่งมอื Grasshopper  

รปูท่ี 3 แผนภาพแสดงแนวคดิรวมของระบบ 
,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

รปูท่ี 4 แผนภาพแสดงแนวคดิการท างานของระบบ 
,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

 
4 ผลการศึกษา 

4.1 การวิเคราะหท่ี์ตัง้และรปูแบบการใช้งาน 

จากแบบส ารวจที่สอบถามแก่นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมเรื่องความต้องการใช้พื้นที่ในคณะ
สถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ที่ จ านวน 201 คน ผลของการส ารวจ
พบว่า ผลส ารวจของพื้นที่ที่นักศึกษาต้องการให้มี

การเพิม่เตมิพืน้ที่การใช้งาน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1.
ลานไมก้ลางคณะสถาปัตยกรรม จ านวน 52 คน คดิ
เป็น ร้อยละ 25.87 2.สวนหลงัคณะสถาปัตยกรรม 
จ านวน 51 คน ร้อยละ 25.37 3.สวนหน้าคณะ
สถาปัตยกรรม จ านวน 48 คดิเป็นรอ้ยละ 23.88 และ
ผลส ารวจของความต้องการรูปแบบการใช้พื้นของ
นักศึกษา 3 อันดับแรก 1.พื้นที่ท างานกลุ่มขนาด
กลางรองรับ 4 – 6 คน จ านวน 119 คน 2.พื้นที่
ท างานกลุ่มขนาดใหญ่รองรบั 6-8 คน จ านวน 108 
คน 3. 1.พืน้ทีท่ างานกลุ่มขนาดเลก็รองรบัคนไมเ่กนิ 
4 คน จ านวน 94 คน 

 
รปูท่ี 5 ผลส ารวจของพืน้ทีท่ีน่กัศกึษาตอ้งการใหม้ี
การเพิม่เตมิพืน้ทีก่ารใชง้าน,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

    รปูท่ี 6 ระบุต าแหน่งของพืน้ทีใ่นแบบส ารวจ 
,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 
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4.2 รปูแบบของโครงสร้าง 

จากการทดลองและค้นคว้างานวิจัยพบว่าอี
โค่บริคนัน้มีสามารถรับแรงอัดได้ดีซึ่งคุณสมบัติน้ี
เหมือนกับคุณสมบัติในการรับแรงของอิฐ  ท าให้
ลกัษณะของโครงสรา้งที่อโีค่บรคิทีส่ามารถเป็นได้มี
ลักษณะคล้ายเสาคานผสมกับโครงสร้างผนังรับ
น ้าหนกัซึง่เหมาะสมกบัวสัดุชนิดน้ี 

          
รปูท่ี  7 แสดงประเภทของโครงสรา้ง,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

4.3 หลกัการท างานของระบบ 

เครือ่งมอืทีใ่ชก้บัในการหารปูทรงสถาปัตยกรรม 
มีหลักการท างานของระบบซึ่งถูกควบคุมด้วย
วตัถุประสงค ์3 ชนิด ไดแ้ก่ 1.พืน้ทีอ่อกแบบ 2.ขนาด
ของรปูแบบการใชง้าน 3.ระยะหา่งของรปูแบบการใช้
งาน โดยมตีวัแปรเรื่องของการระบุต าแหน่งของพืน้ที่
การใช้งานควบคุมโดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะอยู่ ใน
เงื่อนไขในพืน้ทีส่ามเหลีย่มของระยะห่างของรูปแบบ
การใชง้านมคี่าน้อยทีสุ่ดโดยไมเ่กดิการซอ้นทบั และ
ใช้จ านวนกลุ่มอโีค่บรคิในการก่อสร้างน้อยทีสุ่ดโดย
ไมเ่กดิการวบิตัขิองโครงสรา้ง 

รปูท่ี  8 แนวคดิการท างานของเครือ่งมอื , 
จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

 
รปูท่ี  10 เงือ่นไขการเกดิก าหนดรปูทรง,จดัท าดว้ยผูว้จิยั 

5 สรปุผล 

ลกัษณะของแบบจ าลองที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบ
ของกลุ่มของอีโค่บริคที่ถูกฟังก์ชัน่คว้านอีโค่บริค
บางส่วนออกเกิดเป็นพื้นที่การใช้งานภายใน ซึ่ง
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมจะมรีูปร่างสอดคล้องกบั
พื้นที่ที่ตัง้ของสถาปัตยกรรม ในรูปที่ 11 เป็นรูป
จ าลองลกัษณะของรูปร่างทางสถาปัตยกรรมใชข้วด
พลาสติกทัง้หมด 55,762 ขวด ลกัษณะการใช้งาน
พื้นที่เป็นการใช้งานแบบชัว่คราวซึ่งจะรองรับกับ
ความตอ้งการจากผูใ้ชจ้ากแบบสอบถามในลกัษณะ  

 

 

 
รปูท่ี  11 รปูจ าลองลกัษณะของรปูรา่งทาง

สถาปัตยกรรม 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาประเมนิประสทิธภิาพ การลดความชืน้ดว้ยชุดอุปกรณ์เทอรโ์ม 
อเิลก็ทรกิ ภายในหอ้งน ้าทีพ่กัอาศยั โดยการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและ ความคุม้ค่าใชจ้่ายเพื่อเปรยีบเทยีบ 
กบัเครื่องท าความรอ้นอากาศทัว่ไป (ฮตีเตอร)์ กบัชุดอุปกรณ์เทอร์โมอเิลก็ทรกิ ทีน่ าเสนอนัน้ซึง่สามารถผลติ
อากาศรอ้นไดถ้งึ 65 องศาเซลเซยีส เพือ่ท าใหภ้ายในหอ้งน ้าอุ่นขึน้ซึง่ ชว่ยลดความชืน้สมัพทัธใ์หต้ ่ากวา่ 60% 
เพื่อป้องกนัเชื้อรา และโรคที่เกิดจากเชื้อรา งานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนประการแรกคือ หาค่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูม ิของอากาศร้อนที่เกดิจากชุดอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทรกิ  กบัระดบัความชื้น
สมัพทัธ์ภายในหอ้งน ้า ส่วนประการทีส่องคอื การเปรยีบเทยีบอตัราส่วนความชื้น (Humidity Ratio) ภายใน
และภายนอกของหอ้งน ้า และประการทีส่ามคอื การตรวจสอบผลกระทบของอตัราการแลกเปลีย่นอากาศ ต่อ
อตัราส่วนความชืน้ภายในหอ้งน ้า พบว่าเมื่อใชพ้ลงังาน 440 วตัต์ โดยทีใ่ชชุ้ดอุปกรณ์ทดลองเทอรโ์มอเิลก็ท
รกิ จะท าใหค้วามชื้นสมัพทัธ์ในหอ้งน ้าจะลดลงจาก 90.5 % เป็น 55% ซึ่งใชพ้ดัลมระบายอากาศขนาด 54 
ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ี สามารถท าใหเ้กดิการระบายอากาศเป็น 9.25 ACH (Air Changes per hour) โดยตน้ทุน
การลงทุน ของชุดอุปกรณ์ทดลองเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ เป็นจ านวนเงนิ 15,000 บาท ซึง่ช่วยประหยดัค่าพลงังาน
ไฟฟ้าคดิเป็นเงนิ 6,057 บาทต่อปี เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องท าความรอ้นทัว่ไป (ฮตีเตอร์) ซึง่ระยะเวลาคนื
ทุนของ ชุดอุปกรณ์ทดลองเทอรโ์ม อเิลก็ทรกิ เป็นเวลา 2.47 ปี 

ค าส าคญั: หอ้งน ้า  แผนภมูไิซโครเมตรกิ  การลดความชืน้  เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ  พดัลมระบายอากาศ 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the effectiveness of a thermoelectric dehumidification 
system (TDS) used in bathroom of residences. The performance and cost-effectiveness analyses are 
conducted in order to compare with that of conventional air heater. The proposed TDS can produce 
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65-C hot air to warm the bathroom, thus reducing the relative humidity to below 60% in order to prevent 
mold and mildew. This research is divided into three parts. The first is to establish a relationship between 
temperatures of hot air produced by the TDS and levels of relative humidity inside the bathroom. The 
second is to compare the humidity ratio of inside and outside of the bathroom. And the third is to 
investigate the effect of air exchange rate on the humidity ratio inside the bathroom. It is found that, by 
using the 440 W TDS, the relative humidity inside the bathroom is reduced from 90.5 % to 55%. The 
54 CFM exhaust fan can produce 9.25 ACH (Air Change per Hour). The investment cost of the TDS is 
15,000 THB. The annual electricity saving is 6,057 THB per year. When comparing with conventional 
air heater, the payback period of the TDS is 2.47 years 

Keywords: Bathroom, Psychometric Chart, Humidity Reduction, Thermoelectric, Ventilation 

 
1 บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในงานอาชวีอนามยัส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้
ความชื้นสูง  จะเ น้นไปในทางความชื้นต ่ า เ ป็น
สว่นมาก เพราะความชืน้สงูท าใหเ้ชือ้โรคจบัตวักบัฝุ่ น
แพร่กระจายได้ง่ายขึน้ ความชื้นสูงยงัเป็นสาเหตุให้
ผวิโลหะที่เยน็เกดิไอน ้ากลัน่ตวัเป็นหยดน ้าและเกดิ
สนิมในที่สุด ในท่อส่งลมเย็นของเครื่องปรบัอากาศ
หากมคีวามชื้นสูงเกนิไปยงัเป็นสาเหตุใหเ้กดิเชื้อรา
ขึน้ในทอ่ลมได ้และหากท่อลมน้ีจา่ยไปยงัหอ้งกจ็ะท า
ให้มโีอกาสติดเชื้อได้ ในงานปรบัอากาศที่ใช้ระบบ
ปรับอากาศรวม (หน่ึงเครื่องจ่ายลมมากกว่าหน่ึง
หอ้ง) เชือ้โรคในท่อลมสามารถแพร่กระจายไปไดท้ัว่
พืน้ที ่ซึ่งความชื้นสมัพทัธ์ในหอ้งน ้าทีม่คี่า %RH สูง
ซึ่งจะเกิดเป็นปัญหาที่มีผลต่อเชื้อโรค และกลิ่น
รบกวน โดยจะต้องมีการควบคุมหรือลดความชื้น
สมัพทัธ์ของห้องน ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ ASHRAE 62.1 โดยปกติใน
ประเทศไทยความชืน้สมัพทัธอ์ยู่ในช่วงประมาณ 50-
60 %RH ซึ่งผลจากความชื้นนั ้นจะท าให้มีกา ร
เจรญิเตบิโตและคงไวข้องเชือ้โรคหรอืโรคภูมแิพ ้การ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรือ ไวรสัและเชื้อโรค
ต่างๆ อกีเป็นจ านวนมาก และค่าความชืน้สมัพทัธ์ที่
ต ่าเกนิไป ท าใหม้กีารระคายเคอืงกบัดวงตาผวิแหง้
ท าให้เกิดอาการคัน วิธีแก้ปัญหาการลดความชื้น
สมัพทัธม์อียู่หลายวธิกีารดว้ยกนั โดยจะเลอืกวธิกีาร
ลดความชื้นสมัพทัธ์โดยการน าพลงังานความร้อน
จากชุดอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเป็นลมร้อน
ประมาณ 60°C ถึง 70°C ขึ้นไป สามารถน ามาไล่
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องน ้ า และนอกจากจะ
ควบคุมความชื้นใหเ้หมาะสมแล้ว ยงัสามารถท าให้
คุณภาพของอากาศภายในหอ้งน ้าดขีึน้ 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการลดความชืน้ 
ภายในห้องน ้ าของอาคารที่พักอาศัย โดยการน า
พลงังานความรอ้นจากชุดอุปกรณ์เทอร์โมอเิลก็ทรกิ 
และ เปรยีบเทยีบกบัชุดอุปกรณ์ ฮตีเตอร์ โดยมพีดั
ลมระบายอากาศเพือ่ชว่ย แลกเปลีย่นอากาศ ภายใน
หอ้งน ้าของอาคารทีพ่กัอาศยั 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการประหยัด
พลงังานและ ความคุม้ทุนของการใชชุ้ดอุปกรณ์เทอร์
โมอเิลก็ทรกิ 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1. ท าการทดลองจริงโดยศึกษา การฟลัช

อากาศ (Air Flush) ของลมรอ้น จากชุดอุปกรณ์เทอร์
โมอเิลก็ทรกิ เพื่อท าการลดความชืน้สมัพทัธ ์ภายใน
หอ้งน ้าทีพ่กัอาศยั 

2. ศึกษาชุดอุปกรณ์พัดลมดูดและระบาย
อากาศ เพื่อในการแลกเปลีย่นอากาศ (Air Changes 
per hour : ACH) ภายในหอ้งน ้าทีพ่กัอาศยั 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ความชื้นสมัพทัธ์ คอือตัราส่วนของไอน ้าใน
อากาศขณะนัน้ต่อไอน ้าอิม่ตวั คูณดว้ย 100 อากาศ
ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนมีความชื้นสัมพทัธ์ใน
อากาศแตกต่างกันมากท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้
เครื่องปรบัอากาศจึงได้รบัการออกแบบมาเพื่อลด
ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 30-30 เปอร์เซ็นต์ ช่วง
ความชืน้ทีเ่หมาะ ส าหรบัมนุษย์ คอื ระหว่าง 30 ถงึ 
60 เปอร์เซน็ต์ ความชื้นสมัพทัธ์ทีเ่หมาะ คอื 45-55 
เปอร์เซ็นต์  ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงน าไปสู่การ
เจรญิเตบิโตของเชื้อรา ไรฝุ่ นและแมลงอื่นๆ เชื้อรา
ก่อให้เกิดโรคจ านวนมาก และการเจริญเติบโตใน
สภาพอากาศชื้นโดยทัว่ไปด้านบนความชื้น 60 
เปอร์เซ็นต์ จงึเป็นปัญหาส าหรบัคนที่เป็นโรคหอบ
หดื และโรคระบบทางเดนิหายใจอื่นๆ ความชื้นไม่
ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าความชื้นต ่าจะมีผลต่อ
สภาพผิวท า ให้ผิวแห้งหรือคัน  ในขณะที่ โ รค 
ราน ้าค้างเติบโตในระดบัที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ช่วงแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 30 และ 50 
เปอรเ์ซน็ต ์RH 

 
 
 

อตัราการแลกเปล่ียนอากาศ (Ventilation rate) 
ปริมาตรอากาศภายนอกที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ 

หมายถึง ปริมาตรอากาศทัง้หมดภายในห้องที่ถูก
แทนที่ด้วยอากาศที่เข้ามาใหม่ภายในเวลาหน่ึง
ชัว่โมง โดยจากมาตรฐานการป้องกนัและควบคุมการ
ติดเชื้อได้ก าหนดให้มีอัตราแลกเปลี่ยนอากาศใน
หอ้งน ้าไม่ต ่ากว่า 10 Air Change คอืปรมิาณอากาศ
ที่ต้องการเติมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อแทนที่อากาศใน
พืน้ทีน่ัน้ของโรงงาน เป้าหมายในการตดิตัง้การปรบั
และระบายอากาศภาย ในตวัโรงงานอุตสาหกรรม ให้
อยู่ในอุณหภูมิที่พนักงานรู้สึกสบายโดยใช้เครื่อง 
ระบบ Open Space Cooling ในการน าลมร้อนมา
เปลีย่นเป็นลมเยน็โดยใชห้ลกัการระเหยของไอน ้า ม ี
2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกคอืการลดอุณหภูมลิมทีจ่่าย
ใหก้บัพื้นที่ และส่วนที่สองคอืการสร้าง Air Change 
ในพืน้ที ่อตัราการเตมิอากาศของ Air Change ขึน้อยู่
กบัประเภทของกระบวนการ ท างานในพื้นที่ รูปที่1 
ตารางแสดงค่า Air Change ทีแ่นะน า ส าหรบั พืน้ที่
การท างานแบบต่างๆ 
 
แผ่นเทอรโ์มอิเลก็ตริก หรอืเรยีกกนัอกีชื่อหน่ึงว่า
เพลเทยีร ์(Peltier) เป็นอุปกรณ์ทางเลอืกหนึ่งส าหรบั
ท าความเยน็ หลกัการท างานของเพลเทยีร์ คอื เมื่อ
ป้ อ น ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง ใ ห้ กั บ เ พ ล เ ที ย ร์   
ทีส่ารกึง่ตวัน าแบบ พ-ีเอน็ (P-N type) กระแสไฟฟ้า
ทีไ่หลผา่นวสัดุ ทีท่ าจากสารกึง่ตวัน าต่างชนิดกนั ท า
ใหเ้กดิการดูดกลนืของของอเิลก็ตรอนทีเ่คลื่อนทีจ่าก
พ ลั ง ง า น ร ะ ดั บ ต ่ า ใ น ส า ร กึ่ ง ตั ว น า แ บ บ พี   
สู่พลงังานระดบัสูงในสารกึ่งตวัน าแบบเอน็ ส่งผลให้
เกดิการดดูกลนืความรอ้นทีด่า้นเยน็ (Heat absorbed 
at cold side) และในขณะเดยีวกนัก็เกดิการดูดกลนื 
ของอเิลก็ตรอนทีเ่คลือ่นทีจ่ากพลงังานระดบัสงูในสาร
กึง่ตวัน าแบบเอน็ สู่พลงังานระดบัต ่าในสารกึง่ตวัน า
แบบพ ีสง่ผลใหเ้กดิการคายความรอ้นทีด่า้นรอ้นขึน้ 
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รปูท่ี 1 ตารางแสดงมาตรฐาน ของ air change per 
hour แต่ละพืน้ที ่
 
Air change rate เป็นหน่วยวดัรอบการเปลีย่นถ่าย
ปรมิาณ ลมในพืน้ทีท่ีก่ าหนด โดยทัว่ไปหาคา่ไดด้งัน้ี 
โดยการหา CFM ก่อนเพือ่จะแปลงหน่วย แลว้ต่อ
ดว้ยการหา Air Changes per hour ไดต้ามสตูร
ดา้นล่างทีแ่สดงไว ้
 

 
 

 
 

 
รปูท่ี 2 แผน่เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ 
การลดความช้ืนโดยใช้ การเพ่ิมโหลดความร้อน
สมัผสั 

Sensible Heat Load โดยการติดตัง้ เครื่อง
เพิ่มความร้อน (heater) มีหลายชนิด เช่น electric 
heater, hot water heater, steam coil heater เ ป็ น
ต้น หลกัการท างานคอื คดิเสมอืนว่าความร้อนของ
หอ้งลดลง หอ้งจงึชืน้ขึน้ การใชเ้ครอืงเพิม่ความรอ้น
เปรยีบเสมอืนเพิม่ความรอ้นใหห้อ้งเพื่อใหห้อ้งกลบั
เข้าสู่สภาพที่ประเมินไว้แต่แรก สามารถควบคุม
ความชืน้สมัพทัธไ์ดใ้นช่วง 45-50 เปอรเ์ซนต์ ต ่ากวา่
น้ีก็สามารถท าได้ แต่สิ้นเปลอืงพลงังานมาก เพราะ
ต้องท าความเย็นในระบบปรับอากาศ ให้มากขึ้น
เท่ากับต้องเพิ่มโหลดความร้อน สัมผัส Sensible 
Heat Load เขา้ไปเพื่อไล่ความชื้นสมัพทัธ์ ในระบบ
ปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบควบคุมความชื้นที่ใช้มา
นานมากแล้ว ทุกวนัน้ีก็ยงัมใีช้งานอยู่เพราะลงทุน
ขัน้ต้นน้อย แต่สิ้นเปลอืงค่าพลงังานมาก โรงงานที่
ทันสมัยและมีมาตรการ  ประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมพยายามหลีกเลี่ยง วิธีน้ีซึ่งเป็นสาเหตุ
หลกัที่ทางผู้วจิยัสนใจเทคนิคการลดความชื้นแบบ
ประหยดัพลงังาน เพือ่เป็นทางเลอืกอกีทางหน่ึง 

 
2.1 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

เกษญา รัตโนภาส (2559) ประสิทธิภาพ
อากาศในห้องน ้าของอาคาร ที่พกัอาศยัโดยการใช้
พัด ลม ร ะบ ายพลัง ง านแส ง อ าทิต ย์  อ า ก า ศ
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลด
ความชืน้ การประหยดัพลงังานและหาคา่ความคุม้ทุน
ของการใชพ้ดัลมระบายอากาศพลงังานแสงอาทติย์ 
ในหอ้งน ้าของอาคารทีพ่กัอาศยั การวจิยัแบ่งเป็น 3 
ส่วน ส่วนแรก ท าการหาค่าแนวโน้มความสมัพนัธ์
ระหว่างค่ารงัสอีาทติย์ และอตัราการระบายอากาศ 
(CFM) ของระบบพัดลมระบายอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อน ามาค านวณหาค่าอัตราการ
แลกเปลีย่นอากาศต่อชัว่โมง สว่นทีส่องของระบบพดั
ลมระบายอากาศ  ส่วนที่สองท าการหาค่าแนวโน้ม
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ความสมัพนัธ์ระหว่างค่า ACH และค่าผลต่างของ
อัต ร าส่ ว นคว ามชื้ น  (Humidity ratio) ภาย ใน -
ภายนอกห้องน ้า ในส่วนที่สาม เปรยีบเทยีบการใช้
พลงังานคา่คุม้การลงทุนการประหยดัพลงังานของชุด
อีตเตอร์ Heater เพื่อใช้ลดความชื้นกับชุดอุปกรณ์
เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ 

 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

การทดลองใชห้อ้งน ้าทีม่กีารใชง้านจรงิอยู่ใน
โครงการบ้านเอื้ออาทรคู้บอนอาคารหลังที่ 29 
ต าแหน่ง ของหอ้งอยู่บรเิวณชัน้ล่างสุดของอาคารตดิ
กับสระน ้ าของโครงการโดย ห้องน ้ าที่ใช้ในการ
ทดลองขนาด 1.70×1.30×2.70 m2 มพีืน้ที ่2.21 m2 

และมปีริมาตร 5.967 m2 และก าหนดให้มีผู้ใช้งาน
หอ้งน ้าเพยีง 1 คน มกีารอาบน ้า 2 ครัง้ใน 1 วนั คอื
ช่วงเวลาประมาณ 7 :00 น-7:40 น และ 23:30 น-
24:00 น  

เพื่อจะได้ศึกษาการทดลองใช้ห้องน ้ าของ
อาคารที่พักอาศัยที่มีความชื้น เพื่อเปรียบเทียบ
หอ้งน ้าปกตทิีไ่มใ่ชล้มรอ้นเป่าไล่ความชืน้ กบัหอ้งน ้า
ทีม่คีวามชื้นโดยการน าลมร้อนจากชุดอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริกมาเป่าเพื่อไล่ความชื้นออก และหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอุณหภูมิของลมร้อนที่
ออกมา และเวลาอัตราการระเหยความชื้นภายใน
ห้องน ้ า เพื่อน ามาค านวณหาค่าการถ่ายเทของ
อากาศ (Air Flush) ของลมร้อนอุณหภูมิภายใน
หอ้งน ้า เพือ่น ามาค านวณหาค่าอตัราการแลกเปลีย่น
อากาศ (CFM) ของระบบพดัลมระบายอากาศ สว่นที่
สองท าการหาค่าแนวโน้มความสมัพนัธ์ระหว่างค่า 
ACH แล ะค่ า ผ ลต่ า ง ขอ งอัต ร าส่ ว นคว ามชื้ น 
(Humidity ratio) ภายใน และภายนอกหอ้งน ้า 
 

 
รปูท่ี 3 แสดงต าแหน่งหอ้งน ้าภายในหอ้งของอาคาร
เอือ้อาทรคูบ้อน ขนาด 1.70×1.30×2.70 m2 มพีืน้ที ่
2.21 m2 และมปีรมิาตร 5.967 m2 

 

 
 

รปูท่ี 4 ต าแหน่งวางชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ สงู
จากพืน้ 35 เซนตเิมตร 
 

ขัน้ตอนวิธีการทดลอง ขัน้ตอนการทดลอง
แบ่งเป็น 3 สว่นหลกั การทดลองสว่นที ่1 ศกึษาเพื่อ
เปรยีบเทยีบหาค่าความชืน้สมัพทัธข์องหอ้งน ้าปกตทิี่ 
ไม่ใชล้มรอ้นลดความชืน้ กบัหอ้งน ้าทีม่คีวามชืน้โดย
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การน าลมรอ้น จากชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิเพื่อ
ลดความชืน้สมัพทัธ์ และหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
คา่อุณหภูมขิองลมรอ้นและคา่ความชืน้สมัพทัธท์ีอ่อก 
มาชุดอุปกรณ์เทอร์โมอิเลก็ทรกิโดยก าหนดตามตวั
แปรตน้ 

ก า ร ท ด ล อ ง ส่ ว น ที่  2  ท ด ล อ ง ห า ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอุณหภูมิของลมร้อนที่
ออกมา และเวลาอัตราการระเหยความชื้นภายใน
ห้องน ้ า เพื่อน ามาค านวณหาค่าการถ่ายเทของ
อากาศ ของลมรอ้นอุณหภูมภิายในหอ้งน ้า เพือ่น ามา
ค านวณหาค่าอตัราการแลกเปลีย่นอากาศ ของระบบ
พดัลมระบายอากาศ  ลดความชื้นสมัพทัธ์ภายใน
ห้องน ้ า ที่เหมาะสมเพื่อส่งลมร้อนจากชุดอุปกรณ์
เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ ทีเ่ขา้ไปในหอ้งน ้าในช่วงเวลาการ
ผสมของอากาศและอุณหภมู ิ

การทดลองส่วนที ่3 เปรยีบเทยีบ ค่าการใช้
พลงังานนัน้ อุปกรณ์การทดลองชุดของ ฮตีเตอร์ กบั 
พดัลม 2 ตวั กบัชุดของอุปกรณ์การทดลองเทอรโ์มอิ
เลก็ทรกิ กบัพดัลม 2 ตวั จะสิน้เปลอืงคา่พลงังานเป็น
หน่วย กีก่โิลวตัตต์่อปี  
 

 
 

รปูท่ี 5 อุปกรณ์และเครือ่งมอืวดัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
รปูท่ี 6 แผงวงจรควบคุมชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ 
 

4. ผลการทดลอง 
จากการทดลองใช้ชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ท

รกิเพื่อเป็นการเพิม่โหลดความร้อนสมัผสั Sensible 
Heat Load ใหก้บัหอ้งน ้าสามารถช่วยลดค่าความชืน้
ไดจ้รงิจากตามกราฟทีแ่สดงไวด้งัรปูที ่7 
 

 
รปูท่ี 7 กราฟแสดงคา่ความชืน้สมัพทัธก์รณีใชล้ม
รอ้นจากชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิกบัพดัลมดดู
อากาศภายในหอ้งน ้า 
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ผลวจิยัเปรยีบเทยีบค่าการใช้พลงังาน ของ
ชุดทดลอง ฮตีเตอร์ กบัพดัลม 2 ตวั และชุดทดลอง
เทอร์โมอิเล็กทรกิ กบัพดัลม 2 ตวั จะสิ้นเปลอืงค่า
พลงังานเป็นหน่วยกโิลวตัต์ต่อปีนัน้ ซึง่แสดงผลเป็น
ตารางเปรยีบเทยีบดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบค่าการใชค้่าพลงังานของชุด
เทอรโ์มอเิลก็ทรกิกบัชุดฮตีเตอร ์

 

 เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ  
กบั พดัลม 2 ตวั 

ฮตีเตอร ์ 
กบั พดัลม 2 ตวั 

ก าลงัไฟฟ้า (Watt) 440 1,280 
คา่พลงังานทีใ่ช ้(kwh/y) 660 1,920 
ความชืน้สมัพนัธ ์(RH%) 66% - 55% 55% - 45% 

 

ชุดอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก กราฟเส้น
แสดงผลค่า ความชื้นสมัพทัธ์ที่ลดลงมาในช่วงเวลา 
7:00 น-18:00 น ซึ่งจากการบนัทกึค่าความชื้นและ
อุณหภูมิอากาศ ของห้องน ้าที่มีการใช้งานจริง ใน
ระยะเวลาสามารถน าคา่ความชืน้และอุณหภูมอิากาศ
ภายใน-ภายนอกหอ้งน ้ามาค านวณหาค่า Humidity 
ratio ได้ ตามของทฤษฎี ซึ่งหาค่าได้มาจากตัว
โ ป ร แ ก ร ม  psychrometric chart ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
psychrometric-chart-program.winsite.com 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลค่า ความชื้นอุณหภูมิ และ 
Humidity Ratio  จากการทดลองขณะเดนิเครือ่งเทอร์
โมอิเล็กทริก บริเวณด้านในห้องน ้า ก่อนใช้พดัลม
ระบายอากาศ 
เวลา ความชืน้ อุณหภมู ิ HR ความรอ้น 
07.00 86.9 32 26.58 
08.00 81.4 32.2 25.12 
09.00 77.7 32.2 23.94 
10.00 72.7 33.1 23.55 
11.00 61.2 34 20.75 
12.00 55.0 35.2 19.9 

13.00 55.0 35.5 20.25 
14.00 55.8 36 21.15 
15.00 55.8 36.2 21.39 
16.00 58.0 33.8 19.41 
17.00 61.3 32.9 19.51 
18.00 61.5 31.4 17.94 
19.00 64.3 31.5 18.89 
20.00 65.5 32.1 19.94 
21.00 65.5 32 20.14 
22.00 66.3 32.3 20.43 
23.00 67.2 30.9 19.08 
0.00 68.1 31 19.46 

ตารางท่ี 3 แสดงผลค่า ความชื้นอุณหภูมิ และ 
Humidity Ratio จากการทดลองขณะเดนิเครื่องเทอร์
โมอเิลก็ทรกิ บรเิวณดา้นนอกหอ้งน ้า ก่อนใช้พดัลม
ระบายอากาศ 

เวลา ความชืน้ อุณหภมู ิ HR ความรอ้น 
07.00 83.4 33.5 27.81 
08.00 77.9 33.7 26.2 
09.00 74.2 33.7 24.91 
10.00 69.2 34.6 24.4 
11.00 57.7 35.5 21.28 
12.00 51.5 36.7 20.26 
13.00 51.5 37 20.6 
14.00 52.3 37.5 22.38 
15.00 52.3 37.7 21.78 
16.00 54.5 35.3 19.84 
17.00 57.8 34.4 20.02 
18.00 58.0 32.9 18.43 
20.00 62.0 33.6 20.56 
21.00 63.0 33.5 20.78 
22.00 62.8 33.8 21.07 
23.00 63.7 32.4 19.72 
0.00 64.6 32.5 20.12 

 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

452 

 

 

  

 

ซึง่ถา้เรารูค้า่ตวัแปรจากการวดั ความชืน้และ
อุณหภูมิอากาศของห้องน ้ าภายใน และภายนอก
หอ้งน ้ากส็ามารถน า คา่ตวัแปรไปใชง้านกบัโปรแกรม
ส าเรจ็รูป จะได้ค่า Humidity ratio ต่อไปโดยผลของ
การใช้พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว นั ้นจะช่วยให้
อัตราส่วนความชื้น (Humidity Ratio) ภายใน และ
ภายนอกหอ้งน ้า ซึง่จะมาเปรยีบเทยีบกบั การใชแ้ละ
ไม่ใช้พดัลมระบายอากาศ โดยก่อนเดินเครื่องและ
ขณะเดิน เครื่ องชุด เทอร์โมอิเล็กท ริก  ค่ าของ 
(Humidity Ratio) นัน้ขณะเดนิเครื่องเทอร์โมอเิลก็ท
รกิ จะพบว่าค่าความชืน้สมัพทัธภ์ายนอกหอ้งน ้า จะ
สงูวา่ภายในหอ้งน ้าเพราะความชืน้สมัพทัธ ์ซึง่ถูกดดู
ออกจากมาจากภายในหอ้งน ้า โดยใช้พดัลมระบาย
อากาศเป็นตวัชว่ย ซึง่แสดงผลเป็นกราฟดงัรปูที ่8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 8 แผนภูมิกราฟเปรียบเทียบผลการทดลอง
แสดงใหเ้หน็คา่ แนวโน้ม ความสมัพนัธก์นัระหวา่งค่า 
ACH แล ะค่ า ผ ลต่ า ง ขอ งอัต ร าส่ ว นคว ามชื้ น 
(Humidity Ratio) ภาย ใน  - ภายนอกห้อ งน ้ า  
Humidity ratio ช่วงของ indoor-outdoor ก่อนและ
หลงัเดินเครื่องชุดเทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้พดัลม
ระบายอากาศเป็นตัวช่วยระบายอากาศร้อนและ
ความชืน้ออกจากหอ้งน ้า  
 
 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
ตารางท่ี 4 แสดงผลค่า ความชื้นและอุณหภูม ิจาก
การทดลองขณะเดนิเครื่องเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ บรเิวณ
ด้านในห้องน ้า (ตารางฝัง่ซ้ายมอื) และบรเิวณด้าน
นอกหอ้งน ้า (ตารางฝัง่ขวามอื)  โดยใชพ้ดัลมระบาย
อากาศ 2 ตวั 

เวลา ความชืน้ อุณหภมู ิ เวลา ความชืน้ อุณหภมู ิ
07.00 90.5 26.2 07.00 90.5 28.2 
08.00 80.4  08.00 90.4 29.2 
09.00 75.7 26.3 09.00 89.7 29.3 
10.00 66.0 27.3 10.00 87.7 29.3 
11.00 60.2 28.0 11.00 84.2 29.0 
12.00 55.0 28.5 12.00 78.3 30.1 
13.00 55.0 28.5 14.00 78.8 33.2 
14.00 55.0 28.5 14.00 78.8 32.1 
15.00 56.8 29.1 15.00 78.8 32.1 
16.00 58.4 27.1 16.00 81.4 30.1 
17.00 60.3 26.5 17.00 84.3 27.5 
18.00 61.5 25.3 18.00 84.5 28.2 
19.00 64.3 25.3 19.00 87.3 28.5 
20.00 65.5 26.0 20.00 88.5 29.2 
21.00 65.5 26.2 21.00 89.5 29.2 
22.00 66.3 25.0 22.00 89.3 29.0 
23.00 65.3 24.9 23.00 90.3 29.3 
0.00 66.2 25.2 0.00 90.3 30.3 

 
จากความชื้นเดิมในห้องน ้ าจะสูงถึง 90.5 

เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเดินเครื่องลดความชื้นจากชุด
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งเป็นลมร้อนกบัพดัลม
ระบายอากาศ จะท าให้ค่าความชื้นจากเดิม 90.5 
เปอรเ์ซน็ต์ ลดลงมา 55-66 เปอร์เซน็ต์ (ดงัแสดงใน
ตารางที ่4) แต่จะท าใหอุ้ณหภมูใินหอ้งน ้าสงูถงึ 36.2 
องศา (ดงัแสดงในตารางที่ 2 ) เพราะมีความร้อน
ตกค้าง ซึ่งทางผู้ทดลองได้ใช้พดัลมระบายอากาศ
ออก โดยขนาด แรงดนัไฟฟ้า AC 220 V ความเร็ว
สูงสุด: 2800 R/min ก าลังที่ใช้ไป (input) 40 วตัต์ 
จ านวน 2 ตวัวดัค่าความเรว็ลม 1.5 เมตรต่อวนิาท ี
เพื่อช่วยในการถ่ายเทของอากาศ ของลมร้อน
อุณหภูมิภายในห้องน ้า จะท าให้อุณหภูมิลดลงมา 



ประสทิธภิาพการลดความชืน้ในหอ้งน ้าดว้ยลมรอ้นจากเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ 
อนุสรณ์ เมอืงแกว้ และ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร 
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25.3-28.5 องศา (ดังแสดงในตารางที่ 4) และค่า
ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่อยู่ช่วง 66-55 เปอรเ์ซน็ต์ (ดงั
แสดงในตารางที่ 4) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน หลกั
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนอากาศ ส่วนค่าประหยัด
พลงังานในของต้วชุดอุปกรณ์เทอร์โมอเิลก็ทรกิ กบั
พัดลมระบายอากาศจ านวน 2 ตัว จะใช้แรงดัน
กระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณ 440 วตัต์ ซึ่งจะประหยดั
งานและคุ้มในการลงทุนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใช้ 
อีตเตอร์ Heater กับพดัลมระบายอากาศจ านวน 2 
ตัว เพื่อใช้ลดความชื้นในห้องน ้ า ซึ่งจะใช้แรงดัน
กระแสไฟฟ้า 1280 วตัต ์ขึน้ไป 

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐ -
ศาสตรข์องชุดทดลองเทอรโ์มอเิลก็ทรกิรว่มกบัพดัลม
ระบายอากาศ มขีนาด 440 วตัต์ เปรยีบเทยีบกบัชุด
ทดลอง ฮเีตอร์ ร่วมกบัพดัลมระบายอากาศ มขีนาด 
1280 วตัต ์ระยะเวลาการทดสอบ เปิดใชง้านวนัละ 5 
ชัว่โมง  

โดยจากราคาค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่
อาศยั ไม่เกนิ 150 หน่วย ซึ่งขอ้มูลที่มา: การไฟฟ้า
นครหลวง https://www.mea.or.th/profile/109/111 
(ขอ้มลู วนัที ่12 /6/ 2562 )  

ระบบชุดทดลองฮีตเตอร์ กับพดัลมระบาย
อากาศ ใช้พลังงาน จ านวน 192 หน่วย คิดเป็น
จ านวนเงิน 729.9 บาทต่อเดือน และ ระบบชุด
ทดลองเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ กบัพดัลมระบายอากาศ ใช้
พลงังาน 66 หน่วย คดิเป็นจ านวนเงนิ 225.11 บาท
ต่อเดอืน ซึง่ส่วนต่างของจ านวนเงนิ ทีป่ระหยดัทัง้ 2 
ระบบนัน้ โดยระบบชุดทดลองเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ เมื่อ
เปรียบเทียบ กับระบบชุดทดลองฮีตเตอร์ เท่ากับ 
504.79 บาท/เดอืน คดิเป็นรายปี เทา่กบั 6,057 บาท
ต่อปี  

คนืทุน = ลงทุน/ผลประหยดัต่อปี 
แทนคา่ 15,000/6,057 = 2.47 ปี 

 

6. การอธิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า หอ้งน ้าที่

ใช้ระบบพดัลมระบายอากาศกับอุปกรณ์เทอร์โมอิ
เล็กทริก จะมีค่าเฉลี่ยผลต่างของ Humidity ratio 
ระหว่างภายในและภายนอกของห้องน ้าน้อยที่สุด 
และห้องน ้ าที่มีค่าเฉลี่ยผลต่างของ Humidity ratio 
สงูสุดคอื หอ้งน ้าทีไ่มม่รีะบบพดัลมระบายอากาศ ซึง่
หมายความวา่มคีวามชืน้สะสมในหอ้งน ้าสงูสดุ โดยที่
ค่าผลต่างของ Humidity ratio จะขึ้นอยู่กับ  การ
แลกเปลี่ยนอากาศภายในห้องน ้าด้วย ส่วนในการ
ประกอบแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก นัน้ต้องจะต้องต่อ
วงจรเป็นแบบอนุกรมเท่านัน้ ควรหลกีเลี่ยงการต่อ
วงจร แผน่เทอรโ์มอเิลก็ทรกิเป็นแบบขนาด เพราะจะ
ท าให้ แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกจะต้องใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่า แบบอนุกรมในการเดิน เครื่องชุด
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก และควรมีตัวควบคุม 
inverter ของชุดพดัลมระบายอากาศเพือ่ ปรบัแรงดนั
ความถี่ไฟฟ้า ตามที่ต้องการเพื่อช่วยประหยัด
พลงังานอกีทางหน่ึง และขอ้ควรระวงัของชุดอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทรกิ คอืถ้าเดนิเครื่องเวลานานเกิน 5 
ชัว่โมง จะท าให้ด้านความร้อนของ แผ่นเทอร์โมอิ
เล็กทรกิจะแพร่ขยาย ไปยงัด้านเย็นของแผ่นเทอร์
โมอเิลก็ทรกิ ซึง่จะท าให ้เครื่องชุดอุปกรณ์เทอรโ์มอิ
เลก็ทรกิร้อนขึน้ โดยจะต้องหยุด เดนิเครื่องทดลอง
ประมาณ 30-45 นาท ีแลว้กส็ามารถเดนิเครื่องต่อไป
ได ้และจะตอ้งม ี(Sensor Switch) สัง่หยุดการท างาน
ของพดัลม ระบายอากาศซึง่จะไปช่วย ควบคุมระบบ
การเปิดปิดกรณีค่าความชื้น และอุณหภูมิลดลง 
ตามทีต่อ้งการควบคุมไว้ เพื่อจะไดท้ างานสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์นั ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการประหยดั
พลงังาน ของการลดความชืน้สมัพทัธใ์นหอ้งน ้าต่อไป 
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https://www.mea.or.th/profile/109/111%20(ข้อมูล


10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

454 

 รายการอ้างอิง 
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน. 

(2560). เทคโนโลย ีการลดความชืน้ดว้ยฮที
ไปป์ เอกสารคูม่อือบรม กระทรวงพลงังาน 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน. 
(2560). เทคโนโลย ีการลดความชืน้ดว้ยสาร
ดดูความชืน้เหลว เอกสารคูม่อือบรม 
กระทรวงพลงังาน 

 กจิจา จติรภริมย ์และคณะ สขุลกัษะ. (2557). ความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสว้ม และการ
ปนเป้ือนแบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ใหห้อ้งสว้ม
สาธารณะทีต่ัง้ภายในซุปเปอรม์าเกต็ในเขต
เฉลมิวฒัน์ กรุงเทพมหานคร วารสาร
สาธารณสขุ มหาวทิยาลยับรูพา (2557) ปีที ่
9 ฉบบัที ่1 (141-151) 

 เกษญา รตัโนภาส. (2559). ประสทิธภิาพอากาศใน
หอ้งน ้าของอาคารทีพ่กัอาศยัโดยการใชพ้ดั
ลมระบายอากาศ พลงังานแสงอาทติย ์
วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ดุลยโชต ิชวศกึษ์. (2557).  การออกแบบระบบทอ่
ทางวศิวกรรม เอกสารคูม่อือบรม ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ตุลย ์มณีวฒันา. (2557). วารสารสมาคมวศิวกรรม
เครือ่งปรบัอากาศแหง่ประเทศไทย การ
ค านวณปรมิาณการระบายอากาศตาม
มาตรฐาน ASHRAE 62.1 ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

 ตุลยวตั แสงวเิชยีร และเชดิพนัธ ์วทิรูาภรณ์. 
(2560). การศกึษาแบบจ าลองของทอ่ลมที ่
ค านึงถงึการรัว่และการสญูเสยีความรอ้นของ
ลมภายในทอ่ วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ถริายุ ป่ินทอง. (2558). การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ ์
สมรรถนะการน าความเยน็และอตัราสว่น
ประสทิธภิาพพลงังานของเครือ่งปรบัอากาศ
ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ทรกิรว่มกบัเซลล์
แสงอาทติย ์วารสารวทิยาศาสตรบ์รูพา ปีที ่
20 (ฉบบัที ่2) กรกฎาคม – ธนัวาคม (150-
163) 

 มานพ พพิฒัหตัถกุล. (2557). การประยุกตใ์ชก๊้าซ
รอ้นจากคอนเดนเซอรเ์พือ่ควบคมุความชืน้
ในการปรบัอากาศ วารสารการประชุม
วชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่
ประเทศไทย ครัง้ที ่28 (1540-1554) 

 สมคดิ ไชยรตัน์. (2542). การควบคุมอุณหภมูแิละ
ความชื้นโดยใชค้วามรอ้นจากคอนเดนเซอร์
ของเครือ่งปรบัอากาศเพือ่ประหยดัพลงังาน 
วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 American Society of Heating, Refrigerating, and 
Air conditioning Engineer. (1996).  
ASHRAE Handbook HVAC System and 
Equipment, Chapter 22, pp. 22.2-22.3, I-
P Edition, Atlanta, Georgia, 1996 

 Brundrett, G. W. Handbook of Dehumidification 
Technology. London : Butterworths, 1987 

 



การศกึษาขอ้ต่อในแนวแกนในงานสถาปัตยกรรมโครงสรา้งไผ ่เพือ่ประสทิธภิาพในการรบัแรงดงึ 
ปัณฑารยี ์วไิลอญัชล ีและ ผศ.ดร.สุปรดี ีฤทธริงค ์

 

455 

การศึกษาข้อต่อในแนวแกนในงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างไผ ่                                 
เพ่ือประสิทธิภาพในการรบัแรงดึง  

Study of structural capacity of shear connection in Bamboo Architecture 

ปัณฑารยี ์วไิลอญัชล ี1, ผูช้ว่ยศาสตรจ์ารย ์ดร.สปุรดี ีฤทธริงค์2 
Pantaree Wilaianchali1 and Asst.Prof. Supreedee Rittironk, Ph.D.2 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
pantaree.1973@outlook.co.th1, dukenow@hotmail.com2 

 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัสถาปัตยกรรมไผไ่ดร้บัความนิยม เน่ืองจากไผเ่ป็นวสัดุธรรมชาต ิมคีุณสมบตัทิางวศิวกรรมที่
ด ีทัง้น้ีรปูแบบของโครงสรา้งไผม่ดีว้ยกนัหลายรปูแบบ แต่สิง่ส าคญัของโครงสรา้งไผ ่คอืการเชื่อมต่อทีช่่วยรบั
แรงดขีึน้และช่วงพาดของอาคารยาวขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศึกษาความสามารถในการรบัแรงของขอ้ต่อ
แบบต่างๆ เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการรบัแรงของโครงสร้างไผ่ โดยศกึษาของขอ้ต่อที่ส าคญั 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ การบาก การดาม การครอบ และการสอดไส ้และเพิม่การเลอืกใชว้สัดุในการศกึษาขอ้ต่อ 2 วสัดุ คอื ไผ่
และเหลก็ การศกึษาพบว่า การสอดไส้ไผ่ดว้ยวธิกีารบากแบบเฉียงเชื่อมดว้ยอพี๊อกซี่และยดึดว้ยสลกัเกลยีว
สามารถรบัแรงดงึไดถ้งึ 109.48 กก./ตร.ซม. ซึง่รบัแรงไดส้งูสุดเมื่อเทยีบกบัรูปแบบขอ้ต่อแบบอื่นๆ ส่วนการ
สอดไสไ้ผท่ีป่อกผวิและเชื่อมดว้ยอพี๊อกซี ่สามารถเพิม่การรบัแรงไดม้ากกวา่การสอดไสไ้ผแ่บบไมป่อกผวิและ
เชือ่มดว้ยอพี๊อกซีถ่งึ 1.5 เทา่ เนื่องจากการปอกผวิท าใหเ้พิม่แรงเสยีดทาน เป็นการชว่ยการรบัแรงอกีทางหน่ึง       
ดงันัน้การวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ถงึชนิดของรปูแบบขอ้ต่อทีค่วรน าไปประยุกตใ์ชค้อืการสอดไสด้ว้ยไผ ่

ค ำส ำคญั: ขอ้ต่อในแนวแกน , โครงสรำ้งไผ ่, สถำปัตยกรรมไผ ่
 

Abstract 
The bamboo architecture has become the interest in current days. The reasons are bamboo 

is a natural material, with great engineering properties, and ability to build in many interesting forms. 
The further development of bamboo architecture then is to focus on how to connect them, It is important 
to build bamboo connections to be stronger, so they will help the building's span to get larger and with 
higher loading capacity. Then this research is designed to investigate the structural capacity of common 
bamboo connections in 4 types. They are Notching, Splicing, Convering, and Splicing with insertion. 
Moreover, the research will use 2 materials in constructing bamboo connections; which are steel and 
bamboo. The test result appears that the Splicing connection, in particular using epoxy and fastened 
with screws, showed the best performance at maximum tensile strength of 109.48 kg/cm2. In addition, 
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the research did the experiment to find ways to build higher capacity. Then it is found that when peeling 
bamboo outer skin and sealing them with epoxy, this method can add more tensile capacity up to 1.5 
times. The research shows high potential for using the connections to be applied with bamboo 
architecture appropriately. The recommended connection is found to be the Splicing connection in bevel 
form, along with the use of epoxy and screws. 

Keywords: Shear connection, Structural in Bamboo Architecture, bamboo joints 

 
1 บทน า 

สถาปัตยกรรมไผ่ได้เขา้มามบีทบาทและได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมากด้วยกระแสค่านิยมในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่ อสิ่งแวดล้อมและ      
ความยัง่ยนื เนื่องดว้ยไผเ่ป็นวสัดุธรรมชาตทิีส่ามารถ
ปลูกทดแทนได ้เตบิโตได้อย่างรวดเรว็สามารถเป็น
ทรพัยากรหมุนเวยีน และยงัมคีุณสมบตัเิด่นทางดา้น
วศิกรรม อีกทัง้ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมไผ่ได้มกีาร
พัฒนาเพื่อให้ไผ่มีความคงทนเหมาะสมกับการ
ก่อสรา้งมากขึน้อกีดว้ย จนท าใหส้ถาปัตยกรรมไผถู่ก
ผลกัดนัให้ใช้เป็นอาคารสาธารณะมากขึ้น แต่เน่ือง
ด้วยขอ้จ ากดัของสถาปัตยกรรมไผ่ในเรื่องของการ
เชื่อมต่อเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้ความช านาญและ
ความเชีย่วชาญ เน่ืองจากไผ่มลีกัษณะเป็นท่อกลวง 
เนื้อไมภ้ายในไมส่ม ่าเสมอและผวิของไผม่ลีกัษณะลื่น
สง่ผลใหย้ากต่อการยดึจบัและการเชื่อมต่อ จงึจ าเป็น
ทีต่้องศกึษาลกัษณะโครงสรา้งของไผ่ในดา้นเทคนิค
การก่อสร้างทัง้ในเรื่องการเลือกใช้วสัดุร่วมกับไผ่ 
การเชือ่มต่อไผใ่นสว่นต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
การรบัแรงของโครงสรา้งไผไ่ดด้ขีึน้ ดงันัน้งานวจิยัใน
ครัง้น้ีมุ่งเน้นที่จะศึกษาเฉพาะประสทิธภิาพของข้อ
ต่อในแนวแกนในรูปแบบต่างๆ ซึง่จะมวีสัดุอื่นๆร่วม
ในการออกแบบดว้ย เพื่อพฒันาเทคนิคการก่อสรา้ง
โครงสรา้งไผใ่นงานสถาปัตยกรรมไผแ่ละสง่ผลใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพในการรับแรงที่เหมาะสมกับการรับ
น ้ าหนัก อีกทัง้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมไผ่ไดง้า่ยขึน้ มปีระสทิธภิาพ
ในการก่อสร้าง รวมถึงประหยดัเวลาในการก่อสร้าง
และน าไปสูก่ารก่อสรา้งในเชงิอุตสาหกรรม 

2 ทฤษฎีและบทความ 

2.1 คณุสมบติัทางกายภาพและคณุสมบติั
เชิงกลของไผพ่นัธุซ์างหม่น 

ในงานวิจัยครัง้ น้ี เลือกใช้ไผ่พันธุ์ซางหม่น     
(Dendrocalamus sericeus) อายุ  3-5 ปี เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 6-8 ซม. เน่ืองจากเป็นพันธุ์ที่มี
ความแขง็แรง มลี าขนาดกลางถึงใหญ่และสามารถ
หาไดท้ัว่ไปในประเทศไทย เป็นทีนิ่ยมในการใชง้าน
โครงสรา้งสถาปัตยกรรมไผ่ อกีทัง้ไผ่ซางหม่นยงัมี
คุณสมบตัเิชงิกลทีด่ ีจากผลการศกึษาพบวา่ ไผซ่าง
หม่นมีค่าการรับแรงกระท าสูงสุดเฉลี่ยในการ
ทดสอบก าลังการต้านทานแรงดัด ในส่วนโคน
ประมาณ 4,000 กก. ส่วนกลาง 2,300 กก. ส่วน
ปลาย 2500 กก. จากผลสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า ไผ่
ซางหม่นส่วนโคนมีขนาดใหญ่และเน้ือไม้หนากว่า
ส่วนกลางและส่วนปลาย และขนาดของส่วนกลาง
แล ะส่ ว นปล ายมีขน าด ใ กล้ เ คีย ง กัน  ท า ใ ห้
ประสทิธภิาพการรบัแรงใกล้เคยีงกนัและมคี่าน้อย
กวา่สว่นโคนของล าตน้คอ่นขา้งมาก ค่าโมดลูสัความ
ยดืหยุ่นในส่วนกลาง มคี่าประมาณ 160,000 กก./
ตร.ซม และส่วนปลายของล าต้น มีค่าประมาณ 
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150,000 กก./ตร.ซม ซึ่งมคีวามใกลเ้คยีงกนัและสูง
กว่าส่วนโคนของล าต้น ค่าโมดูลัสความแตกร้าว
พบว่ามคี่าเพิม่ขึน้จากโคนสู่ปลายของล าตน้มคีวาม
สอดคล้องกับผลการทดสอบเรื่องความหนาแน่น 
ก าลงัรบัแรงอดั ก าลงัรบัแรงดงึ ก าลังรบัแรงเฉือน 
และโมดูลสัการยืดหยุ่นของล าไผ่ซางหม่นที่มเีส้น
ผา่นศนูยก์ลาง 3 น้ิว 4 น้ิว และ 5 น้ิว พบวา่ค่าก าลงั
รบัแรงอดัเฉลีย่ 267.84 กก./ตร.ซม ก าลงัรบัแรงดงึ
เฉลีย่ 1,521.27 กก./ตร.ซม ก าลงัรบัแรงเฉือนเฉลีย่ 
263.27 กก./ตร.ซม และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น
เฉลีย่ 27,436.62 กก./ตร.ซม (สทุธชิา , 2557) 

2.2 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการรบัแรงของโครงสร้าง 

2.2.1 ความยาวและอายุของไผ่มผีลในการรบั
แรง จากการศกึษาพบวา่ก าลงัสงูสดุของไผอ่ายุ 2.5-
4 ปี ปล้องของไผ่จะช่วยป้องกนั      การโก่งเดาะ
ของล าต้นแต่เกิดการเสียหายเมื่อไผ่รับแรงใน
แนวแกน 

2.2.2 ความชืน้ (Moisture content, MC)   การ
แปรผนัของความชื้นในล าไผ่ มีความสมัพนัธ์กับ
ก าลงัการรบัแรงดดัและแรงอดัของล าไผ่ โดยความ
เปลี่ยนแปลงเมื่อไผ่อยู่ ในสภาวะที่สดและแห้ง        
ในอากาศ ไผส่ดจะมคีวามชืน้ประมาณ 60 เปอรเ์ซน็ 
ซึ่งจะพบความชื้นในส่วนล่างของล าต้นมากที่สุด 
และในสว่นปลายของล าตน้จะมคีา่ลดลง 

2.2.3 ความถ่วงจ าเพาะของไผม่คีวามสมัพนัธ์
กบัอายุของล าไผ ่ดงันัน้ไผ่ทีม่อีายุมากขึน้จะมคีวาม
ถ่วงจ าเพาะเพิม่ขึน้และมผีลต่อก าลงัการรบัแรงอดั
และแรงดดัของล าไผ ่ 

2.2.4 ก า ร จัด ต า แห น่ ง ขอ งส ลัก เ ก ลีย ว 
ต าแหน่งของสลกัเกลยีวมผีลต่อการรบัแรงอย่างมาก 

ดงันัน้ต้องจดัใหแ้นวแกนของไม้แต่ละท่อนที่น ามา
ต่อกนัอยู่ในจุดศูนย์ถ่วงของกลุ่ม  สลกัเกลียว ซึ่ง
ก าหนดให้ D เป็นขนาดของเสน้ผ่านศูนย์กลางของ
สลักเกลียว ดังน้ีระยะที่สลักเกลียวรับแรงขนาน
เสีย้นตอ้งมากกวา่หรอืเทา่กบั 4D ระยะจากปลายไม้
มากกว่าหรอืเท่ากบั 7D ส าหรบัไมเ้น้ืออ่อนทีร่บัแรง
ดงึ และมากกวา่หรอืเท่ากบั 5D ส าหรบัไมเ้น้ือแขง็ที่
รบัแรง 

2.3 รูปแบบการ เ ช่ือมต่อโครงสร้ า ง ไผ่ ใน
แนวแกน 

ในงานสถาปัตยกรรมไผก่ารเชื่อมต่อไผเ่ป็นสิง่
ทีส่ าคญัทีสุ่ด จงึเกดิรูปแบบการเชื่อมต่อโครงสรา้ง
ไผ่ขึ้นมากมายตัง้แต่รูปแบบที่เป็นวถิีของชาวบ้าน
จนถงึการพฒันาดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่ซึง่ลกัษณะ
การเชื่อมต่อในแนวแกนหรือในทิศทางที่เรียกว่า
รูปแบบการเชื่อมต่อรูปตวั I ใชส้ าหรบัการเชื่อมต่อ
คานหรือเสาที่มีขนาดยาวกว่าไผ่ที่น ามาใช้  เพื่อ
เสรมิความยาวหรอืความแขง็แรง ซึง่การเชื่อมต่อใน
แนวแกนสามารถพบไดม้ากทีสุ่ดในงานโครงสรา้งไผ่    
จากการศกึษารูปแบบการเชื่อมต่อในแนวแกนโดย
ใช้ไผ่เป็นแผ่นประกอบ ลกัษณะการต่อจะเป็นการ
วางไผป่ระกบลงบนไผ่ทีจ่ะเชื่อมต่อแลว้ใชเ้ดอืยเป็น
ตวัประกอบให้แขง็แรงขึ้น ต่อมาเป็นการเชื่อมต่อ
โดยการใชข้อ้ไผเ่ป็นตวัแทรก และใชส้ลกัเกลยีวเป็น
ตวัเชื่อมต่อ ทัง้น้ีรูปแบบดงักล่าวเป็นเทคนิคทีใ่ชม้า
แต่เดมิความคงทนกบัระยะเวลาหลงัก่อสร้างท าให้ 
มปีระสทิธภิาพไม่เพยีงพอ แต่จากศกึษาของ Jules 
J.A. Janssenและคณะ(2000) มกีารทดสอบรปูแบบ
การต่อในแนวแกนโดยใช้แท่งเหล็กภายในเป็นตวั
เชื่อมต่อและกรอกซเีมนต์เขา้ไปเพื่อเป็นตวัยดึเกาะ
ระหว่างไผ่และแท่งเหล็ก จากการทดสอบพบว่า
สามารถที่จะรับแรงเฉือนได้ดีขึ้นแต่พบความ
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ผิดพลาดคือซี เ มนต์ที่ ใ ช้มี  การหดตัว  0.004
เปอรเ์ซน็ต ์ดงัรปูภาพที ่2  

รปูท่ี 1 การเชือ่มต่อในแนวแกนแบบดงัเดมิ 

รปูท่ี 2 การเชื่อมต่อในแนวแกนโดยใชแ้ท่งเหลก็
และซเีมนตเ์ป็นตวัชว่ย 

นอกจากน้ี F.Albermaniและคณะ (2006) ได้
ประยุกต์การศกึษาเรื่อง Double layer grids โดยใช ้
PVC เป็นจุดเชื่อมต่อ ผลของการใช้ Double layer 
grids พบวา่สามารถใชใ้นโครงสรา้งไผ่     ทีน่ ้าหนัก
เบาและมรีะยะช่วงพาดที่ปานกลางไดด้ ีและAndry 
Widyowijatnokoและคณะ (2012) ได้เปรียบเทียบ
ข้อต่อไผ่ระหว่างแบบดัง้เดิมและแบบนวัตกรรม
สมยัใหม่ โดยท าการทดสอบแรงเฉือนภายในขอ้ต่อ 
ผลการทดสอบพบว่าการเชื่อมต่อด้วยสลกัเกลียว
เกิดการวิบัติที่ตัวชิ้นส่วนของไผ่ เน่ืองจากความ
แตกต่างของวสัดุ เช่นเดยีวกบัผลการทดสอบของ 
Juliusและคณะ (2002) ไดท้ดสอบความเป็นไปไดใ้น
การใช้โครงสร้างไผ่ โดยท าการทดสอบข้อต่อที่
แตกต่างกนั 4 แบบในระบบช่วงพาด 8 เมตร พบว่า
ผลการทดสอบวบิตัทิีต่วัวสัดุไผ่เช่นกนั แต่ไม่วบิตัทิี่
วสัดุการเชือ่มต่อ 

 

3 ทฤษฎีและบทความ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษา
รู ป แ บ บ ข้ อ ต่ อ ใ น แ น ว แ ก น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถาปัตยกรรมไผใ่หม้ปีระสทิธภิาพการรบัแรงดงึของ
ไผไ่ดด้ขีึน้ โดยใชอ้พี๊อกซเีป็นตวัเชื่อมต่อและยดึดว้ย
สลกัเกลยัว โดยเลือกใช้พนัธุ์ไผ่ในการศึกษาคือไผ่
ซางหมน่ทีม่อีายุ 3-4 ปี ทีไ่ดร้บัการถนอมเนื้อไมแ้ลว้ 
โดยมกีระบวนการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ทดสอบคุณสมบั ติ ท า ง ก า ยภ าพแล ะ
คุณสมบติัเชิงกลเบื้องต้นของไผ่ที่น ามาใช้ เพื่อ
เป็นไปตาม ISO 22157 Determination of physical
ท and mechanical properties of bamboo ซึ่ ง เ ป็ น
มาตรฐานที่ใชค้วบคุมการทดสอบเพื่อน าไปทดสอบ
ประสทิธภิาพการรบัแรงของไผท่ีจ่ะใชใ้นการเชือ่มต่อ 

3.2 ทดสอบคุณสมบัติในการรับแรงดึง ของ
รปูแบบข้อต่อแบบบาก ได้แก่ การบากแบบเฉียง 
การบากแบบครึ่งปล้อง และการบากแบบเกินครึ่ง
ปล้อง เพื่อหาประสทิธิภาพของข้อต่อแบบบากที่ดี
ที่สุดแล้วน ามาใช้กบัรูปแบบข้อต่อแบบดาม ขอ้ต่อ
แบบครอบ ขอ้ต่อแบบสอดไส ้ 

 

 

 

รูปท่ี 3-5 รูปแบบข้อต่อด้วยวิธีการบาก ได้แก่ 
การบากแบบเฉียง การบากแบบครึง่ปล้อง การ
บากแบบเกนิครึง่ปลอ้ง ตามล าดบั 



การศกึษาขอ้ต่อในแนวแกนในงานสถาปัตยกรรมโครงสรา้งไผ ่เพือ่ประสทิธภิาพในการรบัแรงดงึ 
ปัณฑารยี ์วไิลอญัชล ีและ ผศ.ดร.สุปรดี ีฤทธริงค ์
 

459 

3.3 ทดสอบคุณสมบัติในการรับแรงดึง ของ
รูปแบบข้อต่อแบบต่างๆ น ารูปแบบข้อต่อแบบ
บากที่มีประสิทธิภาพในการรับแรงที่ดีที่สุดมา
ทดสอบรูปแบบขอ้ต่อ อกี 3 ประเภท ได้แก่ ขอ้ต่อ
ด้วยวธิกีารดามขอ้ต่อด้วยวธิกีารครอบ และขอ้ต่อ
ดว้ยวธิกีารสอดไส ้ทัง้น้ีเลอืกใชว้สัดุส าหรบัขอ้ต่อ 2 
ประเภท คอื ไผแ่ละเหลก็ 

 

 

รูปท่ี 6-9 รูปแบบข้อต่อด้วยดามด้วยไผ่และเหล็ก 
รปูแบบขอ้ต่อดว้ยครอบดว้ยไผแ่ละเหลก็ ตามล าดบั 

 

 

 

รปูท่ี 10-11 รปูแบบขอ้ต่อดว้ยดามดว้ยไผแ่ละเหลก็ 
รปูแบบขอ้ต่อดว้ยครอบดว้ยไผแ่ละเหลก็ ตามล าดบั 

3.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การรับแรงดึงของข้อต่อ ท่ีไ ด้จากทดสอบ
คุณสมบติัในการรบัแรง ในการวิเคราะห์ศึกษา
สาเหตุของการวิบัติของข้อต่อแต่ละประเภทเพื่อ
น าไปใช้ในองค์ประกอบของโครงสร้างไผ่ และ
เปรยีบเทยีบความสามารถในการรบัแรงดงึของขอ้
ต่อ เพือ่หาขอ้ต่อทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

3.5 สร้ า ง โม เดลโครงสร้ าง ไผ่ จ าลอง ด้วย
โปรแกรมsap2000 เพื่ อช่วยในการวิเคราะห์
รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมไผ่ และน าผลการ

ทดสอบรูปแบบขอ้ต่อวเิคราะหห์าขอ้ต่อทีเ่หมาะสม
กบัโครงสรา้งสถาปัตยกรรมไผ ่

3.6 เ สนอแนะแนวทา ง ในก ารออกแบบ
สถาปัตยกรรมไผ่ และเลือกใช้รปูแบบข้อต่อท่ีมี
ความเหมาะสมกับลักษณะการรับแรงของ
โครงสร้าง เลอืกใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมโครงสรา้ง
ไผ่แบบเสาแผ่ ซึ่งรูปของโครงสร้างดงักล่าวมกี าลงั
แรงดงึเกดิขึน้ทุกชิน้สว่นขององคป์ระกอบโครงสรา้ง 

4 ผลการศึกษาวิจยั 

4.1. ผลการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและ
คณุสมบติัเชิงกลของไผซ่างหม่นท่ีน ามาใช้ 

จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบตัเิชงิกลของไผ่ โดยแบ่งออกเป็นส่วนโคน 
ส่วนกลางและส่วนปลาย ผลการทดสอบพบว่าส่วน
โคนมคีุณสมบตัิเชงิกลสูงกว่า เน่ืองจากความหนา
ของเน้ือไม้บรเิวณโคนมีมากกว่า แต่เมื่อพจิารณา
แลว้เน้ือไมบ้รเิวณส่วนโคนมคีวามหนาไม่สม ่าเสมอ
ท าให้ยากต่อการควบคุม จึงได้น าผลการทดสอบ
คุณสมบตัิเชิงกลของส่วนกลางมาเปรียบเทยีบกบั
ส่วนโคน พบว่าความสามารถในการรับแรงไม่
ต่างกนัมาก ดัง้นัน้จงึเลอืกใชบ้รเิวณสว่นกลางล าทีม่ ี
เน้ือไมส้ม ่าเสมอง่ายต่อการควบคุมคุณภาพในการ
ทดสอบ 

4.2 การทดสอบคณุสมบติัในการรบัแรงดึงของ
ข้อต่อแบบบาก พบวา่รปูแบบขอ้ต่อแบบบากเฉียง
มปีระสทิธภิาพในการรบัแรงสูงสุด โดยมหีน่วยแรง
ดึงสูงสุดเฉลี่ย 128.95 กก./ตร.ซม. ดงัตารางที่ 1 
ทัง้น้ีเน่ืองจากการเชื่อมต่อโดยวธิีการบาก พบว่า
การมพีืน้ทีร่อบรศัมขีองล าไผ่ทีเ่ป็นขอ้ต่อมากท าให้
ช่วยในการรับแรงมากขึ้น ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการ
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บากแบบเฉียงมพีืน้ทีร่อบรศัมขีองล าไผม่ากทีส่ดุ ท า
ใหร้บัแรงไดม้ากทีส่ดุ 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบขอ้ต่อแบบบาก 

ขอ้ต่อ        หน่วยแรงดงึ      แรงดงึสงูสดุ 

                    กก./ตร.ซม.             กก. 

บากเฉียง            128.95            2131.14 

บากครึง่ปลอ้ง       44.9                791.76 

บากเกนิครึง่ปลอ้ง  76.2               1353.49 

 

 

 

รปูท่ี 12 รปูแบบขอ้ต่อแบบบาก 

4.3 การทดสอบคณุสมบติัในการรบัแรงดึงของ
ข้อต่อแบบต่างๆ ทีใ่ชล้กัษณะการบากเฉียงในการ
เชื่อมต่อได้แก่ ข้อต่อด้วยวิธีการดาม ข้อต่อด้วย
วธิกีารครอบ ขอ้ต่อด้วยวธิกีารสอดไส้ และใช้วสัดุ
ส าหรบัขอ้ต่อ 2 ประเภท คอื ไผแ่ละเหลก็ พบว่าขอ้
ต่อทีม่ปีระสทิธภิาพในการรบัแรงมากทีสุ่ดคอืขอ้ต่อ
แบบสอดไส้ด้วยไผ่ ดงัตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าข้อต่อ
แบบสอดไส้ด้วยไผ่ที่มีการปอกผิวภายนอกเชื่อม
ด้วยอีพ๊อกซี่ สามารถรบัหน่วยแรงดึงสูงสุดเฉลี่ย 
101.88 กก./ตร.ซม. เนื่องจากไผท่ีไ่มป่อกผวิมคีวาม
ลื่นส่งผลให้อีพ๊อกซี่ไม่สามารถยึดเกาะได้ แต่เมื่อ
ปอกผวิช่วยใหเ้พิม่แรงเสยีดทานระหว่างผวิไผ่และ
อพี๊อกซี่ได ้ส่วนขอ้ต่อแบบสอดไสด้ว้ยไผ่เชื่อมดว้ย
อีพ๊อกซี่และยึดด้วยสลกัเกลียว มีรบัหน่วยแรงดึง
สูงสุดเฉลี่ย 2048.75 กก./ตร.ซม. เน่ืองจากการ

เชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว เมื่อมีการขนัน๊อตเกลียว
บรเิวณภายนอกล าไผ่ท าให้เกดิการรดัตวัทัง้ภายใน
และภายนอก อกีทัง้ยงัมอีพี๊อกซีท่ีช่่วยยดึเกาะภายใน
ล าไผส่ง่ผลใหม้กีารท างานเป็นระบบมากขึน้ 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบขอ้ต่อแบบต่างๆ 

ขอ้ต่อ            หน่วยแรงดงึ       แรงดงึสงูสดุ 

                     กก./ตร.ซม.            กก. 

ดามดว้ยไผ ่              75.5            1307.66 

ดามดว้ยเหลก็            89.2            1512.13 

ครอบดว้ยไผ ่            37.50           647.39 

ครอบดว้ยเหลก็          85.63           1553.68 

สอดไสด้ว้ยไผ ่           109.5           2048.75 

สอดไสด้ว้ยเหลก็          50.72          898.13 

สอดไสแ้บบปอกผวิ      101.92         1887.40 

สอดไสแ้บบไมป่อกผวิ   6.47           1166.88 

 

 

 

 

รปูท่ี 13 การวบิตัขิองขอ้ต่อประเภทสอดไสไ้ผ ่

4.4 จากการวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตย-กรรม
ไผ่แบบเสาแผ ่ทีม่ชี่วงพาดของคานยาว 8, 10 และ
12 เมตร พบว่าแรงดงึสูงสุดที่เกิดขึน้บรเิวณขอ้ต่อ 
เท่ากบั 1986.42 กก. ซึ่งพบว่ารูปแบบที่เหมาะสม
กบัโครงสรา้งแบบเสาแผ่ทีม่ชี่วงพาดยาว คอืขอ้ต่อ
แบบสอดไสด้ว้ยไผ ่
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5 สรปุผลวิจยั 

จากการศกึษาคุณสมบตัเิชงิกลของขอ้ต่อใน
แนวแกนในงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างไผ่        
เพือ่ประสทิธภิาพในการรบัแรง ดงัน้ี 

1. ในการรบัแรงดงึของขอ้ต่อแบบบากเฉียง
เชื่อมด้วยอีพ๊อกซี่และยดึด้วยสลกัเกลยีว  มหีน่วย
แรงดึงสูงสุด เน่ืองจากการบากแบบเฉียงมีพื้นที่
ของรศัมรีอบล ามาก สง่ผลใหช้่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการรบัแรง 

2. เมื่อเปรยีบเทยีบขอ้ต่อทีด่ทีีสุ่ดในเรื่องของ
วัส ดุ ข อ ง รู ป แบบข้อ ต่ อที่ เ หมือ นกัน  พบว่ า
ประสทิธภิาพของรูปแบบขอ้ต่อแบบบากเฉียงสอด
ไสด้ว้ยไผ่เชื่อมด้วยอพี๊อกซี่และยดึด้วยสลกัเกลยีว
สามารถรบัแรงไดด้ทีีสุ่ด หน่วยแรงดงึสงูสุดทีไ่ดม้คี่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.73 เปอร์เซ็น เมื่อ เทียบกับ
ความสามารถในการรบัแรงดงึของขอ้ต่อแบบบาก
เฉียงสอดไสด้ว้ยเหลก็เชื่อมดว้ยอพี๊อกซีแ่ละยดึดว้ย
สลกัเกลยีว 

3. ผวิภายนอกของไผ่ที่มคีวามลื่น เมื่อใช้ไผ่
ในการสอดไส้ที่ปอกผิวออก พบว่าช่ วย เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับแรงดึงเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
ลกัษณะของพืน้ผวิทีส่มัผสักนัมคีวามต่างท าใหเ้กดิ
แรงเสยีดทานเมือ่มแีรงมากระท า 

6 ข้อเสนอแนะ 

ในการออกแบบโครงสรา้งช่วงพาดยาวทีใ่ชก้บั
โครงสร้างแบบเสาแผ่น้ี ใช้วิธีการทดสอบรูปแบบ   
ขอ้ต่อ เลอืกใชก้ารค านวณและการจ าลองโครงสรา้ง
เพื่อวเิคราะห์หารูปแบบขอ้ต่อที่เหมาะสมกบัการใช้
งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ยงัตอ้งค านึงถงึ
ขอ้จ ากดัของวสัดุทีจ่ะน ามาใชก้บัขอ้ต่อ เช่น การใช้
อพี๊อกซี่ในการเชื่อมต่อระหว่างล าไผ่กบัขอ้ต่อเหลก็ 

หากมกีารผสมอพี๊อกซี่ในอตัราส่วนทีไ่ม่ถูกต้องอาจ
ส่งผลให้อีพ๊อกซี่แห้งและเกิดการหดตวั ไม่ยดึเกาะ 
รวมถึง ปัจจัย ในการเลือกใช้รูปแบบข้อต่อ ใน
กระบวนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง
คา่ใชจ้า่ยและระยะเวลาในการก่อสรา้งอกีดวัย 
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บทคดัย่อ 
  อุตสาหกรรมไมอ้ดัเทยีมในประเทศไทยมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง   การผลติสว่นใหญ่ใชก้าวประเภท
ฟอร์มลัดไีฮด์ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจากไอระเหย การวจิยัมุ่งเน้นการพฒันากรรมวธิกีารผลติแผ่นประกอบจาก
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสมกบัเศษขยะประเภทพลาสติกเพื่อลดการใช้สารฟอร์มลัดีไ ฮด์ โดยใช้เศษ
พลาสตกิทดแทนวสัดุประสาน ปัจจยัทีศ่กึษา ไดแ้ก่ สดัส่วนผสมของวสัดุ กรรมวธิกีารขึน้รูป การพองตวัตาม
ความหนา ความต้านทานแรงดดั และความต้านทานแรงดงึแนวตัง้ฉาก สดัส่วนผสมประกอบดว้ย วสัดุทาง
การเกษตร ไดแ้ก่ ฟางขา้ว และซงัขา้วโพดในอตัรารอ้ยละ 55 60 และ 70 โดยน ้าหนักของแผ่นประกอบ และ
วสัดุประสาน ไดแ้ก่ เศษพลาสตกิพอลโิพรพลินี และเศษพลาสตกิไนลอน ในอตัรารอ้ยละ 45 40 และ 30 โดย
น ้าหนักตามล าดบั และขึน้รูปดว้ยเครื่องอดัความรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ190°C และ 220°C เป็นเวลา 12 นาท ีเพือ่ให้
ไดแ้ผ่นประกอบทีม่คีวามหนาแน่น 400-900 kg/m3 ผลการศกึษา พบว่า แผน่ประกอบทีผ่ลติจากวสัดุเหลอืใช้
ทางการเกษตรผสมเศษพลาสตกิมคี่าการพองตวัและสมบตัเิชงิกลเป็นไปตามมาตรฐานเพือ่ประยุกตใ์ชใ้นงาน
อาคาร 
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Abstract 
  Artificial plywood industry in Thailand is growing continuously. Most of the production uses 
formaldehyde adhesives affecting health of consumers from toxic vapors. The research focuses on the 
development of production of composite boards made from agricultural residues mixed with plastic 
wastes to reduce the use of formaldehyde by using plastic waste as a binder. The main parameters 
studied are mix proportions of materials, thickness swelling, flexural strength and tensile strength 
perpendicular to grain. Mix proportions of composite board samples consists of agricultural residues 
including rice straw and corn cob at 55%, 60% and 70% by weight, and binders including polypropylene 
and polyamide (nylon) plastic wastes at 45%, 40% and 30% by weight, respectively. Each mix was 
molded by heat compression machine at temperature of 190 °C and 220 °C for 12 minutes to produce 
a composite board with a density of 400-900 kg/m3. Test results showed that the composite boards 
made from agricultural residues and plastic waste results in thickness swelling and mechanical 
properties conforming to the standards for building applications 
 
Keywords: แผน่ไมอ้ดัประกอบ (Composite Board), วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร (Agricultural residues), 
วสัดุประสาน (Plastic waste binder), การอดัขึน้รปูรอ้น (Heat Compression) 
 

1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัประเทศไทยมกี าลงัการผลติไมเ้อ็มดี
เอฟ (MDF: Medium Density Fiberboard) และไมป้าร์
ตเิกลิบอร์ด 6.6 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมไมเ้ทยีมได้ใช้ไมย้างพาราประมาณ 
8.5 ลา้นตนัต่อปี (ฐานเศรษฐกจิ, 2554) แต่เนื่องดว้ย
ในกระบวนการผลติวสัดุไมเ้ทยีม เศษไมอ้ดัมขีอ้จ ากดั
ทางการเชื่อมตดิจงึใชก้าวเป็นตวัประสานเนื้อไม ้โดย
กาวส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติไมเ้ทยีมโดยมากใช้
สารประเภทฟอร์มลัดไีฮด์ (Formaldehyde) ในการท า
ปฏิกิริยาของกาวยูเรียฟอมัลดีไฮด์เรซิน (Urea-
formaldehyde resin) หากไมเ่กดิปฏกิริยิาโดยสมบรูณ์
จะก่อให้เกิดอนุภาคอิสระที่ระเหยออกมาในอากาศ 
โดยเฉพาะในสิง่แวดลอ้มทีม่อุีณหภูมสิงูและมคีวามชืน้
ในบรรยากาศ เป็นมลพษิทางอากาศ และมผีลกระทบ
ต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความระคายเคือง ซึ่งประการ

ส าคญัของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมคือ และ
คุณภาพการอยูอ่าศยัในระยะยาว  

งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นการพฒันากรรมวิธีการ
ผลติแผน่ไมอ้ดัจากวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรผสมกบั
เศษพลาสติก โดยน าวสัดุที่ได้จากการเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่ไม่เกดิการใชป้ระโยชน์ผนวกกบัขยะมูล
ฝอยประเภทพลาสติกที่มีสมบตัิใกล้เคียงกับกาวใน
อุตสาหกรรมไมอ้ดั โดยมแีนวคดิการพฒันากระบวนใน
การผลติไมอ้ดัโดยใชเ้ศษพลาสตกิทดแทนกาวประเภท
ฟอมลัดไีฮดท์ีก่่อใหเ้กดิสารพษิ และเสนอแนวทางการ
ประยุกตใ์ชแ้ผน่ประกอบภายในงานสถาปัตยกรรม 

2 ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1   วสัดทุดแทนไม้ 

        วสัดุทดแทนไม้หรือไม้อัดประกอบ เป็น
วสัดุทีป่ระกอบจากสว่นประกอบ 2 ชนิดขึน้ไป โดยมี
วัสดุไม้หรือลิกโนเซลลูโลสอื่น เป็นส่วนประกอบ
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รว่มกบัวสัดุอื่น เชน่ โพลเีมอร ์หรอืสารอนินทรยี ์วสัดุ
แต่ละชนิดจะต้องแสดงสมบตัขิองแต่ละส่วนแยกกนั
อย่างเด่นชัด แต่ เมื่อน ามาผสมกันจะมีสมบัติที่
ส่งเสริมกนั มสีมบตัิคล้ายคลึงและน ามาใช้ ในงาน
ทดแทนไม้จริง  ( วรธรรม  อุ่ นจิตติชัย , 2555 ) 
ผลติภณัฑท์ัว่ไปสามารถท าไดต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 1) ขัน้ตอนการตรียมวัสดุ (Preparation) 
การปรบัใหม้ขีนาดและรูปร่างทีเ่หมาะสมต่อการผลติ 
ด้วยการลดขนาดวัตถุดิบโดยการใช้เครื่องท าชิป 
(Chippers)  เชน่ เครือ่งตดัไมส้ัน้ (Cutting mills) 

 2) ขัน้ตอนการอบวสัดุ (Material Drying) 
การอบแห้งเพื่อให้ไม้มีความชื้นต ่าสม ่าเสมอ และ
สะดวกในการน าไปผสมกาว มกัใช้เครื่องมอืที่ป้อน
ชิ้นงานได้เร็ว และมีกระแสความร้อนมาก เพื่อ
หมุนเวยีนอากาศใหค้วามชื้นออกไปในเวลาสัน้ อีก
ทัง้ป้องกนัการลุกไหมข้องวสัด ุ

 3) ขัน้ตอนการคัดแยกขนาด (Material 
Classification) เพือ่ใหม้คีวามสม ่าเสมอจากการทอน
ขนาดในขัน้แรก ชิน้สว่นทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ทีต่อ้งการ
อาจมกีารน ากลบัไปบดและคดัแยกใหม ่

 4) การผสม (Blending) ผสมชิ้นไม้ที่มี
ขนาดสม ่าเสมอจากการคดัแยก เขา้กบัวสัดุประสาน 
เช่น กาว ขี้ผึ้ง และสารผสมอื่นๆ ท าได้โดยการ
สเปรย์กาวน ้ าไปบนเน้ือไม้ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่
สม ่าเสมอและมคีุณภาพดตีามโครงสรา้ง  

 5) ขัน้ตอนการเตรียมแผ่นก่อนอัด (Mat 
formation) การโรยเน้ือไมท้ีผ่า่นขัน้ตอนการผสมสาร
ผสมและวสัดุประสาน ซึ่งจะต้องมีความสม ่าเสมอ
เพือ่ใหง้านมสีมบตัทิางกายภาพทีด่ ีหากการกระจาย
ตวัของชิ้นงานไม่สม ่าเสมออาจท าใหเ้กดิการบดิตวั 
โคง้งอ หรอืการแตกตวัของชิน้งานได ้

 6 )  ขั ้น ต อนก า ร อัด ขึ้ น รู ป  ( Pressing 
operation) เน่ืองจากวสัดุประสานต้องเกิดปฏกิิรยิา

พอลี เมอไร เซชัน่ เพื่ อ ให้กาว เชื่ อมติด เ น้ื อ ไม้
กระบวนการอดัจงึจ าเป็นตอ้งใชค้วามรอ้นในการอดั
ขึน้รูป โดยเครื่องมอืที่ใช้จะเป็นเครื่องอดัร้อน (Hot 
press) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงน าไปพักเย็น
เพื่อให้แผ่นไม้อดัคงรูป ก่อนน าไปตดัแต่งขอบและ
ผวิหน้าใหม้คีวามสม ่าเสมอ รวมทัง้อาจมกีารเคลอืบ
วสัดุปิดผวิดว้ยเชน่กนั  (วรธรรม อุ่นจติตชิยั, 2541) 

 
2.2   วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร 

2.2.1 ปริมาณวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
การเกษตร มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่ง คือ เศษวสัดุ
เหลอืใช้จากการเก็บเกี่ยวหรอืจากการแปรรูปสนิค้า
ทางการเกษตรทีส่ามารถน ามาใชเ้ชื้อเพลงิเพื่อผลติ
พลังงานได้ และวสัดุเหลือใช้จากการปลูกพืชเพื่อ
น ามาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลงังานโดยเฉพาะ 
จากข้อมูลศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีเ่กบ็เกีย่วภาย หลงัการเกบ็เกีย่ว หรอื
โค่นต้น ได้แก่ ฟางข้าว ใบและยอดอ้อย เหง้ามนั
ส าปะหลัง ยอดใบและล าต้นข้าวโพด ใบและทาง
ปาล์ม เป็นต้น จากศกัยภาพชวีมวลในประเทศไทย
ประจ าปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556 (กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานพ.ศ. 2556) พบว่าฟาง
ขา้วทีเ่กดิขึน้มปีรมิาณ 19,005,628.14 ตนั ปรมิาณที่
น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 8,112,801.26 ตัน ปริมาณ
คงเหลอื 10,892,826.89 ตนั แสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณ
ที่คงเหลือมากกว่าปริมาณการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
  วสัดปุระสาน 
          วสัดุประสาน คือ กาว หรือวสัดุที่ใช้เพื่อการ
เชือ่มตดิไม ้อกีทัง้สง่เสรมิใหม้คีุณภาพทีเ่หมาะสมกบั
ก า ร ใ ช้ ง า น แต่ ล ะ ป ร ะ เ ภท  โ ดย ก า วที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมไม้อดัมทีัง้กาวจากธรรมชาติและกาว
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สงัเคราะห์ ในการผลิตไม้ขนาดใหญ่จะมักใช้กาว
สงัเคราะห ์กาวแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนัทัง้
ดา้นของคุณภาพ ราคา และกรรมวธิใีนการผลติ (ณฐั
ธดิา ศรรีาชยา, 2556) 
 
2.3   วสัดพุอลิเมอร ์

2.4.1 พอลเิมอร์สงัเคราะห์ เป็นพอลเิมอร์ที่เกดิจาก
การสงัเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์จากสารตัง้ต้นมาจาก
การกลัน่น ้ามนัดบิ เพือ่การใชป้ระโยชน์ใดๆ 

2.4.2 พลาสติก เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถขึ้นรูปได้
ดว้ยอุณหภูมสิงู สามารถท าใหม้รีปูร่างหรอือดัรูปได้
ตามต้องการ เมื่อเยน็ตวัลงจะมสีภาพเสถียรและมี
รูปร่างแน่นอนที่ สามารถแบ่งออกตามลักษณะ
โครงสรา้งได ้2 ประเภท คอื เทอร์โมพลาสตกิ และ
เทอรโ์มเซตพลาสตกิ 

     1) เทอร์โมพลาสติก (thermoplastics) หรือ
พลาสตกิประเภทคนืรูป หลงัการใช้งานสามารถน า
กลบัมาหลอมเพื่อแปรสภาพและน ากลบัไปใช้งาน
ใหม่ได ้เช่น พอลไีวนีลคลอไรด ์(Polyvinyl Chloride 
: PVC) พอลโีพรพลินี (Polypropylene : PP) ไนลอน 
(Nylon : PA) เป็นตน้       

     2) เทอร์โมเซตพลาสติก ( thermosettings) 
หรอืพลาสตกิประเภทคงรปู จะมรีปูทรงถาวรเมือ่เยน็
ตวัลง สามารถหลอมให้มสีถานะคล้ายของเหลวได้
เพยีงแค่ครัง้แรกเท่านัน้ ไม่สามารถน ากลบัมาหลอม
ขึ้นรูปได้ใหม่ได้อีก เช่น ฟีนอล-ฟอร์มลัดไีฮด์เรซิน 
(Phenol-Formaldehyde Resin) ยูเรยี-ฟอร์มลัดไีฮด์
เรซิน (Urea-Formaldehyde Resin) อีพ็อกซี่-เรซิ่น
(Epoxy Resin) เป็นตน้  (ปราโมทย ์วรีานุกลู, 2559) 

 
 
 

3 ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีมุ่งเน้นการศกึษาเชงิทดลอง และ
เปรียบเทียบ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ออกแบบแผ่นประกอบจากวัสดุ เหลือ ใช้ทาง
การเกษตรที่ผสมเศษพลาสติก โดยใช้วัสดุทาง
การเกษตร คือ ฟางข้าว และซงัข้าวโพด ผสมกบั
วสัดุประสาน ได้แก่ เศษพลาสตกิประเภทพอลิ-โพ
รพลินี(PP) และพลาสตกิไนลอน(PA)ในปรมิาณรอ้ย
ละ 30 40 และ 45 โดยน ้าหนัก แลว้ท าการทดสอบ
สมบตัเิชงิกายภาพ และสมบตัเิชงิกล ตามมาตรฐาน 
มอก. 876-2547   

3.1 การผลิตแผ่นประกอบจากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรผสมเศษพลาสตกิ 

        1) บดวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ ฟาง
ข้าว ซังข้าวโพด และพอลิโพรพิลีน  (PP) และ
พลาสติกไนลอน(PA) ด้วยเครื่องบดวัสดุ(Cutting 
Mill) ให้มีขนาด  3  มม. เท่ากัน  ผ่านตะแกรงคดั
ขนาด (Sieve) เบอร3์ 
         2) อบฟางขา้ว  และซงัขา้วโพดดว้ยเครื่องอบ
ความร้อน  (Hot  oven) เพื่อลดความชื้นให้ค่าอยู่
ระหวา่ง 4-13% ก่อนน าวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรที่
ผา่นการเตรยีมเบือ้งตน้   มาผสมกบัเศษพลาสตกิใน
อัตราส่วนร้อยละ 55 :45  60:40 และ 70:30 โดย
น ้าหนกั แสดงในดงัตารางที ่1 
         3) น าส่วนผสมเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 
190 และ 220 องศาเซลเซยีส เป็นเวลานาน 10 นาท ี
ก่อนน าแผ่นประกอบทีไ่ดอ้อกจากแบบ และทิง้ไวใ้ห้
เยน็ทีอุ่ณหภมูหิอ้ง 

 

 

 



การพฒันาสมบตัขิองแผน่ประกอบทีผ่ลติจากเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรทีผ่สมเศษพลาสตกิ 
เพือ่การประยุกตใ์ชใ้นงานอาคารพกัอาศยั 
กลัยลกัษณ์ มกุดธ์นะอนนัต,์ ภษูติ เลศิวฒันารกัษ์,  ทรงกลด จารสุมบตั ิและ จฐิพิร วงศว์ชัรไพบลูย ์
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ตารางท่ี 1 สดัสว่นผสมของแผน่ประกอบ 

 

3.2   การทดสอบคณุสมบติัเชิงกายภาพและ
คณุสมบติัเชิงกล 

         ในการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและ
เชิงกลของแผ่นประกอบจากวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรผสมเศษพลาสติกอ้างอิงตามตาม
มาตรฐาน มอก. 876-2547 
 
4 ผลการศึกษา 
4.1 คุณสมบัติ ท า งกายภาพของแผ่น
ประกอบจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสม
เศษพลาสติก 

4.1.1 ความหนาแน่นของวสัดุแผน่ประกอบ 
        แนวโ น้มค่าความหนาแน่นของแผ่น

ประกอบ มคี่าต ่าลงเมื่อสดัส่วนพลาสตกิซึ่งเป็นวสัดุ
ประสานเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่น (ปราโมทย ์
วีรานุกุล, 2559) ดงัแสดงในรูปที่ 2 และ จากการ
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นชิน้ไมอ้ดั
ชนิดอดัราบ (มอก. 876-2547) ที่อดัขึ้นรูปที่ความ

หนาแน่น 650 กก./ลบ.ม. พบว่า แผ่นไมอ้ดัฟางขา้ว
ทีผ่สมกบัเศษพลาสตกิพอลโิพรพลินี(PP)รอ้ยละ 30 
และแผ่นไมอ้ดัซงัขา้วโพดทีผ่สมกบัเศษพลาสตกิพอ
ลโิพรพลินี(PP)รอ้ยละ 40 ความคลาดเคลื่อนเกนิรอ้ย
ละ 10 ตามทีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 

 
 

 
รปูท่ี 1   ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุทีผ่ลติได ้

 

 
รูปท่ี 2   ค่าความหนาแน่นของแผ่นประกอบ 

 
4.1.2 คา่การพองตวัตามความหนา  

        ผลการทดสอบ พบว่า แผ่นประกอบผสม
กบัเศษพลาสติก 5 ใน 12 สดัส่วนผสมไม่ผ่านตาม
มาตรฐาน โดยแผน่ซงัขา้วโพดผสมเศษพลาสตกิพอ-
ลโิพรพลินี(PP)รอ้ยละ 30 แผน่ประกอบฟางขา้วผสม
พลาสตกิไนลอน(PA)รอ้ยละ 30 และแผน่ประกอบซงั
ขา้วโพดผสมพลาสตกิไนลอน(PA)รอ้ยละ 30 40 และ 
45 มกีารพองตวัรอ้ยละ 23.06  23.77  23.66  23.67 
22.67 และ16.25 ตามล าดบั  
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สดัส่วน 
วสัด ุ(ร้อยละโดยน ้าหนัก) อณุหภมิู 

(°C) ฟางข้าว ซงัข้าวโพด PP PA 
R55PP 55.00 - 45.00 - 

190 

R60PP 60.00 - 40.00 - 
R70PP 70.00 - 30.00 - 
C55PP - 55.00 45.00 - 
C60PP - 60.00 40.00 - 
C70PP - 70.00 30.00 - 
R55PA 55.00 - - 45.00 

220 

R60PA 60.00 - - 40.00 
R70PA 70.00 - - 30.00 
C55PA - 55.00 - 45.00 
C60PA - 60.00 - 40.00 
C70PA - 70.00 - 30.00 
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รปูท่ี 3 คา่การพองตวัตามความหนาเฉลีย่ 

 
4.1.3 คา่การดดูซมึน ้า  
        ผลการทดสอบ พบว่าแผ่นประกอบฟาง

ขา้วผสมเศษพลาสตกิไนลอน(PA)มแีนวโน้มค่าการ
ดูดซึมน ้าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ แผ่นประกอบ
ฟางข้าวผสมเศษพลาสติกพอลโิพรพลิีน(PP) แผ่น
ประกอบซงัขา้วโพดผสมเศษพลาสติกไนลอน(PA) 
และแผ่นประกอบซงัขา้วโพดผสมเศษพลาสตกิพอลิ
โพรพลินี(PP) ตามล าดบั 

 
รูปท่ี 4  ค่าการดูดซึมน ้ าของแผ่นประกอบ 

 
4.2 คณุสมบติัเชิงกลของแผ่นประกอบจาก
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสมเศษพลาสติก 
4.2.1  ค่าการตา้นทานแรงดดัของแผ่นประกอบจาก
วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรผสมพลาสตกิ  

แผน่ประกอบจากวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร
ผสมเศษพลาสตกิมแีนวโน้มในการรบัแรงดดัเพิม่ขึน้
เมื่อเพิม่อตัราส่วนพลาสตกิ โดย พลาสตกิที่ผสมใน
แผ่นไมอ้ดัมคีวามสามารถช่วยในการยดึเหน่ียวและ

ช่วยในการรบัแรงดดั (Bledzki and Gassan, 1999) 
คาดว่าช่องว่างระหว่างส่วนผสมท าให้การกระจาย
ความเค้นไม่ดีและส่งผลให้แรงดัดไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานในบางอตัราสว่น 

 
รูปท่ี 5  ค่าการต้านทานแรงดดัของแผ่นประกอบ 

 

5 ข้อสรปุจากการทดลองและข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อสรปุจากการศึกษาวิจยั 

     ผลการศกึษา พบว่า แผ่นประกอบจากวสัดุ
เหลอืใชท้างการเกษตรผสมเศษพลาสตกิเพือ่ทดแทน
วสัดุประสานเดมิทีก่่อใหเ้กดิสารระเหยฟอรม์ลัดไีฮด์ 
มปีระสทิธิภาพเทียบเคียงวสัดุตามท้องตลาด โดย
แนวโน้มค่าความหนาแน่นของแผ่นประกอบที่ผลติ
จากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสมเศษพลาสติก
ไนลอน(PA)ทุกอตัราส่วน และแผ่นประกอบจากซงั
ขา้วโพดผสมพลาสติกพอลโีพรพลิีน(PP)มคี่าเฉลี่ย
ลดลง เมื่อสัดส่วนพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุประสาน
เพิม่ขึน้ (ปราโมทย์ วรีานุกุล, 2559) ค่าการพองตวั
ตามความหนาของแผ่นประกอบมีค่าลดลงเมื่อมี
สดัสว่นของพลาสตกิเพิม่ขึน้ เนื่องจากสมบตัขิองเศษ
พลาสตกิมคีวามทนทานต่อความชื้นไดด้กีว่าเสน้ใย
ธรรมชาต ิ(Jesse, 1992) และเน่ืองจากเศษวสัดุทาง
การเกษตรมีคุณสมบัติในการดูดซึมน ้ ามากกว่า
พลาสตกิ ผลการศกึษา พบวา่ แนวโน้มค่าการดดูซมึ
น ้าของแผ่นประกอบที่ผลติจากฟางขา้วมคี่าสูงกว่า
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แผ่นประกอบทีผ่ลติจากขา้วโพด และเศษพลาสตกิที่
ผสมในแผ่นประกอบมผีลในการเพิม่การยดึเหน่ียว
และเพิม่ความสามารถในการรบัแรงดดัมากขึน้ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการผลิตควรพฒันากรรมวธิใีนการผสมวสัดุ
เพื่อใหม้กีารกระจายตวัของวสัดุทีด่ี เพื่อน าไปใช้ใน
งานก่อสร้างเพื่อเป็นผนัง และพื้นภายในอาคาร 
รวมทัง้ควรพัฒนาต่อยอดสัดส่วนผสมเพื่อการ
น าไปใชง้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารดว้ย 

 
รายการอ้างอิง 

ทรงกลด จารุสมบตั ิและวรธรรม อุ่นจติตชิยั. 
(2541). การน ากลอ่งนม U.H.T. กลบัมาใช้
ประโยชน์ในรปูแบบของแผน่ประกอบ. 
การประชุมทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่36 
กรุงเทพฯ. 

ธนภรณ์ โภควรรณวทิย.์ (2556). การพฒันา
แผน่ประกอบจากกระดาษและเสน้ใยแกว้
เหลอืใชเ้พือ่ประสทิธภิาพทางความรอ้น
ส าหรบัการประยุกตใ์ชใ้นงานอาคาร. 
วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ปราโมทย ์วรีานุกลู. (2559). การใชเ้ศษพลาสตกิ
โพลเิอทธลินีเทเรฟทาเลตเป็นวสัดุผสม
ส าหรบัไมเ้ทยีมขยะกลอ่งนมทีม่คีวาม
แขง็แรงสงู. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช-
มงคลพระนคร, คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม.  

วรธรรม อุ่นจติตชิยั. (2541). อุตสาหกรรมผลติ
แผน่ปารต์เิคลิและกรรมวธิกีารผลติ. 
เอกสารวชิาการ เลขที ่ร.514. กลุม่พฒันา
อุตสาหกรรมไม ้สว่นวจิยัและพฒันา
ผลติผลป่าไม ้ส านกัวชิาการป่าไม ้กรมป่า
ไม.้ 

________________________. (2549). 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมใ้นประเทศ. 
งานอุตสาหกรรมวสัดุทดแทนไมแ้ละกาว
ตดิไม.้ รายงานวจิยัประจ าปี 2549. กลุม่
พฒันาอุตสาหกรรมไม.้ ส านกัวจิยัและ
พฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม.้  

_______________________. ประเภทของกาว
ตดิไม.้ โครงการพฒันากาวตดิไม.้ งาน
อุตสาหกรรมวสัดุทดแทนไมแ้ละกาวตดิไม.้ 
ส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม.้ 

Mohammed A.Binhussain. 2013. Palm leave 
and plastic waste wood composite for 
out-door structures. 

T.M. Maloney. The Family of Wood 
Composite Materials. Forest Product 
Journal. Vol.46, Washington, D.C. 

Yang, D. J. K., Young, K. L., Hyun, J. K., 
Jin, Y. J., & Chun, W. K. (2004). Waste 
tire composites reinforced with rice 
straw. , Seoul National University, 
Department of Forest Products, 
Laboratory of Adhesion and Bio-
Composites. 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

470 

 

 

ความส าคญัของรหสัมาตรฐานข้อมูลในระบบ BIM 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ม.ศลิปากร  

pratharnsap_t@silpakorn.edu 
 

บทคดัย่อ 
ในระบบ BIM เตม็ไปดว้ยขอ้มลู ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ขอ้มูลรูปร่างของชิน้งาน และขอ้มูลเชงิ

ตวัอกัษร การจดัแบง่หมวดหมูข่อ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐาน เป็นเรื่องทีจ่ าเป็น เพือ่ใหก้ารแยกแยะขอ้มลูเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์การใชร้หสัมาตรฐานขอ้มลูทีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้านในกระบวนการ
ออกแบบก่อสร้าง ได้แก่ข ัน้ตอนการออกแบบ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมรีหสัที่ใช้ควบคุมมาตรฐานของวสัดุ  ที่
เรยีกว่า Product Code ซึง่ส่วนมากจะมกีารใชม้าตรฐานของ MasterFormat เป็นเกณฑน์ ามาพฒันาต่อ ส่วน
ขัน้ตอนการก่อสรา้ง ควบคุมงาน จะใชร้หสัมาตรฐานทีเ่รยีกวา่ Elemental Code ไปจนถงึ Location Code ซึง่
ในปัจจุบนัก็มหีลายรหสัใหอ้้างองิ เช่น NRM2, UniFormat หรอื รหสัต้นทุนของ วสท. (วศิวกรรมสถามแห่ง
ประเทศไทย) เน่ืองจากขอ้มลูเหล่านี้ไมไ่ดถู้กบรรจุลงไปใน BIM model โดยอตัโนมตั ิจงึเป็นหน้าทีข่องผูส้รา้ง 
model เป็นผูน้ าขอ้มลูเขา้ ท าใหเ้กดิปัญหาขอ้มลูไมค่รบถว้น หรอืถูกละเลย การใหค้วามรูใ้นเรื่องรหสั และการ
พฒันาเครื่องมอืชว่ยในการน าขอ้มลูรหสัมาตรฐานเขา้สูร่ะบบ จะเป็นกุญแจสูค่วามส าเรจ็ในการใชง้าน BIM model 
อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป จากการทดลองสรา้งเครื่องมอืช่วยในการป้อนขอ้มลูเขา้ จะช่วยใหก้ารด าเนินการ
เรือ่งรหสัมาตรฐาน มโีอกาสน าไปใชง้านไดส้ะดวกและแมน่ย าขึน้ 
ค ำส ำคญั: BIM, Standard Code, Building Information Modeling 
 

Abstract 
Inside BIM (Building Information Modeling) data are combined with 2 categories, geometry 

data and textual data. The data segregation system is very important to deliver the proper categorized 
information to each discipline and also for the proper usage in each design and construction process. 
In design process, the Product code is at least code that use to control the quality of the design materials. The 
MasterFormat is the well-known standard code for this purpose. In construction and management 
process, the Element code and Location code are at least codes that use to keep tracking on the process. 
The UniFormat and EIT code (from the Engineering Institute of Thailand) is the standard code for this purpose. By 
default, any of those standard code is not automatically embedded in BIM model. So, the operator 
should be the one who input this and that cause the in-completed data to manage. The knowledge of 
the standard code and the tools to help users to entering those code will be valuable and extended the 
efficiency of the BIM model usage. For the development of application to entering the standard code 
will help the operator or BIM user to easily implement the standard code. 
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1 บทน า 

ใน ปั จจุ บัน เทค โน โลยีด้ าน  BIM (Building 
Information Modeling) ก าลังมีบทบาทในวงการ
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเป็นอย่างมาก จาก
การส ารวจของ technavio ในประเด็นของ Global 
Building Information Modeling Software Market 
2019-2023 ส ารวจเมื่อวนัที่ 3 เมย. 2562) ส ารวจ
ตลาดของ America, APAC และ EMEA (Europe, 
Middle East, Africa) ในปี  2018 มีขนาดถึง  5 .9 
billion และคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตถึงปีละ 
18.61% ทัง้น้ีเป็นแรงผลกัดนัมาจากความต้องการ
เทคโนโลยน้ีีในโครงการขนาดใหญ่  

รปูท่ี 1 ตารางแสดงการเตบิโตของระบบ BIM ทีม่า: 
https://www.technavio.com/report/global-building-
information-modeling-software-market-industry-
analysis?utm_source=t10&utm_medium=bw_wk4
4&utm_campaign=businesswire 

 
ในประเทศไทยมกีารตื่นตวัในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่าง
มาก เห็นได้จากการจดัสมัมนาของวงการวิชาชีพ
สาขาต่างๆ จะพบหัวข้อในประเด็นของ Building 
Information Modeling ประกอบด้วยเสมอ เป็นที่
สงัเกตว่าหวัข้อส่วนมาก จะเป็นในเรื่องของเทคนิค
การใช้โปรแกรมเป็นหลกั แต่หวัใจส าคญัของระบบ 
BIM  คือตัวข้อมูลหรือ  Information ซึ่งมักจะถูก
ละเลย ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในระบบ BIM จะตอ้งสอดคลอ้ง

กับขัน้ตอนการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งจะมีปริมาณ 
รูปแบบ ชนิดที่แตกต่างกันไป เมื่อข้อมูลมีจ านวน
มาก การบรหิารจดัการ หรอืการแบ่งหมวดหมู่ของ
ข้อมูล หรือเรียกกันว่า Data Segregation จึงเป็น
เรื่องส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารใชเ้ทคโนโลยี BIM เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 
 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  แนวคิดเรือ่งรหสัมาตรฐานข้อมลู 

ในระบบ BIM นั ้น ประกอบไปด้วยตัว 
Model และข้อมูล  หรือ  Information เมื่อข้อมูลมี
จ านวนมาก การจดัแบ่ง แยกแยะขอ้มูลเหล่านัน้จงึ
เป็นเรื่องส าคัญ เพื่อให้เราสามารถสืบค้นข้อมูล
ย้อนกลับได้ หลักการพื้นฐานที่ใช้คือ  WBS หรือ 
Work Breakdown Structure ซึ่งก็คอืการแตกขอ้มูล
ออกเป็นรายการย่อยๆ แบ่งตามสายงานทีเ่ราต้องการ
น าข้อมูลไปใช้งาน (https://en.wikipedia.org/wiki 
/Work_breakdown_structure ส ารวจเมื่อ  3  เมย . 
2562) ประเด็นจึงอยู่ที่ เราต้องการใช้ BIM model 
เพื่อการใด เช่น ขัน้ตอนงานออกแบบ ขัน้ตอนการ
ประมาณการ ขัน้ตอนการควบคุมงานก่อสร้าง 
ขัน้ตอนการดูแลรักษาอาคาร  ในแต่ละขัน้ตอน
เหล่านัน้จะมกีารแบ่งหมวดหมู่ที่แตกต่างกนัออกไป 
หรอือกีนยัหน่ึง การบรหิารจดัการขอ้มลูในระบบ BIM 
จ าเป็นต้องมหีลายลกัษณะ ที่เหมาะสมกบัขัน้ตอน
เหลา่นัน้  
2.2 รหสัมาตรฐานทีแ่พร่หลาย 

ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ๆ ที่ ท า ก า ร พัฒ น า
รหสัมาตรฐาน ได้เแก่ ในองักฤษ จะม ีRICS (Royal 
Institute of Chartered Surveyors) ซึง่ไดพ้ฒันาระบบ
รหัสที่ เรียกว่า NRM 2 (New Rules of Measurement, 
Detailed measurement for building works), CPIC 
(Construction Project Information Committee) ซึ่ ง
ได้พัฒนาระบบรหัสที่เรียกว่า  UniClass ส่วนใน

https://www.technavio.com/report/global-building-information-modeling-software-market-industry-analysis?utm_source=t10&utm_medium=bw_wk44&utm_ca
https://www.technavio.com/report/global-building-information-modeling-software-market-industry-analysis?utm_source=t10&utm_medium=bw_wk44&utm_ca
https://www.technavio.com/report/global-building-information-modeling-software-market-industry-analysis?utm_source=t10&utm_medium=bw_wk44&utm_ca
https://www.technavio.com/report/global-building-information-modeling-software-market-industry-analysis?utm_source=t10&utm_medium=bw_wk44&utm_ca
https://en.wikipedia.org/
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อเมรกิา ก็ม ีCSI (Construction Specification Institute) 
ซึง่ไดพ้ฒันาระบบรหสัทีเ่รยีกวา่ MasterFormat และ 
UniFormat และ NBS (National Institute of Building 
Sciences) ซึง่ไดพ้ฒันามาตรฐานต่างๆในระบบ CAD 
และ BIM รวมไปถึง COBie (Construction Operation 
Building information exchange), North American 
architectural, engineering and construction ได้พฒันา
ตารางรหสัทีเ่รยีกวา่ OmniClass ซึง่มรีากฐานมาจาก 
UniFormat และ MasterFormat ทัง้น้ีรหสัเหล่าน้ีถูก
อ อ ก แบบภ าย ใ ต้ ห ลัก ก า ร ข อ ง  WBS โ ด ย มี
วตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั อธบิายพอสงัเขปไดด้งัน้ี 
2.2.1 NRM 

NRM ยอ่มาจาก New Rules of Measurement 
เป็นรหสัทีถู่กออกแบบมาเพื่อกระบวนการประมาณ
การ หรอื Quantity Survey จะมทีัง้หมด 3 ฉบบั โดย
ฉบบัที ่2 หรอืเรยีกวา่ NRM 2 จะเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบั
งานอาคาร (Building Works) เป็นรหสัทีถู่กออกแบบ
มาเพื่ อการประมาณการปริมาณวัสดุ  (Bill Of 
Quantity) จงึเหมาะส าหรบั QS, CM, ผูร้บัเหมา 
 

 
 

รปูท่ี 2 ตาราง NRM ทีม่า: NRM 2 หน้า 36 
 

2.2.2 MasterFormat 
MasterFormat เป็นรหัสที่ถูกพัฒนาโดย 

CSI (Construction Specification Institute) ซึ่ ง เ ป็ น
ตารางที่แบ่งแยกตามชิ้นงาน หรือผลิตผล หรือที่
เรียกว่า Products Code แต่เดิมนั ้นมีทัง้หมด 16 
หมวด จนในปัจจุบันมีถึง 48 หมวด ส าหรับงาน

ออกแบบก่อสร้างอาคารในเบื้องต้น ส่วนมากจะ
ครอบคลุมอยู่ใน 16 หมวดแรกเป็นหลกั กรณีราคา
กลางของกระทรวงพาณิชย์ของไทย ก็มีการแบ่ง
หมวดหมู่คล้ายๆกบั MasterFormat เช่นกนั เหมาะ
ส าหรบัใชใ้นการก าหนดคุณภาพของวสัดุและชิน้งาน 
หรือก ารก าหนด  Specification เหมาะส าหรับ
ผูอ้อกแบบ เพื่อใช้ในการออกรายการประกอบแบบ
เป็นหลกั 

 
รปูท่ี 3 ตวัอยา่งตาราง MasterFormat หมวด 3 
 
2.2.3 UniFormat  

MasterFormat เป็นรหัสที่ถูกพัฒนาโดย 
CSI (Construction Specification Institute) ซึ่ ง เ ป็ น
ตารางทีแ่บ่งแยกตามองคป์ระกอบของอาคาร หรอืที่
เรียกว่า  Elemental Code เช่น หมวดงานใต้ดิน 
(Substructure), หมวดเปลอืกอาคาร (Shell) เป็นตน้ 
เหมาะส าหรับผู้ร ับเหมา , CM ใช้ในการควบคุม
ปรมิาณ ตดิตามความกา้วหน้าของงานก่อสรา้ง 
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รปูท่ี 4 ตวัอยา่งตารางหลกัของ UniFormat 

 
2.2.4 UniClass 

UniClass เ ป็นรหัสที่ถู กออกแบบโดย 
CPIC (Construction Project Information Committee) 
ขององักฤษ มวีตัถุประสงคเ์พือ่แบ่งหมวดหมูข่องงาน
ก่อสรา้งทุกระดบั ทีเ่กีย่วเนื่องโดยตรงกบัการควบคุม
งานออกแบบก่อสร้าง  ก็จะเป็นตาราง Entities, 
Spaces/Locations, Elements/Functions แ ล ะ 
Products ในกรณีของ Software ประเภทBIM ทาง
ฝัง่องักฤษ และยุโรป มกัจะบนัทกึรหสั UniClass น้ี
ผูผ้ลติสนิคา้ 

 
รปูท่ี 5  ตวัอยา่งตารางหลกัของ UniClass ที่
สามารถ Download ไดจ้าก 
https://toolkit.thenbs.com/ 
articles/classification#classificationtables 

2.2.5 OmniClass 
OmniClass เ ป็ น รหัสที่ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น โ ดย  North 
American architectural, engineering and 
construction โดยจดัท าเป็นตารางต่างๆทีจ่ะน าไปใช้
ในการแบ่งแยกข้อมูลตลอดช่วงอายุอาคาร หรือที่
เรยีกว่า Building Life Cycle ทัง้น้ีขอ้มูลหลายส่วนก็
ถูกน ามาจาก MasterFormat และ UniFormat ของ 
CSI ส าหรับตารางที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ออกแบบก่อสรา้ง จะเป็นตารางที่ 21 Elements เป็น
ตารางทีส่อดคลอ้งกบั UniFormat, 22 Work Results  
และ  23  Products เ ป็นตารางที่ สอดคล้อ งกับ 
MasterFormat ในกรณีของ Software ประเภท BIM 
ทางฝัง่อเมรกิา มกัจะบนัทกึรหสั OmniClass ตาราง
ที่ 22 หรือ 23 น้ีไว้กับชิ้นส่วนต่างๆที่เราน ามา
ประกอบในการสร้าง model ซึ่งเราสามารถพบเห็น
ได้จ ากคลังข้อมูลที่มี ให้  download จาก  portal 
website หรอื website ของผูผ้ลติสนิคา้โดยตรง 

รปูท่ี 6 ตวัอยา่งตารางที ่21 ELements ของ OmniClass  
COBie 
 
COBie (Construction Operations Building 
Information Exchange) เป็นการจัดระเบียบข้อมูล
เชิงตวัอกัษร เพื่อการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ โดย
อา้งองิจากมาตรฐาน ISO 19650-2:2019 COBie จะ
ประกอบไปด้วยตารางมาตรฐานต่างๆจ านวน 13 
ตาราง (ส ารวจเมื่อวนัที่ 4 เมย. 2562) ตารางน้ีจะมี
ความสมัพนัธก์บั OmniClass หรอื UniClass เพือ่ใช้

https://toolkit.thenbs.com/%20articles/classification#classificationtables
https://toolkit.thenbs.com/%20articles/classification#classificationtables
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ในการแยกแยะข้อมูลลงตารางของ  COBie ซึ่ง
สามารถ download ต้นแบบตารางเหล่าน้ีได้จาก 
website ข อ ง  National BIM Standard 
(https://www.nibs.org/page/bsa_cobietemplate) 

รปูท่ี 7 รายการ Template file ทีไ่ดจ้าก NIBS 
มาตรฐานของไทย 

ในประเทศไทย ทางวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) ได้พฒันาและจัดท าเอกสาร
มาตรฐานรหสัต้นทุน ฉบบัล่าสุดคอื พศ. 2555 และ
ก าลงัปรบัปรุงพฒันาเป็นฉบบั พศ. 2562 รหสัตน้ทุน
ของ วสท. มวีตัถุประสงเ์พื่อจะหาราคาต่อ ตรม.ของ
งานก่อสร้างในประเทศไทย รหสัน้ีเป็น Elemental 
Code ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มตามองค์ประกอบอาคาร
แบบเดียวกับ  UniFormat แต่ทางคณะท า ง าน
พยายามที่จะปรบัการจดักลุ่มให้สอดคล้องกับการ
แบ่ งแยกงานในประ เทศไทย  เช่น  กรณีของ 
UniFormat จะแบ่งเป็น เปลือกอาคาร (B – Shell) 
กบังานภายในอาคาร (C- Interiors) ทัง้น้ีไม่ได้แยก
ว่ า ง า น ภ า ย ใ น นั ้น เ ป็ น ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม 
(Architecture) หรอืงานตบแต่งภายใน (Interior) แต่
ส า ห รับ ร หัส ข อ ง  ว ส ท .  ไ ด้ แ บ่ ง ห ม ว ด ง า น
สถาปัตยกรรม แยกออกจากหมวดงานตบแต่ง
ภายใน ซึ่งคณะท างานให้ความเหน็ว่าจะสอดคล้อง

กบัการแบ่งงวดงานแบ่งผู้รบัเหมาย่อย ที่เกดิขึ้นใน
ประเทศไทย 
รปูท่ี 8 ตวัอยา่งการแบง่หมวดหมูข่อง วสท. 
ที่มา: มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง พ.ศ. 2555 
ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 พ.ย. 2560 ISBN 978-626-396-
012-2 
2.2.6 มำตรฐำนขอ้มลูทีส่ ำคญัในระบบ BIM 
ภายใตร้ะบบ BIM ขอ้มลูทัง้หมดถูกเกบ็อยู่ในรูปของ
ฐานขอ้มลู (Database) ซึง่อาจแบง่ไดเ้ป็น 2 สว่น คอื 
ขอ้มูลทางเรขาคณิต (Geometry) คอืขอ้มลูทีอ่ธบิาย
รูปร่างหน้าตาของตวั model และขอ้มูลเชงิตวัอกัษร 
(Textual Data) หรอืเรยีกได้ว่าเป็น Information ซึ่ง
อาจหมายถงึขอ้มลูทาง Physics ของชิน้สว่นเหลา่นัน้ 
รวมไปถงึขอ้มลูอื่นๆทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการท างาน
ในขัน้ตอนนั ้นๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องการจัด
ระเบียบของข้อมูล  BIM ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ก าหนดรหสัในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง ทีส่อดคลอ้งกบั
ขัน้ตอนการออกแบบก่อสรา้ง หรอื เป้าหมายในการ
น า model เหล่านัน้ไปใช้งาน ทัง้น้ีโดยเริ่มต้น ใน 
BIM model สว่นมากจะมขีอ้มลูของ OmniClass หรอื 
UniClass ประกอบอยูบ่า้ง เนื่องจากเป็นความจ าเป็น
ในการบรหิารจดัการขอ้มูลของโปรแกรม BIM ส่วน
ใ ห ญ่  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม รหัส ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ
กระบวนการท างาน เชน่ MasterFormat, UniFormat 
หรอืรหสัของ วสท. จะไม่ไดถู้กบรรจุลงไปใน model 
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ซึง่จะท าใหไ้มส่ามารถบรหิารจดัการขอ้มลูเหล่านัน้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.2.7 รหสัมาตรฐานขัน้ต ่า 

หากพิจารณาถึงรหัสข้อมูลขัน้ต ่ าที่ควรมี  
ส าหรับนักออกแบบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรฐานวสัดุ ก าหนดคุณภาพ อย่างน้อยจะต้องมี
ก า รก าหนด  Product Code หรือ  Work Results 
Code เชน่ MasterFormat หรอืรหสัวสัดุ บางบรษิทัมี
การก าหนดรหสัของตนเอง เรยีกว่า Material Code 
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยง model 
กับเอกสารรายการประกอบแบบ (Specification 
manual) ได้  หาก ไม่ มีข้อ มู ล รหัส เหล่ า น้ี  ก า ร
ตรวจสอบ ตดิตามมาตรฐานการใชว้สัดุ หรอืผลติผล
ต่างๆจะท าไดย้ากมาก 

ส าหรบับริษทัก่อสร้าง บรหิารงานก่อสร้าง ที่
ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ค วบคุ ม  ติด ต ามป ริม าณง าน 
ความก้าวหน้าของงาน อย่างน้อยจะต้องมีการ
ก าหนด Elemental Code เช่น UniFormat หรอื รหสั
ของ วสท. ขอ้มลูเหล่าน้ี จะชว่ยใหเ้ราสามารถจดักลุม่
ของข้อมูลแยกตามองค์ประกอบของอาคาร  ซึ่ง
สามารถน าไปใชใ้นการค านวณปรมิาณการใชว้สัดุใน
แต่ละสว่น ซึง่อาจต่อยอดไปถงึเรื่องของราคา (Cost) 
ได้อีกด้วย กรณีของ QS (Quantity Surveys) อาจ
กล่าวไดว้า่ หากไมม่รีหสัมาตรฐานก าหนดลงใน BIM 
model จะไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูล  และ
ควบคุม ปรบัแต่ง Cost ไมไ่ดเ้ลย 
2.2.8 Location Code 

กรณีของรหสั Elemental Code อาจชว่ยใหเ้รา
สามารถมองเหน็ปรมิาณ ค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆของ
อาคาร แต่รหสัเหล่านัน้ยงัไมพ่อเพยีงต่อการควบคุม
หรอืตดิตามงานก่อสร้าง เช่น เมื่อเราให้ Elemental 
Code จะท าใหเ้ราทราบปรมิาณของวสัดุในงานใตด้นิ 
แต่หากชัน้ใตด้นิมหีลายชัน้ กจ็ะไม่สามารถแยกแยะ
ข้อมูลรายชัน้ได้ กรณีน้ีจึงเป็นที่มาของการพฒันา 

Elemental Code ไปเ ป็น  Location Code คือ เพิ่ม
ข้อมูลที่จะระบุต าแหน่งแห่งที่ของชิ้นส่วน  หรือ
องคป์ระกอบอาคารเหลา่นัน้ได ้
ส าหรบั BIM model โดยพื้นฐานของโปรแกรมแล้ว 
จะมีการก าหนดระดับชัน้ (Level หรือ Story) ของ
องค์ประกอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  กรณีที่ต้องการ
ต าแหน่งทีช่ดัเจนในชัน้ กส็ามารถเพิม่เตมิขอ้มลูของ
การแบ่งส่วนพื้นที่ (Area หรอื Zone) เพิม่เตมิลงไป
ได ้ดงันัน้การน าขอ้มูลของระดบัชัน้และการแบ่งพื้น
ทีม่าใช ้กจ็ะสามารถพฒันา Elemental Code ไปเป็น 
Location Code ได ้
 
3 กระบวนการน าข้อมลูเข้าระบบ 

เน่ืองจากโดยพืน้ฐานของโปรแกรมประเภท BIM 
จะไมไ่ดบ้รรจุขอ้มลูของ Product Code หรอื Elemental 
Code ไว้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สร้าง model ในการน า
ข้อมูลเหล่านั ้นเข้าสู่ระบบ กรณีศึกษาต่อไปน้ีคือ
ขัน้ตอนการน าข้อมูลเข้าในระบบ  BIM ส าหรับ
โปรแกรมหลกัทีเ่ป็นทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย 
Revit 

กรณีของโปรแกรม Revit จะมีช่องข้อมูลให้เรา
สามารถใส่รหสัมาตรฐานอยู่ 2 ที่ โดยม ีParameter ชื่อ 
Keynote ใช้ส าหรบัการใส่ขอ้มูลของ Product Code ซึ่ง
โดยพื้นฐานจะตัง้ค่าไวเ้ป็น MasterFormat ส่วนที่ 2 คอื 
Assembly Code ใช้ส าหรบัการใส่ขอ้มูลของ Elemental 
Code ซึง่โดยพืน้ฐานจะตัง้คา่ไวเ้ป็น UniFormat 

รปูท่ี 9 ตวัอย่าง Dialog ส าหรบัป้อนขอ้มูล Product 
Code 
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ArchiCAD 
กรณีของโปรแกรม ArchiCAD โดยพื้นฐานจะ

ไมม่รีายการขอ้มลูรหสัมาตรฐานใดๆ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้ง
เพิ่มเติมรายการรหัสมาตรฐานลงไปเอง  โดยใช้
วิธีการเพิ่มกฏเกณฑ์ที่เรียกว่า  Predefined rules 
แลว้เลอืกระบบรหสัทีต่อ้งการเพิม่เตมิเขา้ไป 

รปูท่ี 10 ตวัอยา่ง Dialog ส าหรบัเพิม่รายการ
รหสัมาตรฐานในโปรแกรม ArchiCAD  
 
4  ปัญหาและอปุสรรค 

จากขอ้มลู model ทีไ่ดท้ดสอบ พบว่าส่วนมาก
ไม่มีการใส่รหัสมาตรฐานเหล่า น้ีลงไป  โดยให้
ความส าคญักบัการขึน้ Model หรอืส่วนทีเ่ราเรยีกว่า 
Geometry ทัง้น้ีผู้ใช้ยงัคงสามารถดึงข้อมูลปริมาณ
ต่างๆออกมาได้ แต่เน่ืองจากไม่มรีหสัของ Product 
Code จะท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูล
รายการประกอบแบบได้ และหากไม่มีรหัสของ 
Elemental Code จะท า ให้ ไ ม่ ส ามารถแยกแยะ
ปรมิาณของวสัดุ ตามกลุม่ประกอบอาคารได ้

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากขอ้มลูรหสัเหล่านี้ไมไ่ด้
ถูกใสโ่ดยอตัโนมตั ิท าใหผู้ใ้ชม้กัจะละเลย ซึง่จะท าให้
การบรหิารจดัการขอ้มูล BIM model เกอืบท าไม่ได้
เลย ถงึแมว้่าบางโปรแกรมจะไดเ้ตรยีมช่องขอ้มลูให้
ผูใ้ช้เพิม่เขา้ไปก็ตาม แต่การค้นหา และเลอืกรหสัที่
เหมาะสม ก็ยัง เ ป็นงานที่ใช้เวลา  ประกอบกับ
ผูอ้อกแบบส่วนมากสนใจทีต่วั model เป็นหลกั และ

หลายหน่วยงาน ผูอ้อกแบบไม่จ าเป็นต้องวเิคราะห์
ราคา ท าใหค้วามสนใจในตวัรหสัยงัไม่ชัดเจน และดู
เหมอืนไมจ่ าเป็น หรอืไมใ่ชห่น้าที ่
แนวท า งก า รพัฒนา เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ มก า ร ใ ช้
รหสัมาตรฐาน 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัมกีารกล่าว หรอือ้างอิงถึง
รหสัมาตรฐานขอ้มลูในวงกวา้งมากขึน้กต็าม แต่การ
ป้อนข้อมูลลงไป ยังเป็นเรื่องที่ด าเนินการได้ยาก 
หากมกีารพฒันาเครื่องมอืช่วยในการป้อนขอ้มูลให้
สะดวกขึน้ น่าจะชว่ยสง่เสรมิการใชร้หสั ใหแ้พรห่ลาย 
และจะเป็นประโยชนในวงกวา้งต่อไป 

ตวัอย่างการพฒันาระบบการป้อนข้อมูลรหสั 
วสท. ลงใน BIM model กรณีศึกษาน้ีใช้การสร้าง 
Add-on ในโปรแกรม Revit ด้วยภาษา C# และใน
โปรแกรม SketchUP ดว้ยภาษา Ruby สรา้ง dialog 
เพือ่ก าหนดคา่รหสั แลว้น าไปบนัทกึใน BIM model 

รปูท่ี 11 ตวัอยา่งหน้าจอของ application 
 
ตวัอย่างการพฒันาระบบการป้อนรหสัอตัโนมติั
ผา่นทาง Visual Programming 

กรณีศึกษาน้ีใช้การสร้าง Script ใน Dynamo 
ท าการป้อนข้อมูลรหัสของโครงสร้าง  คสล. โดย
อัตโนมัติ เน่ืองจากการแบ่งรหัส จะแยกระหว่าง
โครงสรา้งใตด้นิ (Substructure) กบั โครงสรา้งเหนือ
เหนือดนิ (Super Structure) แนวคดิของการพฒันา 



ความส าคญัของรหสัมาตรฐานขอ้มลูในระบบ BIM 
ศ.ฐติพิฒัน์ ประทานทรพัย ์
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คอืตรวจสอบระดบัของชิ้นงานเหล่านัน้ หากมคี่าตดิ
ลบ จะถูกก าหนดรหสัของ Substructure นอกจากนัน้

จะถูกก าหนดรหสัของ Super Structure 
 รปูท่ี 12 ตวัอยา่ง dynamo script 
 
5  บทสรปุ 
รหสัมาตรฐาน มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการบรหิาร
จดัการขอ้มูล BIM model ผูใ้ชท้ีม่คีวามรบัผดิชอบที่
แตกต่างกัน จ าเ ป็นที่จะต้องเลือกระบบรหัสที่
เหมาะสมต่อการท างาน อย่างน้อย 1 รหสั เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้  เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการเรื่องรหสั ควรมีการ
ออกแบบกระบวนการท างาน วิธีการท างานและ
เป้าหมายที่ชดัเจน และควรพฒันาระบบช่วยเหลือ
ผูใ้ชใ้นการป้อนรหสั โดยอาศยั Algorithm ทีเ่หมาะสม 
เพื่อลดปริมาณการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้เองให้มาก
ที่สุดเท่าที่ท าได้ เพื่อให้ BIM model นัน้มีคุณภาพ 
และตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 
 
6  รายการอ้างอิง 
NRM2 สืบ ค้ น เ มื่ อ วัน ที่  13 เ ม ย .  2562 จ า ก : 

https://www.rics.org/uk/upholding-
professional-standards/sector-
standards/construction/rics-nrm-new-rules-
of-measurement/  

 

UniFormat: สบืคน้เมือ่วนัที ่13 เมย. 2562 จาก 
https://www.csiresources.org/practice/unifor
mat 

MasterFormat: สบืค้นเมื่อวนัที่ 13 เมย. 2562 จาก
https://www.csiresources.org/practice/standa
rds/masterformat 

National BIM Standard: สบืคน้เมือ่วนัที ่13 เมย. 2562 
จาก https://www.nationalbimstandard.org 
OmniClass สบืคน้เมือ่วนัที ่13 เมย. 2562 จาก: 
http://www.omniclass.org 

COBie สืบ ค้ น เ มื่ อ วัน ที่  13 เ ม ย .  2562 จ า ก : 
https://www.nibs.org/page/bsa_cobietemplate 
วสท. (2560), มาตรฐานรหสัตน้ทุนก่อสรา้งงาน
อาคาร พ.ศ. 2555, มาตรฐาน วสท. 01205-60 
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อิทธิพลของลกัษณะต้นไม้ต่อความเข้มข้นของ PM2.5 

The Impact of Tree Morphology on Outdoor PM2.5 Concentration 

สรดิา พรมตนั1, รศ.เฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ2์ 

Sarida Phromtan1, Chalermwat Tantasavasdi2 

1,2คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
E-mail: saridaaap@gmail.com1, tchalerm@engr.tu.ac.th2  

 
บทคดัย่อ 

พืน้ทีส่เีขยีวมอีทิธพิลอย่างมากต่อความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองนอกอาคาร งานวจิยัน้ีจงึมุง่เน้นศกึษา
ลกัษณะของพนัธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในประเทศไทยเพื่อพจิารณาถึงอิทธิพลต่อความเข้มข้นของ PM2.5 โดยใช้
โปรแกรม ENVI-met ในการสร้างแบบจ าลอง พนัธุ์ไม้ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยไม้ยืนต้นทรงกลม, 
ทรงกระบอก, ไมพุ้่ม และไมเ้ลื้อย ทีถู่กก าหนดค่า LAD (ความหนาแน่นพุ่มใบ) 2 ระดบั คอื 0.6 และ 1.2  ที่
ความเรว็ 0.48 และ 2.96 m/s พบว่าลกัษณะของต้นไม้และ LAD มอีทิธพิลต่อความเขม้ขน้ของ PM2.5 อย่าง
มาก ทีค่วามเรว็ลมต ่าพบว่าไมย้นืตน้ทรงกลมทีม่คี่า LAD 1.2 สามารถช่วยลดความเขม้ขน้ไดม้ากทีสุ่ดในทุก
กรณี ถึงแม้ว่าต้นไม้สามารถลดความเขม้ขน้ลง แต่เมื่อความเร็วลมสูงขึ้นกลบัให้ผลลพัธ์ตรงกนัขา้มอย่าง
สิน้เชงิ เพราะต้นไมเ้พิม่ความเขม้ขน้เน่ืองจากการกดีขวางการระบายของลม ดงันัน้ในการออกแบบพื้นที่สี
เขยีวควรพจิารณาการเลอืกใชพ้นัธุไ์มแ้ละการจดัวางพืน้ทีส่เีขยีวทีส่ง่ผลต่อความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองดว้ย 

ค ำส ำคญั: ฝุ่ นละออง, PM2.5, กำรลดฝุ่ นละอองดว้ยตน้ไม,้  ENVI-met 
 
Abstract 
The outdoor Particulate Matter concentration is dominated by landscape pattern. This study emphasizes 
the impact of tree crown morphology on outdoor PM2. 5 concentration.  The three- dimensional 
computational fluid dynamic model,  ENVI-met,  was used to investigate PM dispersion in detached 
house’ s landscape.  Factors included various tree crown morphology settings ( sphere, cylinder, bush 
and climber), Leaf area density; LAD (sparse and dense) in low and high wind speed (0.48 and 2.96 
m/s).  The results of simulation show significant impact of tree morphology on PM2.5 concentration. At 
low wind speed, spherical crown with LAD 1.2 give the best reduction of PM2.5 in all cases. Vegetation 
is able to reduce PM concentration but at high wind speed, the result is completely reversed. Vegetation 
increases PM concentration due to air ventilation’ s obstruction.  Therefore, in landscape design, 

mailto:saridaaap@gmail.com1
mailto:tchalerm@engr.tu.ac.th2
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vegetation selection and landscape arrangement, that have an effect on outdoor PM2. 5 concentration, 
should be considered. 

Keywords: Particulate Matter, PM2.5, Decrease PM2.5, ENVI-met 
 
1. บทน า 

ฝุ่ นละอองนับเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทางอากาศ
ที่มคีวามส าคญั เมื่อฝุ่ นละอองปรมิาณสูงกว่าระดบั
ปกตทิัง้ PM2.5 ก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีส่ าคญัต่อระบบ
ทางเดนิหายใจ โรคหวัใจ และโรคมะเรง็ปอด องคก์าร
อนามัยโลกคาดคะเนว่าประเทศไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากมลพิษอากาศใน ปี 2556 ประมาณ 
50,000 คน ช่วงกุมภาพนัธ์ ปีพ.ศ.2561 หน่วยงาน
จากรัฐบาลได้แจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชาชนเน่ืองจากความเข้มข้นของ PM2.5 เกิน
ระดบัมาตรฐานเป็นเวลานานมากกว่าหน่ึงสปัดาห์ 
ต่างจากในหลายปีก่อนที่มกัมีค่าสูงเกินมาตรฐาน
เพียงไม่กี่ว ัน ท าให้ประชาชนตื่นตัวกับปัญหาฝุ่ น
ละอองกนัมากขึน้ 

ฝุ่ นละอองในอากาศนัน้สามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้จาก
ภายในอาคารซึ่งสามารถควบคุมได้ เช่น กิจกรรม
ของมนุษย์ และจากภายนอกอาคารซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น มลพษิจากรถยนต์ การป้องกนัความ
เสี่ยงจากฝุ่ นละอองไม่สามารถท าได้ด้วยการอยู่
ภายในอาคาร เน่ืองจากภายในอาคารทีไ่มไ่ดใ้ชร้ะบบ
ปรบัอากาศส่วนกลางซึ่งมีระบบกรองอากาศ หาก
เป็นการปรบัอากาศด้วยระบบปรบัอากาศแบบแยก
สว่นทีม่กันิยมใชใ้นอาคารขนาดเลก็ทัว่ไปไมส่ามารถ
ช่วยกรองฝุ่ นละอองจากนอกอาคาร ส่งผลให้ความ
เขม้ขน้ของฝุ่ นละอองภายในอาคารไม่แตกต่างจาก
ภายนอก 

พื้นที่สีเขียวรอบอาคารมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในอากาศ ตน้ไมท้ าหน้าที่

เป็นสิง่กดีขวางฝุ่ นละออง และใบไมส้ามารถดกัจบัฝุ่ น
ละออง แต่อย่างไรก็ตามต้นไม้สามารถลดหรอืเพิม่
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองไดโ้ดยขึน้อยู่ปัจจยัต่าง ๆ
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาความสามารถของตน้ไมท้ีม่ ี
ลกัษณะทรงพุ่มแตกต่างกนัเพื่อหาประสทิธภิาพใน
การลด PM2.5 ในอากาศ ด้วยวิธีการจ าลองและ
วเิคราะห์ด้วยโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล
และการจ าลองต้นไม้ ENVI-met V4 ในรูปแบบสาม
มติ ินอกจากน้ียงัค านึงถงึความเรว็ลมหลงัผา่นตน้ไม ้
และปรมิาณตกสะสมบนใบของ PM2.5 เพือ่หาปัจจยัที่
เกีย่วขอ้ง 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 คณุสมบติัเชิงกายภาพของฝุ่ นละออง 
2.1.1 กำรตกสะสม 

ในช่วงที่ฝุ่ นละอองอยู่ ในบรรยากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการต่าง ๆ ฝุ่ นละออง
เ ห ล่ า น้ี จ ะ ห า ยอ อก ไป จ ากบ ร ร ย า ก าศด้ ว ย
กระบวนการตกสะสมแบบแหง้และการตกสะสมแบบ
เปียก การลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 ของต้นไมเ้กดิ
จากการขัดขวาง ( interception) เมื่ออนุภาคฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ไหลไปตามกระแสอากาศ ถา้อนุภาค
ฝุ่ นละอองไหลเขา้ใกล้ต้นไม้ อนุภาคจะวิง่ชนกบัสิง่
กดีขวางและตดิ (วลิาวรรณ์ ค าหาญ, 2560) 
2.1.2 กำรกระจำยตวั 

โดยทัว่ไปจะวดัอตัราการร่วงหล่นของอนุภาค
ฝุ่ นละอองในรูปแบบของฟลกัซ์ของอนุภาคต่อความ
เขม้ขน้ของอนุภาคทีบ่รเิวณใกลพ้ืน้ผวิโลก อนุภาคที่
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มรีศัมขีนาด 1-10 µm จะถูกควบคุมโดยความเรว็ลม 
อุณหภมู ิและความชืน้สมัพทัธ ์
2.2 อิทธิพลของสภาพอากาศ 
2.2.1 สภำพอำกำศ 

ความเขม้ขน้ของ PM2.5 มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
กับตัวแปรทางสภาพอากาศหลายตัวแปร เช่น 
ความชื้นภายในห้อง , อุณหภูมิในและนอกห้อง , 
อตัราการระบายอากาศ (Elbayoumi, 2014) ตวัแปร
ที่มีผลต่อความเข้มข้นของ PM คือ  อุณหภูมิ, 
ความเรว็ลม, ทศิทางลม, ความชืน้, ช่วงเวลาทีไ่ดร้บั
แสงอาทติย,์ น ้าฟ้า (Karri, 2018) 

ความเร็วลมมีผลต่อการระบายเพื่อเจือจาง
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง เมื่อความเรว็ลมลดลงมี
แนวโน้มว่าในพื้นที่นัน้จะมีความเข้มข้นของฝุ่ น
ละออง และการตกสะสมของ ในใบไมเ้พิม่ขึน้ ทัง้น้ี
ส าหรบัพชืบางสายพนัธุ์ เมื่อปะทะกบัความเรว็ลมที่
สงูจะท าใหม้กีารชะลา้งฝุ่ นละอองทีต่กสะสมนัน้หลุด
ออกไป เน่ืองจากไม่สามารถยดึอนุภาคไว้ในใบได้ 
ทัง้น้ีลมแบบปัน่ป่วนจะท าใหเ้พิม่การตกสะสมซึง่ชว่ย
ใหเ้จอืจางความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลง 
2.1.2 กำรดกัจบัฝุ่ นของตน้ไม ้

ลักษณะของใบมีผลต่อการตกสะสมของ 
PM2.5 รูปร่างใบ; ขนาด, ความเรยีว ผวิใบ; ใบเรยีบ 
ใบมขีนปกคลุม และใบมนั สามารถดกัจบั  PM ได้
แตกต่ า งกันภาย ใต้ความ เร็วลมแต่ ล ะร ะดับ 
(Weerakkody & Dover, 2017) 
 
2.3 ลกัษณะและการจดัวางต้นไม้ 
2.3.1 ลกัษณะทรงพุม่และควำมสงูของตน้ไม ้

ลกัษณะของทรงพุม่ทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อ
ความเข้มข้นของ PM2.5 แตกต่างกนั (Hong & Lin, 
2017) ต้นไมส้ามารถลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 ลง
ไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 โดยประสทิธภิาพในการกรอง
ขึน้อยู่กบัความสูงของต้นไม ้ในระดบัความสูงที่ต ่า 

(โคนต้นไม้) มีอัตราการลดลงที่มีนัยยะส าคัญ
มากกว่าระดับความสูงที่สูง (ยอดต้นไม้) ซึ่ง เมื่อ
ความสูงเพิม่ขึ้น ไม่พบความแตกต่างทัง้ก่อนและ
หลังกรองมาก (Jia & Zhao, 2017)  อีกทัง้ความ
หนาแน่นพุ่มใบ (Leaf Area Index: LAD) เป็นอีก
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
เช่นเดยีวกนั เพราะนอกจากจะส่งผลต่อการดกัจบั
อนุภาคบนใบใบไม้และปริมาณสะสม ยังมีผลต่อ
ความเรว็ลมอกีดว้ย 
2.3.2 รปูแบบการจดัวางตน้ไม ้

รูปแบบการจัดวางของต้นไม้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนทศิทางของลมและศกัยภาพในการตกสะสม
บนต้นไม้ของอนุภาค PM2.5 การจดัวางต้นไม้แบบ
กระจายสามารถลดความเขม้ขน้ของ PM ไดด้กีวา่จดั
ตน้ไมห้ลายตน้รวมกนัตรงกลางจุดเดยีวเพราะท าให้
การตกสะสมเพิม่มากขึน้ (Hong & Lin, 2017, Rui & 
Buccolieri, 2018) ความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ทีส่เีขยีว
และ PM2.5 มมีากกว่า PM10 ที่ระยะ 5 กม.หรอืน้อย
กว่า โดยในพืน้ทีท่ีม่มีลพษิสูงแลมรีาคาพืน้ทีสู่งทีซ่ึ่ง
เป็นพื้นที่เมอืง การใช้แนวพื้นที่สเีขยีวสามารถช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพการดกัจบัมลพษิของพืน้ทีส่เีขยีวได ้
(Wu,2018) 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 การก าหนดค่าตัง้ต้น 

ก าหนดพื้นที่จ าลองเป็นพื้นที่ย่านชานเมือง 
โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ซึ่ง
เป็นช่วงที่ปรากฏค่า PM2.5 สูง ค่าอุณหภูมิอากาศ
เฉลี่ยรายชัว่โมงสูงสุด 31.6 ๐C ในเวลา 15.00 น. 
และต ่าสุด 23.5 ๐C ในเวลา 07.00 น. ค่าความชื้น
สมัพทัธ์เฉลี่ยรายชัว่โมงสูงสุด 28 ในเวลา 06.00-
07.00 น. และต ่าสุด 49.3 ในเวลา 15.00 น. ความเรว็
ลมซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัส าหรบัการวดัประสทิธภิาพ



อทิธพิลของลกัษณะตน้ไมต้่อความเขม้ขน้ของ PM2.5 
สรดิา พรมตนั และ รศ.เฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
 

481 

ของต้นไมก้ าหนดเป็นความเรว็ลมสูง 2.96  m/s ใน
เวลา 13.00-14.00 น. และความเรว็ลมต ่า 0.48 m/s  
ในเวลาอื่น ก าหนดใหม้ทีิศตัง้ฉากกบัแนวต้นไม ้ค่า
อัตราการปล่อย PM2.5 ในพื้นที่เป็นแนวยาว 50 
µg/s*m2 เทา่กนัในทุกกรณี 

 
3.2 การจ าลองในโปรแกรม 

ใ นก า ร ส ร้ า ง แบบจ า ล อ ง เพื่ อ ทดสอบ
ประสทิธภิาพในการลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 ดว้ย
แนวต้นไม้ยาว 20 ม. ลักษณะต้นไม้ที่เลือกใช้ใน
งานวจิยัเป็นลกัษณะทรงพุ่มของตน้ไมท้ีนิ่ยมปลูกใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ไมย้นืต้นทรงกระบอก ไมย้นืต้น
ทรงกลม ไมพุ้ม่ และไมเ้ลือ้ย ดงัรปูที ่0 ก าหนดความ
หนาแน่นพุ่มใบ (LAD) 2 ระดับ คือ 0.6 และ 1.2 
m2/m3 ต าแหน่งการจัดวางต้นไม้ซึ่งก าหนดจาก
รปูแบบทีป่ลกูจรงิ โดยใหม้รีะยะหา่งระหวา่งพุม่ 1 ม. 
ยกเวน้ไม่พุ่มและไมเ้ลื้อยที่เป็นแผงยาว นอกจากน้ี
ยังค านึงถึงระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดกับแนว
ตน้ไม ้ซึง่เป็นเป็น 3 ระยะ คอื 10 , 20, 30 ม. ดงัรูป
ที่ 0 ที่ความเร็วลมตัง้ต้น 2 ระดบัดงัข้อที่ 3.1 รวม
ทัง้สิน้ 48 กรณี 

 

 
รปูท่ี 1 การจ าลองลกัษณะของตน้ไมแ้ละการจดัวาง
ต้นไม้แต่ละประเภท (1) ไม้ยนืต้นทรงกระบอก (2) 
ไมย้นืตน้ทรงกลม (3) ไมพุ้ม่และไมเ้ลือ้ย 

 
รปูท่ี 2 แนวตน้ไมใ้นระยะต่าง ๆ ในแบบจ าลอง 

 
4. การวิเคระหผ์ลการทดลอง 
4.1 ความเข้มขน้ของ PM2.5 
2.1.1 ควำมหนำแน่นพุม่ใบ (LAD) 

เมื่อมคีวามเรว็ลม 0.48 m/s ตน้ไมท้ีม่คี่า LAD 
1.2 (A) สามารถลดความเข้มข้นของ PM2.5 ได้
มากกว่าค่า LAD 0.6 (D) ลกัษณะต้นไมแ้ตกต่างกนั
ท าใหค้วามเขม้ขน้ของ PM2.5 หลงัแนวตน้ไมแ้ตกต่าง
กนั โดยลกัษณะต้นไม้ที่ลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 
คอื ไมย้นืตน้ทรงกลม และไมย้นืตน้ทรงกระบอก แต่
ไม้พุ่มสามารถลดความเข้มข้นได้ในระยะหลงัแนว
ตน้ไมต้ัง้แต่ 15 ม. 
2.1.2 ระยะหำ่งของแหลง่ก ำเนิดและแนวตน้ไม ้

ไม้ยนืต้นทรงกระบอก ทรงกลม และไม้พุ่ม
ทุกต าแหน่งสามารถลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 ได้
ทุกกรณีเมื่อความเร็วลม 0.48 m/s ต าแหน่งแนว
ต้นไม้ 10 ม. (A) จากแหล่งก าเนิดสามารถช่วยลด
ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ไดม้ากทีสุ่ด รองลงมาคอื 20 
และ 30 ม.ตามล าดบั (B)(C) 
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รูปท่ี 3 ความเข้มข้นของ PM2.5 เมื่อต าแหน่งแนว
ตน้ไมอ้ยูห่า่งจากแหล่งก าเนิด 10 ม.(A) 20 ม.(B) 30 
ม.(C) ทีค่วามเรว็ลม 0.48 m/s 
2.1.3 ควำมเรว็ลมตัง้ตน้ 

เมื่อความเรว็ลมตัง้ต้นมคี่า 0.48 m/s ต้นไม ้
3 ประเภทสามารถชว่ยลดความเขม้ขน้ของ PM2.5 ได ้
แต่เมื่อความเรว็ลมตัง้ต้นมคี่า 2.96 m/s กลบัใหผ้ล
ตรงข้ามเพราะท าให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทุกกรณี 
(E)(F) โดยไม้ยืนต้นทรงกระบอกทีมีค่า LAD 0.6 
ยงัคงความเข้มข้นใกล้เคียงกบัพื้นที่โล่ง เน่ืองจาก
ลกัษณะการจดัวางของต้นไม้ท าให้ลมสามารถผ่าน
ไปไดม้ากทีส่ดุ (จากรปูที ่1) 

 
รูปท่ี 4 ความเข้มข้นของ PM2.5 เมื่อต าแหน่งแนว
ต้นไมอ้ยู่ห่างจากแหล่งก าเนิด 10 ม. ทีค่วามเรว็ลม 
0.48 m/s ซึง่ตน้ไมม้คี่า LAD 0.6(D) และทีค่วามเรว็
ลม 2.96 m/s ซึ่งต้นไมม้คี่า LAD 1.2 (E) และ LAD 
0.6(F) 

ทัง้น้ีเมื่อความเรว็ลมตัง้ต้นความเขม้ขน้ของ 
PM2.5 สูงสุดในพื้นที่ เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นเป็น 
2.96 m/s จาก 0.48 m/s ซึ่งลดลงจากความมาถึง
รอ้ยละ 82.95 
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4.2 ความเรว็ลมหลงัผา่นแนวต้นไม้ 
เมื่อความเร็วลมตัง้ต้นมีค่า 0.48 m/s ค่า

ความเร็วลมหลงัผ่านแนวต้นไม้ไม่แตกต่างกนัมาก 
โดยความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.44-0.49 m/s แต่เมื่อ
ความเรว็ลมตัง้ตน้มคี่า 2.96 m/s ค่าความเรว็ลมหลงั
ผา่นแนวตน้ไมแ้ตกต่างกนัมากโดยมคี่าในช่วง 1.65-
2.52 m/s ดว้ยเหตุน้ีจงึท าใหค้วามเขม้ขน้ของ PM2.5 
เพิม่ขึน้หลงัแนวตน้ไมเ้มือ่ความเรว็ลมสงู 

 

4.3 ปริมาณตกสะสมบนใบของ PM2.5 
เมือ่ความเรว็ลมต ่าท าใหป้รมิาณตกสะสมบน

ใบมีค่ ามากกว่า เมื่ อ เทียบกับความเร็วลมสูง 
เน่ืองจากเพิม่ศกัยภาพในการดกัจบัอนุภาค และค่า 
LAD ต ่ามีการตกสะสมในใบมากกว่าค่า LAD สูง 
กรณีทีม่ปีรมิาณตกสะสมบนใบมากทีส่ดุ คอื ไมพุ้ม่ 

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณตกสะสมบนใบของ PM2.5 
(µg/m2) ในกรณีต่าง ๆ 

5. สรปุผลการวิจยั 

ลกัษณะทรงพุม่และความหนาแน่นพุม่ใบของ
ต้นไม้บางประเภทสามารถลดความเข้มข้นของ 
PM2.5 หลงัผ่านต้นไม้เมื่อความเร็วลมต ่าได้ เพราะ
ชว่ยเพิม่การตกสะสมของ PM2.5 บนใบ แต่เพิม่ความ
เข้มข้นเมื่อความเร็วลมสูง เพราะการกีดขวางของ
แนวตน้ไมท้ าใหค้วามเรว็ลมหลงัต้นไมต้ ่าลง ผลการ
จ าลองแสดงว่ากรณีที่ต้นไม้สามารถช่วยลดความ

เขม้ขน้ไดม้ากทีสุ่ดคอื ไมย้นืตน้ทรงกลมทีม่คี่า LAD 
1.2 ทีค่วามเรว็ลม 0.48 m/s 

ด้วยความแตกต่างของความเข้มข้นของ 
PM2.5 ทีแ่ตกต่างกนัของตน้ไมท้ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ใน
การออกแบบพื้นที่สเีขยีวควรพจิารณาการเลือกใช้
พนัธุ์ไมแ้ละการจดัวางพื้นที่สเีขยีวที่ส่งผลต่อความ
เขม้ขน้ของฝุ่ นละออง นอกเหนือจากความสวยงาม
และการลดความรอ้นของพืน้ทีน่ัน้ ๆ ดว้ย 
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ก่อสรา้ง ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม งานวจิยัน้ีมุง่ศกึษาการน าเศษกระจกส ีและเศษพลาสตกิทีไ่มส่ามารถ
เขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิส าหรบัคุณภาพระดบัอาหาร (Food grade) น ามาผลติเป็นแผน่ประกอบส าหรบัใชใ้น
งานสถาปัตยกรรม สดัสว่นผสมในการผลติแผ่นประกอบ ไดแ้ก่ พลาสตกิโพลโีพรไพลนี (PP) และโพลเีอทลีนี 
(PE) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 90 และ 80 ผสมเศษกระจกทีผ่า่นกระบวนการบดอยา่งหยาบในอตัรารอ้ยละ 0 10 
และ 20 โดยน ้ าหนักของแผ่นประกอบ แล้วน ามาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความร้อนที่อุณหภูมิ 220 ºC เป็น
ระยะเวลา 10 นาที ด้วยแรงอดั 8.43 kg/cm2 ได้เป็นแผ่นประกอบที่มคีวามหนา 10 มลิลิเมตร และความ
หนาแน่น 850 กก./ลบ.ม. แลว้ท าการศกึษาสมบตัทิางกายภาพ และทางกล ผลการศกึษาพบวา่แผน่ประกอบที่
ผลติจากพลาสตกิประเภท PP และกระจกในอตัราส่วนผสมรอ้ยละ 90 : 10 โดยน ้าหนัก มคีวามต้านทานรบั
แรงดดั 32.90 MPa และค่ามอดูลสัยดืหยุ่น 3,787.50 MPa ซึ่งสามารถน าไปใชง้านทดแทนไมอ้ดัชนิดราบใน
งานสถาปัตยกรรม และงานอาคารไดต้ามมาตรฐาน 

 
Abstract 

At present, the construction industry has grown considerably, and used natural resources to 
produce materials that cause environmental problems.  This research aims to study the use of tinted 
glass and waste plastic which cannot be recycled to food grade to produce composite board for 
architectural applications.  Mix proportions of composite board samples consist of polypropylene (PP) 
and polyethylene (PE) plastic in the proportion of 100%, 90% and 80% mixed with 0%, 10% and 20% 
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coarsely ground glass cullet by weight, respectively. The mixtures were molded in a hot press machine 
at 220 °C for 10 minutes with compression force of 8.43 kg/cm2. The composite boards produced have 
a thickness of 10 mm and density of 850 kg/cm3.  Then, the physical and mechanical properties were 
studied. Test results showed that the composite board produced by mixing PP plastic and glass cullet 
in the proportion of 90% and 100% by weight yielded the flexural strength of 32.90 MPa and modulus 
of elasticity of 3,787. 50 MPa.  It can be used to as a plywood product for architectural and building 
applications according to industry standards. 
 
ค าส าคัญ(Keywords): แผ่นประกอบ (Composite Board), พลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรไพลีน (Recycled 
Polypropylene), พลาสตกิรไีซเคลิโพลเีอทลีนี (Recycled Polyethelene), กระจกเหลอืใช ้(Glass Waste) 

 

1 ท่ีมาและความส าคญั 

 ปั จจุ บัน อุ ตสาหกรรมการก่ อสร้ า งส่ งผลให้
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัทรุดโทรมลงอย่างมาก จาก
การใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพือ่น าไปแปรรปูเป็นวสัดุใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาท ิคอนกรตี ปูนซีเมนต์ 
หนิ กรวด ทราย รวมไปถงึไมช้นิดต่าง ๆ สง่ผลกระทบ
ต่อความสมดุลย์ของสิง่แวดลอ้ม และก่อใหเ้กดิปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการหาวัสดุทดแทนใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างจึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากใน
ปัจจุบนั ไมว่า่จะเป็นแนวคดิในการหาวสัดุทดแทนทีใ่ช้
ในการผสมวสัดซุเีมนต ์(Concrete composite) เพือ่ลด
การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหล้ดลง แนวทางการใชว้สัดุ
ในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
material) ซึ่งล้วนเป็นการเสนอแนวคิดและวิธีการ
ด าเนินงานใหส้ง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มน้อยทีสุ่ด
เทา่ทีจ่ะเป็นได ้
 
 งานวจิยัน้ีไดน้ าองคป์ระกอบ 2 อย่างคอื พลาสตกิ 
รีไซเคิล และกระจกเหลือใช้ อุตสาหกรรม ผล
การศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ พบวา่มปีรมิาณขยะมลูฝอย
ทีร่อการจดัการรวมถงึการฝังกลบอยู่เป็นจ านวนมาก 
ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึไดน้ าขยะมูลฝอยขา้งต้นมาเป็น

วสัดุในการขึ้นรูปเป็นแผ่นประกอบส าหรับใช้เป็น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และมปีระสทิธภิาพ
ในการเป็นฉนวนกนัความรอ้นทีเ่ขา้สูอ่าคาร เพือ่เป็น
การลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิเป็นการเพิม่มลูค่า
ของวัสดุเหลือใช้ และเป็นแนวทางในการใช้วัสดุ
ก่อสร้างอย่างยัง่ยืน โดยจะท าการทดสอบเพื่อ
เปรยีบเทยีบมาตรฐานของวสัดุที่ได้จากการวจิยักบั
วสัดุทีว่างขายอยู่ทัว่ไปตามทอ้งตลาด ทัง้สมบตัทิาง
กายภาพ และสมบตัทิางกล 
 

2 ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
2.1   พลาสติก 

        พลาสตกิ เป็นสารประกอบอนิทรยีท์ีส่งัเคราะห์
ขึน้ใช้แทนวสัดุธรรมชาต ิบางชนิดเมื่อเยน็ก็แขง็ตวั 
เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตวั (เทอร์โมพลาสตกิ) บาง
ชนิดแข็งตัวถาวร  ( เทอร์ โม เซตติงพลาสติก ) 
(ประโมทย์, 2553) โดยพลาสติกสามารถแบ่งออก
ตามสมบตัิและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน 
ดงัน้ี 
1. เทอรโ์มพลาสตกิ (Thermoplastic) หรอืเรซนิ เป็น
พลาสติกที่ใช้กนัแพร่หลายที่สุดในโลก ได้รบัความ
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ร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถ
เปลี่ยนรูปได้ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด 
ยกตวัอยา่งเชน่ 
 1 . 1  พอ ลิ เอ ทิ ลีน  (Polyethylene:  PE)  เ ป็ น
พลาสติกที่ไอน ้าซมึผ่านได้เลก็น้อย แต่อากาศผ่าน
เขา้ออกได ้มลีกัษณะขุน่และทนความรอ้นไดพ้อควร 
เป็นพลาสตกิทีน่ ามาใชม้ากทีสุ่ดในอุตสาหกรรม เช่น 
ทอ่น ้า ถงั ถุง ขวด และแทน่รองรบัสนิคา้ เป็นตน้ 
 1.2 พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็น
พลาสตกิทีไ่อน ้าซมึผา่นไดเ้ลก็น้อย แขง็กว่า PE ทน
ต่อสารไขมนัและความร้อนสูงใช้ท าแผ่นพลาสติก 
และถุงพลาสตกิบรรจุอาหารทีท่นรอ้น เป็นตน้ 

2.2   กระจก 

 กระจก คือ วสัดุที่มีสมบตัิโปร่งใส ท าให้ผู้ใช้
สามารถมองเหน็ทศันียภาพภายนอกได้ ทัง้ยงั
เพิ่มความสวยงามให้กับสถาปัตยกรรมด้วย
สมบัติดังกล่าวกระจกจึงถูกน าไปใช้ในการท า
ผนงัภายนอกอาคาร (กระทรวงพลงังาน, 2017) 

2.3 แผน่ประกอบ 

 การใช้แผ่นประกอบในงานสถาปัตยกรรม
สามารถท าไดห้ลากหลาย ขึน้อยู่กบัลกัษณะของ
วสัดุ ลกัษณะของโครงสรา้งทีใ่ช ้รวมไปถงึความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่สามารถก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสม (Winkel, S. R., et al. 2009) 
สามารถประยุกต์เป็นองคป์ระกอบในส่วนต่าง ๆ 
ของสถาปัตยกรรมได ้อาท ิวสัดุปพูืน้ วสัดุปิดผวิ
โครงสรา้งผนงั และวสัดุมงุหลงัคา (ภาพที ่1)     

 

รูปท่ี 1 การประยุกต์ใช้แผ่นประกอบเข้ากับงาน
สถาปัตยกรรมในรปูแบบต่าง ๆ (Winkel, S. R., 2009) 

 การศึกษาถึงสมบตัิทางกายภาพ และทางกลของ
แผ่นประกอบเป็นปัจจัยส าคัญ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึง
ประสทิธภิาพในการใชง้านของแผน่ประกอบใหเ้ป็นไป
ตามทีม่าตรฐานก าหนด 

2.4 การใช้พลาสติกในงานสถาปัตยกรรม   

 อุตสาหกรรมพลาสติกสามารถผลิตพลาสติก
ประเภทโพลคีาร์บอเนต (Polycarbonate) มาใชเ้ป็น
วสัดุในงานสถาปัตยกรรม สามารถพบเหน็ไดม้ากขึน้
ในปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นวสัดุทีม่คีวามแขง็แรงคงทน 
น ้ าหนักเบา มีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย 
โดยแผ่นประกอบที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามา
ประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบังานสถาปัตยกรรมได้ในลกัษณะ
ใกลเ้คยีงกนั (Grimshaw, 2017) 
 

 
รูปท่ี 2 การใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนตในงาน
สถาปัตยกรรม (Grimshaw, 2017) 
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3 ระเบียบวิธีการวิจยั 

 วจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณที่ใช้การศึกษาเชิง
ทดลองและเปรยีบเทยีบ เพื่อพฒันาสมบตัิของแผ่น
ประกอบทีผ่ลติจากพลาสตกิรไีซเคลิและกระจกเหลอื
ใช ้และพจิารณาสดัส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลติ
เป็นแผน่ประกอบส าหรบัใชใ้นงานสถาปัตยกรรม  
 
3.1 การผลิตวสัดแุผน่ประกอบ 
 1 ) บดพลาสตกิรไีซเคลิประเภทโพลเีอทลีนี (PE) 
และโพลีโพรไพลีน (PP) และกระจกเหลือใช้ให้ได้
ขนาดเทา่กนัตามทีก่ าหนด (Ø = 1-2 มม.) 
 2 ) น าพลาสตกิรไีซเคลิทีจ่ดัเตรยีมไวใ้นเบือ้งตน้มา
ผสมกบักระจกเหลอืใชใ้นอตัราสว่นรอ้ยละ 0 10 และ 
20 โดยน ้าหนักแหง้ของพลาสตกิรไีซเคลิ ตามล าดบั 
ดงัแสดงตามสดัสว่นผสมในตารางที ่1 
 3 ) น าส่วนผสมทีเ่ขา้กนัเรยีบรอ้ยเทเขา้แผ่นโลหะ
รองอดั 
 4 ) น าเข้าเครื่องอดัความร้อนที่อุณหภูม ิ190 ºC 
ส าหรับพลาสติกประเภทโพลีเอทีลีน (PE) และที่
อุณหภูม ิ220 ºC ส าหรบัพลาสติกประเภทโพลโีพร
ไพลนี (PP) เป็นเวลา 10 นาท ี
 5 ) น าออกจากเครื่องอดัความรอ้น และท าใหแ้ผ่น
ประกอบมอุีณหภูมทิี่เย็นลงอย่างฉับพลนั โดยการ
น าไปแช่น ้าเพื่อใหแ้ผ่นประกอบเปลี่ยนสภาพอย่าง
รวดเรว็เพือ่พรอ้มส าหรบัการทดสอบขัน้ต่อไป   
 6 ) เตรียมแผ่นประกอบส าหรับการทดสอบหา
สมบัติทางกล ขนาด 10 × 2.5 × 1 ซม. จ านวน
สดัสว่นผสมละ 4 ชุดการทดสอบ 

 
  

 

ตารางท่ี 1 สดัสว่นผสมของแผน่ประกอบ 

 
3.2 การทดสอบสมบติัทางกายภาพ 

         การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของวัสดุ
แผน่ประกอบโดยอา้งองิตามาตรฐาน ASTM C 1185 
 
3.3   การทดสอบสมบติัทางกล 

         ในการทดสอบค่าความต้านทานแรงดดั และ 
ค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของแผ่นประกอบโดยอ้างองิตาม
มาตรฐาน ASTM C 1185 โดยมชีุดทดสอบสดัส่วน
ผสมละ 4 ชุด 
 
4 ผลการทดลอง 
4.1 สมบติัทางกายภาพของวัสดุแผ่นประกอบ

พลาสติกรีไซเคิล และกรจกเหลือใช้ 

4.1.1 ความหนาแน่นของวสัดุแผ่นประกอบฯ ทีผ่ลติ
ได้ ผลจากการท าการทดลองเบื้องต้นเพื่อหาความ
หนาแน่นที่เหมาะสมของวสัดุในช่วง 750 และ 850 
กก./ลบ.ม. พบว่า ความหนาแน่นของวสัดุที่ 850 
กก./ลบ.ม. เป็นระดบัความหนาแน่นที่เหมาะสมใน
การผลิตวัสดุแผ่นประกอบฯ เน่ืองจากปริมาตร
วัตถุดิบในการน ามาผลิตแผ่นประกอบที่ความ
หนาแน่น 750 กก./ลบ.ม. ไม่เพยีงพอต่อการขึน้รูป 
ดงัแสดงในภาพที ่3  
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รูปท่ี 3 ตัวอย่างการขึ้นรูปแผ่นประกอบตามความ
หนาแน่น 750 กก./ลบ.ม. และ 850 กก./ลบ.ม. 
ตามล าดบั (ซา้ย-ขวา)  

 
รปูท่ี 4   ความหนาแน่นของแผน่ประกอบ 

4.2 สมบติัทางกลของวสัดแุผน่ประกอบพลาสติก
รีไซเคิล และกระจกเหลือใช้ 

4.2.1   ค่าความต้านทานแรงดัด ของวัสดุแผ่น
ประกอบฯทีผ่ลิตได้ พบว่า เมื่อเพิ่มอัตราส่วนการ
แทนทีด่ว้ยกระจกเหลอืใชส้่งผลใหค้่าความตา้นทาน
แรงดัดของวัสดุลดลง เน่ืองจากลักษณะของแผ่น
ประกอบที่ได้ไม่สามารถผสมเป็นเน้ือเดียวกนัโดย
สมบรูณ์ จงึท าใหค้า่ความตา้นทานแรงดดัลดน้อยลง 

 
รปูท่ี 5 ความตา้นทานแรงดดัของแผน่ประกอบ 

 

4.2.2  ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของวสัดุแผ่นประกอบฯที ่
ผลิตได้ พบว่า เมื่อเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ด้วย
กระจกเหลือใช้ส่งผลให้ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของวสัดุ
ลดลง เน่ืองจากลักษณะของแผ่นประกอบที่ได้ไม่
สามารถผสมเป็นเน้ือเดยีวกนัโดยสมบูรณ์ จงึท าให้
คา่โมดลูสัยดืหยุน่ของวสัดุแผน่ประกอบลดน้อยลง 

รปูท่ี 6 คา่โมดลูสัยดืหยุน่ของแผน่ประกอบ 
 

5 ข้อสรปุจากการทดลองและข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อสรปุจากการศึกษาวิจยั 
5.1.1  คุณสมบตัทิางกายภาพของวสัดุแผน่ประกอบ
พลาสตกิรไีซเคลิ และกระจกเหลอืใชท้ีผ่ลติได ้ 

         1) ปรมิาณพลาสตกิรไีซเคลิ และกระจกเหลอื
ใช้มีผลต่อความสม ่าเสมอของพื้นผิว โดยสดัส่วน
น ้ าหนักของวัสดุจะเพิ่มลดตาม สัดส่วนผสมที่ได้
ก าหนด 
         2) ความหนาแน่นของวัสดุแผ่นประกอบที่
เหมาะสมในการผลติอยูท่ี ่850 กก./ลบ.ม. 
         3) ไม่มปีรมิาณความชืน้จากแผ่นประกอบฯที่
ผลิตได้ เน่ืองจากลกัษณะของแผ่นประกอบที่ผลิต
จากพลาสตกิรไีซเคลิ 
  
5.1.2   คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุแผ่นประกอบ
พลาสตกิรไีซเคลิ และกระจกเหลอืใชท้ีผ่ลติได ้

         1) ค่าความต้านทานแรงดดั และค่าโมดูลสั
ยดืหยุ่นของแผ่นประกอบมคี่าลดลงเมื่อเพิม่ปรมิาณ



Built Environment Research Associates Conference, BERAC7, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, July 15, 2019 

 

490 

ของกระจกเหลือใช้เข้าไปในสดัส่วนผสมของแผ่น
ประกอบ 
    2 ) ค่าความต้านทานแรงดดั และค่าโมดูลสั
ยดืหยุ่นของแผ่นประกอบทีผ่ลติพลาสตกิประเภทโพ
ลีโพรไพลีน มีค่ามากกว่าแผ่นประกอบที่ผลิตจาก
พลาสติกประเภทโพลีเอทีลีน และมีค่า สูงกว่า
มาตรฐานตามที่ มอก.876-2547 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแผน่ชิน้ไมอ้ดัชนิดราบก าหนดไว ้
 
5.2  ข้อเสนอแนะ          
            ควบคุมขนาดของกระจกใหม้คีวามชดัเจน
มากยิง่ขึน้เพื่อเพิม่ความสวยงามใหก้บัแผ่นประกอบ 
และท าการขึน้รูปโดยใชเ้ครื่องมอืทีม่ขีนาดเหมาะสม
กบัการน าไปใชง้าน 

 

6 กิตติกรรมประกาศ 
            ผูว้จิยัขอขอบคุณบรษิทั องัพลาสตกิ จ ากดั 
และบรษิทั กระจกรุ่งเพชร ส าหรบัความอนุเคราะห์
วัสดุ ที่ ใ ช้ ในการวิจัย  คณะวิศ วกร รมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครส าหรบั
ความอนุเคราะหเ์ครือ่งมอื และอุปกรณ์ในงานวจิยั 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่นัน้สามารถศกึษาไดห้ลายวธิ ีซึ่งวธิใีนการศกึษาสถาปัตยกรรมทีม่ี
ประสทิธภิาพทีสุ่ดคอืการไปศกึษายงัสถานทีจ่รงิ ซึง่จะท าใหเ้หน็องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างชดัเจน 
ทัง้พื้นผวิวสัดุที่ใช้ และการก่อสร้างสถาปัตยกรรม แต่การจะไปศึกษายงัสถานที่จริงนัน้เป็นเรื่องยาก เช่น 
ขอ้จ ากดัในเรื่องระยะทาง ยากต่อการเขา้ถงึ หรอื ความสมบูรณ์ของตวัสถาปัตยกรรมเน่ืองจากความเก่าแก่
ของตวัสถาปัตยกรรมอาจจะท าใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูศ้กึษาได้ หากใช้ระบบความจรงิเสมอืนในการใหค้วามรู้ 
เรื่องการก่อสร้างซึ่งมเีรื่องของเวลา และการก่อสร้างเป็นการลงมที าจรงิ นอกจากนัน้ในปัจจุบนัการหาซื้อ
เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนไดส้ะดวกมากขึน้  ในงานวจิยันี้ใชร้ะบบความจรงิเสมอืนท าใหผู้ศ้กึษาเกดิความรูส้กึ
สมจรงิจากทัง้การมองเหน็และไดย้นิ ซึง่เป็นสมัผสัหลกัทีม่กีารใชง้านและเป็นตวัชี้วดัการรบัรูท้ีส่มจริง หรอืมี
การโต้ตอบกบัผูใ้ช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการรบัรู้ขนาดและสดัส่วน ล าดบัขัน้ตอนการก่อสร้าง การจ าลองสภาพ
อากาศ หรอืสามารถเขา้ใจในรายละเอยีดของการออกแบบและรบัรูไ้ดใ้นหลากหลายมมุมอง  จะสามารถชว่ยให้
ศกึษาการก่อสรา้งเรอืนพืน้ถิน่ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั: ควำมจริงเสมือน, สภำพแวดล้อมเสมือนจริง, การศึกษาเรือนพื้นถิน่ไทย, ความจริงเสมือนใน
การศกึษา 
 

Abstract 

The studies of vernacular architecture can be studied in many ways. The most effective way 
is study in the actual place. It will clearly see the architectural elements. Both of material surface and 
characteristics of vernacular architecture, but the study in actual place is troubled by distance restrictions 
because the architecture is very old. If presented by VR system that people can easy to reach a VR 
technology. This research uses VR system to make the students feel realistic from both vision and 
hearing(The main realistic perception indicators) or respondence with user whether perceive of size 
and proportion of space or able to understand the details of design and can be perceived in many way 
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such as from a high perspective. In conclusion, the order of construction process will help studying the 
Thai vernacular architecture more easily and understandable. 

Keywords: Virtual reality, Virtual Environment, Thai vernacular architecture education, Virtual reality in 
education 

 
1.บทน า 

การศึกษาเรียนพื้นถิ่นไทยในปัจจุบันมี
หลายวิธี  ไม่ว่ าจะศึกษาจากต ารา  ภาพถ่ าย 
แบบจ าลองสามมิติ หรือไปยังสถานที่จริง  ซึ่ง
แนวทางในการศกึษาทีด่ ีทีสุ่ดคอืการไปยงัสถานที่
จรงิทีต่ ัง้ของเรอืน แต่ในความเป็นจรงิทีไ่ม่สามารถ
ท าไดเ้พราะขอ้จ ากดัในเรื่องของระยะทาง และอายุ
ของตัวสถาปัตยกรรม จึงมี การศึกษาผ่านทาง
แบบจ า ลอ งส ามมิติ  ซึ่ ง ก า รศึกษา เพีย ง แค่
แบบจ าลองสามมิติอาจไม่เพียงพอ เพราะอาจมี
รายละเอยีดหลายประการทีไ่มส่ามารถแสดงได้ เช่น 
ขนาดและที่ว่าง ซึ่งการศึกษาผ่านระบบความจริง
เสมอืน จะช่วยลดขอ้จ ากดัเหล่าน้ีได ้ในปัจจุบนัการ
ใชค้วามจรงิเสมอืนมบีทบาทในสงัคมยุคดจิติอลมาก
ขึน้ เน่ืองจากการพฒันาระบบประมวนผลทีส่ามารถ
รองรบัระบบความจรงิเสมอืนไดม้ากยิง่ขึน้ มรีาคาที่
ถูกลง มผีูผ้ลติจ านวนมากแข่งกนัพฒันาระบบใหม้ี
ความสวยงามและสมจรงิ ท าใหก้ารหาซือ้เทคโนโลยี
ความจริงเสมอืนได้สะดวกเข้าถึงบุคคลได้ง่ายขึ้น 
และในอนาคตการใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนจะ
ถูกผนวกเขา้กบัชวีติประจ าวนัของคนทัว่ไป รวมไป
ถงึการศกึษาสถาปัตยกรรม การใชค้วามจรงิเสมอืน
น้ีจะท าให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้สกึสมจริงจากทัง้การ
มองเหน็และไดย้นิ ซึ่งเป็นสมัผสัหลกัทีม่กีารใชง้าน
และเป็นตวัชี้วดัการรบัรูท้ี่สมจรงิ หรอืมกีารโต้ตอบ
กบัผูใ้ช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ขนาดและสดัส่วน
ของทีว่่าง หรอืสามารถเขา้ใจในรายระเอยีดของการ

ออกแบบและรบัรูไ้ดใ้นหลากหลายมุมมอง หรอืทีท่ีม่ ี
อนัตรายในการเขา้ถึง และยงัสามารถสามารถเขา้
ชมได้หลายครัง้ ไม่ต้องไปสถานที่จริง ไม่จ ากัด
จ านวนผูเ้ขา้ถงึ ซึง่จะท าใหก้ารศกึษาสถาปัตยกรรม
มคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ ซึง่ในงานวจิยันี้จะใชร้ะบบ
ความจริงเสมอืนเข้ามาช่วยให้การเรียนรู้ ในเรื่อง
ของ ล าดบัการก่อสรา้ง ของเรอืนพืน้ถิน่ซึง่ในระบบ
ความจรงิเสมอืนจะใหผู้ท้ีใ่ชง้านระบบสามารถเขา้ใจ
ได้ถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ชื่อ ขนาด 
และต าแหน่งขององคป์ระกอบนัน้ได้ และในงานน้ียงั
น าระบบความจรงิเสมอืนไปใช ้ในการจ าลองสภาพ
อากาศที่เกดิขึน้ในเมอืงไทย โดย ม ีการจ าลองฝน 
และแสงอาทติย์ ที่เกดิขึ้นกบัตวัสถาปัตยกรรม ซึ่ง
เป็นข้อได้เปรียบของระบบความจริงเสมือน จะ
สามารถชว่ยใหศ้กึษาเรอืนพืน้ถิน่ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

2.วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การใช้งานความจริงเสมือนกับการศึกษา
สถาปัตยกรรม  ก่อนที่นักออกแบบจะสามารถ
ออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ดีได้ย่อมต้องผ่าน
การศกึษาสถาปัตยกรรมทีม่คีุณคา่มาก่อน ปัจจุบนันี้ 
แนวทางการศึกษาอาคารได้พัฒนาไปมาก เมื่อ
เทคโนโลยตี่าง ๆได้เขา้มามบีทบาท การ อนุรกัษ์
และเกบ็รกัษาอาคารในรปูแบบดจิติอล เป็นแนวทาง
การศึกษาที่ก าลัง มีผู้ให้ความสนใจ เป็นวงกว้าง 
เครื่องมอืใหม่ ๆ อย่างสแกนเนอร ์สามมติทิ าใหเ้รา
สามารถเก็บข้อมูลสภาพ ปัจจุบันของอาคารที่มี
คุณค่าเอาไว้ได้อย่างถูก ต้องและละเอียด แต่การ
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เก็บข้อมูลอาคารไว้แต่ เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่
เพยีงพอ เราตอ้งท าการ เผยแพร่หรอืจดัแสดงขอ้มลู
เหล่านัน้ด้วย เพื่อให ้ผูร้บัชมได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของอาคารนัน้ ๆ ได ้ความจรงิเสมอืนกเ็ป็นสือ่ส าคญั
ในการจดัแสดง ขอ้มลูประเภทน้ี การสรา้งพืน้ทีส่าม
มิติที่ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปรับชมอาคารที่เป็น
มรดกของชาต ิไดส้มจรงิและไดบ้่อยตามทีต่้องการ
จะท าให้ สามารถรบัรู้ถึงความส าคญัของอาคารได้ 
โดยที ่ผูร้บัชมไมจ่ าเป็นจะตอ้งเดนิทางไปยงัสถานที ่
จริงเลย อีกทัง้แบบจ าลองดิจิตอลยงัสามารถเป็น 
สื่อกลางในการน าเสนอขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบั
อาคารทีต่อ้งการศกึษาไดอ้กีมาก 

ตวัอย่างงานวจิยัทีศ่กึษาเรอืนพืน้ถิน่ไทย
ในรูปแบบ สามมติิ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การ
พฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์และค าศพัท์พืน้ถิน่
เพื่อการศกึษาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ภาคอสีาน โดย
ใช้เทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรี (นางสาว ชนิดา
เฉียงพิมาย, 2018) ได้ท าการศึกษา เรือนพื้นถิ่น
ภาคอสีาน ในเรือ่ง ค าศพัทห์รอืชือ่เรยีกองคป์ระกอบ
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิน่อสีาน โดยสามารถศกึษา
ศึกษาแบบจ าลอง  3D และ  ค าศัพท์ชื่ อ เ รียก
องค์ประกอบ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ศึกษาโดย
วธิีการลงพื้นที่ถ่ายรูปเก็บข้อมูล เพื่อให้นักศึกษา
และสถาปนิกเรยีนรู้สถาปัตยกรรมพืร้ถิน่อสีานผ่าน
ระบบอนไลน์มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ระบบความจริง
เสมือนในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นน้ีอยู่ใน
ประเทศจีน( Chengyu Sun, Wei Hu, Diqiong X, 
2018)เป็นงานวจิยัทีส่ ารวจรูปแบบของ UI ในระบบ
ความจริงเสมอืน ที่เหมาะในการเรียนรู้โครงสร้าง
ของโบราณสถาน โดยม4ีปัจจยัหลกัทีเ่ป็นความท้า
ทายของการออกแบบ UI ใน VR ซึง่กค็อื Navigation 
modes , operation methods, observation scales 

,background options ซึ่งในงานวจิยัน้ีจะหารูปแบบ
ของ UI ทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนรูโ้ครงสรา้ง 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้พฒันา 

ฮารด์แวร(์Hardware)  

- HMD ( Head Mounted Display) เทคโนโลยคีวาม
จรงิเสมอืน เป็นอุปกรณ์ส าหรบัการแสดงผล เพื่อที่
ผู้ใช้งานจะสามารถ เข้าไปยงัความจริงเสมือนได้ 
โดยการรบัขอ้มูลที่ ประมวลผลมาจากชุดค าสัง่จาก 
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ลอืกใช ้ 

- คอมพวิเตอร์ (Computer) ถูกน ามาเป็นเครื่องมอื
ในการประมวลผลขอ้มลู และ ใชใ้นการพฒันาระบบ
เพื่อสร้างเป็น แอพพลเิคชัน่ส าหรบัการเรยีนรู้ด้วย
ความจรงิเสมอืน  

- อุปกรณ์ควบคุม (Controller) เป็นอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้น
การออกค าสัง่ในระบบ ระหว่างผูใ้ชง้านกบั วตัถุใน
สภาพแวดล้อมเสมอืนจริงโดยในงานวจิยั น้ีได้น า 
อุปกรณ์ควบคุมมาใช้ในการออกค าสัง่และควบคุม
แบบจ าลองสามมติ ิ 

ซอฟตแ์วร(์Software)  

-  เ กม เ อนจิ้ น  (Game Engine) เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มือ 
ช่วยเหลือในการสร้างเกม ซึ่งในงานวิจัย น้ีใช้ 
Unity3D ในการพฒันาระบบ เนื่องจากมชีุดค า สัง่ใน
การพฒันาเทคโนโลยีความจริงเสมือนและมีคอม
มวินิตี้ผู้ใช้งานที่ใหญ่สามารถหาวธิกีารพฒันาหรอื
แกปั้ญหาไดส้ะดวก 
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3.2 การท างานของระบบ 

 

รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการท างานของระบบ 

การท างานของระบบความจรงิเสมอืนในงานน้ีแบ่ง
ออกเป็นสามารถแบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื 

3.2.1 การพฒันาแบบจ าลองสามมติซิึ่ง ผูว้จิยัไดน้ า
แบบจ าลองสามมติทิีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูมา
ใช้ร่วมกับแบบก่อสร้างของตัวอาคาร เพื่อสร้าง
แบบจ าลองสามมติโิดยใชโ้ปรแกรม Rhinoceros ใน
การพฒันา แบบจ าลองสามมติ ิ

3.2.2 การน าเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนเขา้สู่ เกมส์
เอนจิน้ ตอ้งใชชุ้ดค าสัง่ส าเรจ็รปูส าหรบั การใชง้านมี
ชื่อว่า SteamVR ซึ่งเป็นลกัษณะ เหมอืนโปรแกรม
เสริม (Plug-in) ที่จะท า ให้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 
เกมสเ์อนจิน้สามารถทีจ่ะรบั สง่ขอ้มลูต่างๆ ในระบบ
ความจรงิเสมอืนได ้

3.2.3 การออกแบบ ฟีเจอร์ที่ในการศกึษาเรอืนพื้น
ถิน่ไทย  
- ขัน้ตอนการก่อสรา้งเรอืนพืน้ถิน่ เพื่อใหผู้ท้ีเ่รยีนรู้
สามารถทราบถึงล าดบัขัน้ตอนในการก่อสร้าง ใน
ส่วนน้ีถูกพฒันาผ่านชุดค าสัง่ c# โดยออกแบบให้
ชุดค าสัง่ใช้ง่ายกับทัง้ผู้พัฒนา โดยในส่วนน้ีจะ
ประกอบไปดว้ย ขอ้มลู สามมติซิึง่เป็นตวัโมเดล และ
ข้อมูล สองมิติเป็นข้อความอธิบายองค์ประทาง
สถาปัตยกรรมแต่ละชิ้น(รูปที่ 2)ในส่วนของการ
ท างานของระบบน้ีจะเป็นการเลอืกน าวตัถุทีถู่กตอ้ง
มาใส่ลงในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ถ้าถูกต้องจะไปยัง
ขัน้ตอนต่อไปถา้ผดิตอ้งกลบัไปเริม่ใหม(่รปูที ่3) 

 

รปูท่ี 2 แสดงการใชง้านชุดค าสัง่ 

 

รูปท่ี 3 รูปแบบการท างานของระบบ ขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง 



การพฒันาระบบความจรงิเสมอืนเพือ่ศกึษาการก่อสรา้งเรอืนพืน้ถิน่ไทย 
ภาสวชิญ ์ตนัตธิรรม และ ดร. ชาว ีบุษยรตัน์  
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-  ขัน้ตอนการจ าลองสภาพอากาศส่วนน้ีเป็นการ
จ าลองสภาพอากาศทีเ่กดิขึน้  จ าลองช่วงเวลาในแต่
ละวนัการเกดิแสงเงาในอาคาร 

4. การใช้งานระบบ 

 4.1 การศึกษาขัน้ตอนการก่อสร้าง 
ผู้ที่ใช้งานจะสามารถเรียนรู้ถึงขัน้ตอน

ล าดบัการก่อสรา้ง,องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
ของเรอืนพืน้ถิน่ไทยได้ โดย การก่อสรา้งของเรอืน
พืน้ถิน่ไทยภาคเหนือม ี8 ขัน้ตอน ในระบบนี้ผูใ้ชง้าน
ตอ้งเลอืก องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมไปวางไว้
ในจุดที่ก าหนดตามล าดับที่ถูกต้องเพื่อที่จะไปยัง
ชิ้นส่วนถดัไปถดัไปและขัน้ตอนการก่อสร้างถดัไป 
โ ด ย ใ น แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ จ ะ มี ข้ อ มู ล ข อ ง
องคป์ระกอบต่างๆรวมอยู่ดว้ย เมือ่วางองคป์ระกอบ
ไดถู้กต้อง  ตวัสถาปัตยกรรม ขนาด 1:10 และ 1:1 
จะค่อยๆแสดงขึ้นมาทีละชิ้นตาม จ านวนองค์ - 
ประกอบทีว่างถูกตอ้ง 

 
 
รูปท่ี 4 หน้าต่างการแสดงผลภายในโปรแกรม ใน
การศกึษาขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
 
4.2 การจ าลองสภาพอากาศ 
การจ าลองสภาพอากาศแบง่เป็น 2 รปูแบบ  
-จ าลองการตกของน ้าฝน เน่ืองจากในเมอืงไทยเป็น
เขตรอ้นชืน้ท าใหฝ้นตกบ่อยครัง้ แบบจ าลองน้ีจะท า

ให้เห็นพื้นที่ใช้งานเวลาฝนตก  โดยในส่วนน้ี 
ผูใ้ชง้านจะสามารถเปิด และปิดการจ าลองของฝนได้
ใน เมนู เพือ่ดผูลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
-จ าลองช่วงเวลาของแต่ละวนัตามแสงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ท าใหเ้หน็ถงึ สภาพของแสงและเงาที่
เกิดขึ้นภายในอาคาร ในแต่ละช่วงเวลา โดยผู้ใช้
ระบบจะสามรถเลอืกเวลาไดว้า่ช่วงเวลา ตัง้แต่เวลา 
5 นาฬิกา จนถึง 17 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ
พระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก 
 

 

รปูท่ี 5 การจ าลองแสงของชว่งเวลาในแต่ละวนั 

5. สรปุผล 

งานวิจัยน้ีได้สร้างระบบช่วยเหลือการ
เรยีนรู้เรอืนพื้นถิ่นไทย ด้วยระบบความจรงิเสมอืน
เพื่อเป็นเครื่องมอื ให้นักศึกษาที่สนใจศกึษา เรอืน
พื้นถิ่นไทย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา 
สถาปัตยกรรม สามารถส ารวจพื้นที่ต่าง ๆ ของ
อาคาร และจ าลองแสงธรรมชาตแิละสภาพอากาศที่
เกดิขึน้กบัตวัสถาปัตยกรรมได ้ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีเป็น
ดิจิตอลไฟล์(digital file) ท าให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูกีค่รัง้กไ็ดต้ามทีต่อ้งการ อกีทัง้
ยงัง่ายต่อการ ท าความเขา้ใจ เน่ืองจากเป็นระบบ
ความจรงิเสมอืนแบบมปีฏสิมัพนัธ ์และลดระยะเวลา
และค่าใชจ้่ายในการศกึษา และยงัเปรยีบเสมอืนการ
บนัทกึประวตัศิาสตร์ ของมรดกวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้
ใหน้ักศึกษาสามารถ เหน็ภาพได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
ในอนาคตอยากพฒันาฟีเจอร์อื่นๆ ที่สามารถใช้ใน
ระบบความจริงเสมือนได้ดี เช่นการศึกษาที่ว่าง
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ภายในเรอืนพืน้ถิน่ หรอืเป็นฟีเจอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิี
ชวีติของคนและ ตวัเรอืนพืน้ถิน่ 

รายการอ้างอิง 
ผศ. พฤฒพิร ลพเกดิ และ ดร. ชาว ีบุษยรตัน์ 

(2560). การศกึษาการประยุกตใ์ชค้วามจรงิ
เสมอืน ในกระบวนการทางสถาปัตยกรรม.
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตรแ์ละการผงัเมอืง, สาขาสถาปัตยกรรม. 

ณฐัภทัร  ชชัวาลา. (2560). ระบบชว่ยเหลอืการ
ออกแบบรา่งรว่มกนัในขัน้ตน้ดว้ยระบบความ
จรงิเสมอืนแบบมปีฏสิมัพนัธ.์(วทิยานิพนธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และการผงัเมอืง, 
สาขาสถาปัตยกรรม 

ชนิดา เฉียงพมิาย. (2560). การพฒันาระบบ
สารสนเทศออนไลน์และค าศพัทพ์ืน้ถิน่เพือ่
การศกึษาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่อสีานโดยใช้
เทคโนโลยโีฟโตแกรมเมทร.ี (วทิยานิพนธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง, 
สาขาสถาปัตยกรรม. 

ส านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม. 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่(2561). สถาปัตยกรรม
ลา้นนา. สบืคน้เมือ่ 10 มกราคม 2562. จาก 
http://art-culture.cmu.ac.th/index.php 

2PM  Architects. (2017). Using google     
cardboard VR with BIM for small  
architectural projects. Retrieved February  
28 2017, from http://www.2pm-architects. 
co.uk/google-cardboard-vr-bimarchitectural- 
projects/ 

 

สบืพงศ ์ จรรยส์บืศร.ี  (2558).  เอกสารประกอบการ
บรรยาย วชิาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่. สบืคน้เมือ่ 
25 มกราคม 2562. จาก 
https://issuu.com/suebpongchans/docs/verna
rchbook58 

http://art-culture.cmu.ac.th/index.php
https://issuu.com/suebpongchans/docs/vernarchbook58
https://issuu.com/suebpongchans/docs/vernarchbook58


ระบบน ำเสนอเสน้ทำงหนีไฟในอำคำรโดยใชข้อ้มลูจำกแบบจ ำลองขอ้มลูสำรสนเทศอำคำรทีน่ ำเสนอผำ่นเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน 
ธนปรชัญ ์ไกรวงศ ์และ ผศ. ดร. ชำว ีบุษยรตัน์ 

 

497 
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ตน้เหตุของกำรเสยีชวีติในอดตีนัน้ มกัเกดิจำกเหตุอคัคภียัหรอืภยัธรรมชำตทิีเ่กดิขึน้หลำยครัง้ และ
สำเหตุหลกัในเสยีชวีติเกดิจำกสบัสนของเสน้ทำงหนีไฟในอำคำร กำรท ำใหผู้ใ้ชง้ำนอำคำรเขำ้ใจในเสน้ทำงหนี
ไฟนัน้ไดถ้อืเป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรลดควำมสญูเสยีทัง้ในแง่ของชวีติและทรพัยส์นิ ขอ้แตกต่ำงจำกอดตีคอื
ปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีีเ่ขำ้มำช่วยเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจคอืเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืนทีน่ ำ
วตัถุในโลกเสมอืนมำแสดงบนโลกจรงิโดยกำรทบัซ้อนเขำ้ไปในภำพทีก่ล้องจบัมำได ้เช่น หุ่นจ ำลองในโลก
เสมือนต่ำง ๆ ในงำนวิจยัน้ีได้น ำเสนอกำรเตรียมเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟโดยใช้จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืนคอืกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจใหแ้ก่ผูใ้ชอ้ำคำรไดโ้ดยกำรทบัซอ้นขอ้มลูเสน้ทำง
อพยพหนีไฟที่ได้มำจำกแบบจ ำลองขอ้มูลสำรสนเทศอำคำรลงไปบนเส้นทำงหนีไฟจรงิ ๆ ซึ่งเทคโนโลยีน้ี
สำมำรถท ำใหผู้ใ้ชง้ำนอำคำรใชง้ำนไดท้ัง้ในสถำนกำรณ์จริงและกำรฝึกซอ้มหนีไฟ กำรเขำ้ใจในเสน้ทำงหนีไฟ
นัน้ส ำคญัมำกต่อผูใ้ชง้ำนอำคำรในกำรทีจ่ะลดควำมเสีย่งในกำรสูญเสยีซึ่งชวีติและทรพัย์สนิ ดว้ยเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืนและแบบจ ำลองขอ้มลูอำคำรนัน้สำมำรถท ำใหผู้ใ้ชง้ำนอำคำรอพยพออก
นอกอำคำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

ค ำส ำคญั: เทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน, แบบจ ำลองขอ้มลูสำรสนเทศอำคำร, เสน้ทำงหนีไฟ, 
กำรอพยพออกนอกอำคำร 
 

Abstract 

In the past in case of fire and other disasters, the most often death is caused by not having 
enough fire escape and confusion in the evacuation path that made loss of lives and properties. To fix 
the confusion in the evacuation path, the understanding of evacuation path can help building users to 
recognize the path and increase the chances of survival preventing the loss of lives and properties as 
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in the past. Augmented reality (AR) is a type of mixed-reality technology dealing with the combination 
of virtual and real world. The virtual world is created in digital platform such as 3D model which in this 
case made by BIM.  This paper proposes a building evacuation preparing phase based on AR 
application.  This tool uses the advantage of AR that it is one of the most- friendly communicative 
technology which could help occupants to understand and aware of the route that can lead them out 
of the building. The application allows users to view fire emergency exit route in AR view while entering 
buildings or pre-evacuation training phase. The understanding of building evacuation is very important 
to occupants for reducing the risk of losing their lives and properties. With this AR-evacuation system, 
users can understand the fire emergency exit route more effectively in early stage of building 
evacuation. 

Keywords: Augmented reality, BIM, Fire exit route, Building evacuation 

 
1 บทน ำ 

อดตีที่ผ่ำนมำเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมแ้ละมี
ผูเ้สยีชวีติโดยสว่นมำกมกัจะมสีำเหตุจำกกำรหนีออก
จำกอำคำรไมไ่ด ้เน่ืองจำกทำงหนีไฟไม่เพยีงพอและ
เกดิควำมสบัสนในเสน้ทำงกำรอพยพ ท ำใหห้นีไฟไม่
ทนัจนเป็นเหตุใหส้ญูเสยีชวีติ ดงันัน้กำรชีน้ ำทำงหนี
ไฟในอำคำรรวมไปถึงกำรท ำใหผู้้ใช้อำคำรสำมำรถ
รบัรู้เส้นทำงหนีไฟได้ สำมำรถท ำให้เพิม่โอกำสใน
กำรรอดชวีติไดม้ำกขึน้ ดงัเชน่ทีผ่ำ่นมำ  

ในปัจจุบนัแบบจ ำลองข้อมูลสำรสนเทศ
อำคำรหรือ BIM (Building Information Modelling) 
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ที่ ช่ ว ย ใ ห้ ง ำ น อ อ ก แ บ บ
สถำปัตยกรรมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ 
ผูอ้อกแบบสำมำรถก ำหนดคำ่และรำยละเอยีดต่ำง ๆ 
ลงไปในแบบจ ำลองสำมมติโิดยผำ่นกระบวนกำรทำง
คอมพิวเตอร์เพื่อบริหำรโครงกำรได้สะดวกและ
รวดเรว็โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกนัระหวำ่ง สถำปนิก 
วศิวกร ผู้รบัเหมำก่อสร้ำง และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตลอดจนลูกค้ำหรือเจ้ำของโครงกำร
สำมำรถสื่อสำรเข้ำใจกันสะดวกมำกขึ้น เพื่อให้

ผูใ้ชง้ำนอำคำรสำมำรถเขำ้ใจเสน้ทำงสญัจรไดอ้ย่ำง
สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ซึง่ในสว่น
ของกำรน ำเสนอแบบจ ำลองเสมอืนในโลกดจิติอลที่
น ำมำทบัซอ้นกบัโลกจรงินัน้กม็เีทคโนโลยทีีส่ำมำรถ
เขำ้มำรองรบัในกำรน ำเสนอในโลกจรงิแบบน้ีได ้

เทคโนโลยีผสมผสำนโลกจริงเข้ำกับโลก
เสมอืน หรอื AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยี
ทีม่จีุดเด่นในกำรน ำแบบจ ำลองสำมมติใินโลกเสมอืน
ออกมำสื่อสำรให้ผู้ใช้งำน โดยกำรน ำมำซ้อนทบักบั
วตัถุหรอืพืน้ทีท่ีม่อียูใ่นโลกจรงิเพือ่ทีจ่ะท ำใหผู้ใ้ชง้ำน
มกีำรรบัรูท้ีส่มจรงิและเขำ้ใจตรงกนัไดม้ำก  

งำนวิจัยน้ีเป็นกำรออกแบบระบบกำร
น ำเสนอเส้นทำงหนีไฟในอำคำรด้วยกำรใช้ข้อมูล
จำกแบบจ ำลองขอ้มูลสำรสนเทศอำคำรที่น ำเสนอ
ผ่ำนเทคโนโลยีกำรผสมผสำนโลกจริงเข้ำกับโลก
เสมือนเพื่อควำมปลอดภัยเพื่อลดกำรเกิดควำม
สูญเสยีของชวีติเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ต้องหนี
ออกจำกอำคำร ทัง้ยังเป็นกำรใช้ประโยชน์และ
ประสิทธิภำพของแบบจ ำลองข้อมูลสำรสนเทศ
อำคำรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุอกีดว้ย 



ระบบน ำเสนอเสน้ทำงหนีไฟในอำคำรโดยใชข้อ้มลูจำกแบบจ ำลองขอ้มลูสำรสนเทศอำคำรทีน่ ำเสนอผำ่นเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน 
ธนปรชัญ ์ไกรวงศ ์และ ผศ. ดร. ชำว ีบุษยรตัน์ 
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2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ทำงหนีไฟนัน้ถือได้ว่ำเป็นส่วนประกอบ
ส ำคัญส่วนหน่ึงในกำรใช้งำนอำคำร เ น่ืองจำก
สำมำรถใช้เป็นทำงสญัจรในยำมปกตทิัง้ยงัเป็นทำง
ล ำเลียงผู้ใช้งำนอำคำรออกนอกอำคำรในยำมเกิด
เหตุต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภยั ดงันัน้จึง
เป็นทีม่ำของกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมำตรฐำนใหแ้ก่
สถำปนิกเพื่อสำมำรถออกแบบอำคำรที่พร้อมด้ำน
ควำมปลอดภยั 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยผีสมผสำนโลก
จริงเขำ้กบัโลกเสมอืนกบัระบบบอกบรบิทโดยรอบ
บรเิวณทำงเดนิ ใช้ส ำหรบัลกัษณะของระบบที่เป็น
โปรแกรมที่สภำพแวดล้อมในอำคำรท ำงำนบน
โทรศพัท์มอืถอืและบอกต ำแหน่งจำกในอำคำรไดท้ัง้
ยงัมีกำรใช้งำนกำรบอกต ำแหน่งในอำคำรร่วมกับ
เทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืนดว้ย 
รวมไปถึงระบบสัง่กำรด้วยเสียงโดยที่จุดเด่นของ
ระบบน้ีคอืสำมำรถบ่งบอกต ำแหน่งและแสดงผลของ
เทคโนโลยีผสมผสำนได้โดยไม่ต้องมีกำรท ำป้ำย
สัญลักษ ณ์  (Buti Al Delail, Luis Weruaga & M. 
Jamal Zemerly, 2012) 

กำรวจิยัที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำรของเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบั
โลกเสมอืน โดยกลุม่ตวัอยำ่งในงำนวจิยันัน้จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงไดใ้ชเ้ทคโนโลยผีสมผสำน
โลกจริงเข้ำกับโลกเสมือนกับแบบจ ำลองข้อมูล
สำรสนเทศ แต่อีกกลุ่มหน่ึงใช้กำรอ่ำนแบบจำก
กระดำษปกต ิใชเ้วลำประมำณหน่ึงชัว่โมงครึง่ กลุม่ที่
ไดใ้ชเ้ทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน
กบัแบบจ ำลองขอ้มลูสำรสนเทศนัน้สำมำรถอ่ำนแบบ
ไดร้วดเรว็กว่ำถงึ 2 เท่ำในกำรอ่ำนแบบก่อสรำ้งทำง
สถำปัตยกรรมครัง้แรก แสดงให้เห็นว่ำเทคโนโลยี

ผ สมผส ำน โ ลกจ ริ ง เ ข้ ำ กับ โ ล ก เ สมื อ นนั ้น มี
ควำมสำมำรถที่โดดเด่นในเรื่องของกำรแสดงผลให้
ผูร้บัขอ้มลูมคีวำมเขำ้ใจไดอ้ยำ่งลกึซึง้ภำยในเวลำอนั
สัน้  (Chu, Michael, Jane Matthews & Peter E.D. 
Love, 2018) 

ในงำนวิจัยที่มีลักษณะเดียวกัน คือ ระบบ
กำรนับก้ำวที่มีลักษณะเป็นกำรใช้ เทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืนโดยที่มจีุดเด่น
คอืเป็นงำนวจิยัแรก ๆ ที่น ำกำรใช้เทคโนโลยน้ีีกบั
กำรอพยพออกนอกอำคำร แต่ก็ยงัมีข้อจ ำกัดด้วย
ควำมสำมำรถของเทคโนโลยใีนขณะนัน้ (Junho Ahn 
& Richard Han, 2012) 

ทัง้น้ีกำรน ำเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้
กับโลกเสมือนได้เริ่มมีกำรน ำมำใช้งำนในกำร
น ำเสนอเส้นทำงภำยในอำคำรแล้ว อำทิ กำรน ำ
เสน้ทำงเพือ่ไปยงัสถำนทีส่ ำคญัในอำคำรนัน้ ๆ และ
บำงส่วนได้มกีำรน ำเทคโนโลยีน้ีมำใช้ในส่วนของ
กำรอพยพออกนอกอำคำรแลว้ แต่ยงัคงอยู่ในระดบั
กำรทดลองอยู่เท่ำนัน้ยงัไม่ไดม้กีำรน ำมำใช้ในส่วน
ของงำนสถำปัตยกรรม อกีทัง้ยงัไม่ไดน้ ำขอ้มลูทีจ่ะ
น ำเสนอมำจำกแบบจ ำลองขอ้มูลสำรสนเทศอำคำร
ดว้ย 

3. กำรพฒันำระบบ 
3.1 อปุกรณ์ทีน่ ำมำใช้พฒันำระบบแบง่ออกเป็น 2 
ส่วนหลกัๆ คือ ชุดค ำสัง่(software) และอปุกรณ์
(Hardware) 
3.1.1 ชุดค ำสัง่(Software) 
 ในส่วนของชุดค ำสัง่นัน้ควำมเหมำะสมใน
กำรเลอืกใชเ้ครื่องมอืในกำรพฒันำเมื่อเปรยีบเทยีบ
จำกเครื่องมอืทีไ่ดท้ ำกำรทดลองใชง้ำนและหำขอ้มูล
ประกอบกันแล้ว พบว่ำ โปรแกรม Unity มีควำม
เหมำะสมกบังำนวจิยัในที่น้ีมำกที่สุด เน่ืองจำกเป็น
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โปรแกรมทีม่เีสถยีรภำพมำกเมื่อเทยีบกบัโปรแกรม
อื่น ทัง้ยงัสำมำรถเป็นโปรแกรมทีเ่ชื่อมต่อกบั Plug-
in ที่ใช้ในกำรสร้ำงระบบผสมผสำนโลกจริงเข้ำกับ
โลกเสมอืนไดท้ัง้ 2 แบบ คอื Vuforia และ ARKit อกี
ทัง้ Unity ยงัสำมำรถปรบัแต่งชุดค ำสัง่และรูปแบบ
ของ Interface ต้องกำรปรำกฏในแอพลเิคชัน่ได้ ซึ่ง
ไม่สำมำรถท ำได้ในแพลทฟอร์มส ำเร็จรูปอย่ำงเช่น 
Pixlive หรอื Layar และ Unity เนื่องจำกไดพ้ฒันำขึน้
ในภำษำทีไ่มซ่บัซอ้นมำกนกันัน่กค็อื C# ท ำใหม้กีลุ่ม
ผูใ้ช้งำนเป็นจ ำนวนมำกเหมำะส ำหรบักำรหำขอ้มูล
เมื่อพบเจอปัญหำในส่วนของกำรท ำงำน โดยใน
ชุดค ำสัง่อื่น ๆ มกีำรใชง้ำนดงัต่อไปนี้ 
 -  ใ ช้ชุ ดค ำ สั ง่  Autodesk Revit ในกำร
จัดกำรกับแบบจ ำลองสำมมิติซึ่งรวมไปถึงกำร
วิเครำะห์เส้นทำงหนีไฟโดยโปรแกรมเสริม  คือ 
Dynamo ดว้ย 
 - Vuforia เป็นโปรแกรมเสรมิของ Unity ใช้
ในกำรสร้ำงสญัลกัษณ์ เพื่อใช้ในกำรท ำเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน 
 - โปรแกรมเกมส์เอนจิ้น Unity ใช้เพื่อ
พฒันำรปูแบบกำรใชง้ำนอยำ่งทีก่ลำ่วไปขำ้งตน้ 
3.1.2 สว่นอุปกรณ์(Hardware) 
 อุปกรณ์ที่น ำมำใช้ในงำนวิจัยน้ีต้องเป็น
อุปกรณ์ที่มีควำมเหมำะสมในด้ำนกำรใช้งำน 
สำมำรถรองรบักำรท ำงำนของชุดค ำสัง่ขำ้งตน้ได ้ทัง้
ยงัเหมำะสมในกำรพกพำเพื่อใหส้ำมำรถน ำอุปกรณ์
ไปยังส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรได้ในขณะที่ผู้ใช้งำน
อำคำรไดก้ ำลงัท ำกำรอพยพออกนอกอำคำร  
 อุปกรณ์ Smart Device ใชเ้ป็น iPhone XR 
ทีท่ำง Apple ไดม้กีำรพฒันำ Hardware มำเพื่อใหม้ี
ควำมรองรบักบัระบบผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลก
เสมอืนมำกขึน้รวมไปถงึระบบประมวลผลเชน่กนั 
 

3.2 สถำปัตยกรรมของระบบ 
 กำรออกแบบและพฒันำระบบน ำเสนอ
เ ส้นท ำ งห นี ไฟ ในอำคำ ร โดย ใช้ข้อ มู ล จ ำก
แบบจ ำลองขอ้มูลสำรสนเทศอำคำรทีน่ ำเสนอผ่ำน
เทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน มี
ขัน้ตอนในกำรพฒันำระบบดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 ภำพรวมของระบบกำรออกแบบและพฒันำ
ระบบนัน้ผูว้จิยัไดแ้บง่ขัน้ตอนกำรท ำงำนออกเป็น 3 
สว่นหลกั ๆ ตำมรปูที ่1 

 รปูท่ี 1 ภำพรวมของระบบ 
- เริ่มต้นด้วยกำรวิเครำะห์เส้นทำงหนีไฟเพื่อ

อพยพออกนอกอำคำรด้วยโปรแกรมเสริม 
Dynamo และไดเ้ป็นแบบจ ำลองของเสน้ทำงเพื่อ
มำใชใ้นกำรท ำเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้
กบัโลกเสมอืน 

- สร้ำงและออกแบบกำรใช้ฐำนข้อมูลท ำน ำ
แบบจ ำลองที่ได้จำกกระบวนกำรขำ้งต้นเพื่อมำ
จดักำรต่อกบัเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบั
โลกเสมอืนโดยเชื่อมต่อกบัขอ้มลูผ่ำนสญัลกัษณ์
เพือ่เรยีกขอ้มลูแบบจ ำลองมำทบัซอ้นในโลกจรงิ 

- เลือกต ำแหน่งติดตัง้แบบจ ำลอง และออกแบบ
รูปร่ำงหน้ำตำของหน้ำต่ำงแสดงผลที่จะมี



ระบบน ำเสนอเสน้ทำงหนีไฟในอำคำรโดยใชข้อ้มลูจำกแบบจ ำลองขอ้มลูสำรสนเทศอำคำรทีน่ ำเสนอผำ่นเทคโนโลยี
ผสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบัโลกเสมอืน 
ธนปรชัญ ์ไกรวงศ ์และ ผศ. ดร. ชำว ีบุษยรตัน์ 
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ปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้ำนอำคำรเพื่อเรยีกดเูสน้ทำง
หนีไฟในอำคำรผำ่นอุปกรณ์ Smart device 

3.2.2 ภำพรวมของระบบฐำนขอ้มลู 
 กำรท ำงำนของฐำนขอ้มูลนัน้จะแสดงกำร
เชือ่มต่อระหวำ่งกำรใชง้ำนแต่ละชุดค ำสัง่ดงัน้ี 
- น ำแบบจ ำลองของที่พกัอำศยัมำเพื่อวเิครำะห์

เสน้ทำงหนีไฟโดยใชโ้ปรแกรมเสรมิ Dynamo 
- น ำแบบจ ำลองที่ได้จำกกำรวิเครำะห์โดย

โปรแกรมเสรมิ Dynamo ใน Revit ออกมำ 
- เตรียมสัญลักษณ์เพื่อให้สำมำรถดึงข้อมูล

แบบจ ำลองจำกฐำนขอ้มลูได ้
- เตรียมกำรท ำหน้ำต่ำงกำรใช้งำนโดยกำรรวม

ขอ้มูลทัง้สองอย่ำงจำกขำ้งต้นด้วย Unity ท ำให้ 
Smart device สำมำรถตรวจจับสัญลักษณ์และ
แสดงผลเสน้ทำงหนีไฟของแบบจ ำลองสำมมติไิด ้

3.2.3 ภำพรวมกำรท ำงำนของผูใ้ชง้ำน 
กำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบนัน้สำมำถแบ่ง

ออกเป็นขัน้ตอนไดด้งัน้ี 
- ท ำกำรตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ลงบน Smart device 
- ตรวจจบัภำพสญัลกัษณ์ที่ตรงกบัฐำนขอ้มูลที่

ไดท้ ำกำรตัง้คำ่ไวข้ำ้งตน้ 
- ข้อมูลเส้นทำงเสมือนสำมมิติจะแสดงผลบน

หน้ำจอของ Smart device 
- ท ำกำรอพยพตำมเส้นทำงเสมอืนไปยงัพื้นที่

ปลอดภยันอกอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 กำรท ำงำนของระบบ 

 รปูท่ี 2 กำรท ำงำนของระบบ 
 

โปรแกรมที่ ใช้สร้ำงแบบจ ำลองข้อมูล
สำรสนเทศใชส้รำ้งแบบจ ำลอง และใช ้Dynamo ในกำร
วเิครำะห์เสน้ทำงหนีไฟของอำคำรที่พกัอำศยัออกมำ
ได ้จำกนัน้ท ำกำร Export เสน้ทำงหนีไฟทีไ่ดจ้ำกกำร
วเิครำะหอ์อกมำเป็นแบบจ ำลอง เพือ่น ำตวัแบบจ ำลอง
น้ีไปจดัวำงและพฒันำต่อในโปรแกรม Unity 
 กำรสร้ำงสัญลักษณ์ด้วยเว็บไซต์ของ 
Vuforia เพื่ อ ใช้ ในกำรสร้ ำ งสัญลักษณ์ เพื่ อ ให้  
แอพพลเิคชัน่สำมำรถดงึขอ้มูลจำกฐำนขอ้มลูไดโ้ดย
กำรน ำรปูทีเ่ลอืกอพัโหลดขึน้ไปยงัฐำนขอ้มลู จำกนัน้
น ำรหสัทีไ่ดจ้ำกเวป็ไซต์มำใชง้ำนในโปรแกรม Unity 
เพื่อให้แบบจ ำลองนัน้สำมำรถถูกเรยีกมำใช้งำนได้
อย่ำงถูกต้องในเทคโนโลยผีสมผสำนโลกจรงิเขำ้กบั
โลกเสมอืน 
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 หลงัจำกที่น ำแบบจ ำลองจำก Revit เขำ้สู่
โปรแกรม Unity แลว้ท ำกำรน ำแบบจ ำลองมำจบัคูก่บั
ภำพสญัลกัษณ์ทีไ่ดท้ ำกำรอพัโหลดไวบ้นฐำนขอ้มูล 
เมื่ อ  Smart device ตรวจจับ เจอสัญลักษณ์ก็จะ

สำมำรถดงึขอ้มูลแบบจ ำลองมำซ้อนทบักนักบัภำพ
จรงิทีร่บัมำจำกกลอ้งได ้

รปูท่ี 3 หน้ำต่ำงกำรใชง้ำน 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 งำนวิจัยน้ีเป็นกำรสร้ำงเครื่องมือในกำร
อพยพออกนอกอำคำรใหก้บัผูใ้ชง้ำนอำคำรพกัอำศยั
ในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหมห้รอืเหตุกำรณ์อื่น ๆ ทีม่ ี
ควำมจ ำเป็นตอ้งอพยพออกนอกอำคำรเพื่อลดควำม
เสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชวีติของผูใ้ชง้ำนอำคำรดงัเช่น
ที่ผ่ำนมำ งำนวิจัยน้ีเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำ
แอพพลิเคชัน่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่  น ำเสนอใน
ลกัษณะขัน้ตอนทีอ่ยู่ในขดีจ ำกดัดำ้นเทคโนโลยี โดย
หำกเทคโนโลยกีำรตรวจจบัต ำแหน่งหรอืกำรน ำทำง
ในอำคำรไดม้กีำรพฒันำขึน้ไปอกี กส็ำมำรถประยุกต์
งำนวจิยันี้เขำ้กบัเทคโนโลยนีัน้ ๆ  ได ้
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บทคดัย่อ 

บทความวจิยัน้ีน าเสนอแนวทางการประยุกตม์า่นสะทอ้นความรอ้นและปล่องรงัสอีาทติยเ์พื่อลดการ
ถ่ายเทความรอ้นผ่านผนังกระจก การวจิยัน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคอื การทดลองเพือ่หาแนวทางในการเปิด
หรอืปิดปล่องรงัสอีาทติยร์่วมกบัมา่นทีม่ลีกัษณะการผา่นของแสงทีแ่ตกต่างกนัและการจ าลองในโปรแกรมทาง
พลงังาน EnergyPlus v8.4.0 เพือ่หาค่าการใชพ้ลงังานของเครือ่งปรบัอากาศ เมือ่ปรบัปรุงมา่นใหม้ลีกัษณะทบึ 
ตวัแปรที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ประเภทของม่าน การเปิด/ปิดปล่องรงัสอีาทติย์ ผลการวจิยัในการทดลอง
เบือ้งตน้พบวา่ มา่นทีม่คีุณสมบตัสิะทอ้นความรอ้นมอุีณหภมูผิวิทีต่ ่ากวา่มา่นทัว่ไปสง่ผลให้คา่การแผร่งัสคีวาม
รอ้นน้อย การปิดปล่องรงัสอีาทติยส์ง่ผลต่ออุณหภูมภิายในอาคาร การใชพ้ลงังานของเครื่องปรบัอากาศลดลง
ถึง 4% เมื่อใช้ม่านสะท้อนความร้อนที่ได้รบัการปรบัปรุงแล้วร่วมกบัการปิดปล่องรงัสอีาทติย์ ผลจากการ
ทดลองครัง้น้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบม่านสะท้อนความร้อนร่วมกบัการปิดปล่องรงัสี
อาทติยเ์พือ่ถ่ายเทความรอ้นภายในหอ้ง 

ค ำส ำคญั: ปลอ่งรงัสอีำทติย,์ กำรถ่ำยเทควำมรอ้น, มำ่นสะทอ้นควำมรอ้น, กำรระบำยอำกำศโดยวธิธีรรมชำต,ิ 
กำรใชพ้ลงังำน 
 
Abstract 

This paper presents the application of reflective curtain in the solar chimney to reduce heat 
transfer through a glass wall. The study consists of 2 parts; the experiment on closed/opened of the 
solar chimney with constructed various curtain types and the simulation using EnergyPlus v8.4.0 to 
study energy consumption of on air conditioner. The independent variables include curtain types and 
closed/opened openings. The results of preliminary experiments showed that the reflective curtain has 
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a lower surface temperature than the other curtain types. The closing of the solar chimney effects air 
temperature in the chimney and the energy consumption. The 4% energy reduction was found from 
integrated reflective curtain with closing of the solar chimney .The result from this research can be used 
as the design guidelines for combination between reflective curtain and closing of the solar chimney to 
reduce heat transfer in the room. 

Keywords: Solar chimney, Heat transfer, Reflective curtain, Natural Ventilation, Energy consumption 
 
1 บทน า 

ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารนอกจาก
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รังสีดวงอาทิตย์เป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่ออุณหภูมเิปลอืกอาคาร ดงันัน้เปลอืก
อาคารที่มคีุณสมบตัิยอมให้แสงผ่านจึงมคี่าส่งผ่าน
ความร้อนผนังทึบตัน จากสาเหตุดังกล่าวบริเวณ
เปลอืกอาคารทีเ่ป็นกระจกซึง่มคีุณสมบตัใิหแ้สงผ่าน 
จงึมกีารป้องกนัความรอ้นที่เกดิจากรงัสอีาทติย์โดย
การตดิม่านซึง่พบวา่ม่านสามารถลดความรอ้นทีแ่ละ
ภ า ร ะ ก า ร ท า ค ว า ม เ ย็ น ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
เครื่องปรับอากาศได้ถึง 5-20% โดยการสะท้อน 
บรเิวณช่องอากาศระหว่างม่านและกระจกท าหน้าที่
เสมอืนฉนวนป้องกนัการถ่ายเทความรอ้นไปยงัม่าน
ก่อนจะเข้าสู่ภายในอาคาร (Cengel and Afshin,  
2014) และในขณะเดียวกันความร้อนบริเวณช่อง
อากาศไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปยัง
ภายนอกไดส้ง่ผลต่ออุณหภมูอิากาศภายในอาคารใน
ระยะยาว  
 จึง เ ป็นที่มาของงานวิจัยที่น าม่านที่มี
ลกัษณะในการสะท้อนความร้อนและทบึตนัร่วมกบั
หลกัการของปลอ่งรงัสอีาทติย ์(solar chimney) ใชใ้น
การระบายอากาศระหว่างม่านออกสู่ภายนอก เพื่อ
ช่วยลดอุณหภูมผิวิม่านที่จะถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
ภายในอาคาร โดยใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ภายในชอ่งอากาศ 

 งานวิจัยฉบับ น้ี เมื่ อน าไปประยุกต์ ใช้
ร่วมกับช่องเปิดปล่องรังสีอาทิตย์กับม่านสะท้อน
ความรอ้นสามารถลดอุณหภมูภิายในอาคาร และชว่ย
เพิม่การระบายความร้อนภายในปล่อง แต่การเปิด
ปล่องท าให้สูญเสียความเย็นภายในกล่องทดลอง
สง่ผลต่อการใชพ้ลงังานเนื่องจากเครือ่งปรบัอากาศ 
 
2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ลกัษณะและคณุสมบติัของม่านโดยแบง่ตาม
การลดผา่นของแสง  
 
ตารางท่ี 1 มา่นทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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คุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน
งานวจิยัเบือ้งตน้ เนื่องจากมา่นทีใ่ชเ้ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
ในการทดลองลว้นท ามาจากเสน้ใยโพลเีอสเตอร ์ซึง่มี
คุณสมบตัิการผ่านของแสงที่แตกต่างกันเน่ืองจาก
การใชง้านภายในอาคารโดยค านึงถงึปรมิาณของแสง
และสภาวะความเป็นส่วนตัว ดังนัน้ข้อมูลสมบัติ
เบือ้งตน้ของผา้โพลเีอสเตอรจ์งึเป็นขอ้มลูพืน้ทีฐ่านที่
ควรรูเ้พือ่น าไปศกึษาในงานวจิยัต่อไป 
 
2.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของปล่องรงัสี
อาทิตยใ์นอาคาร 

จากงานวจิยัพบวา่ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อสมรรถนะของปล่องรงัสีอาทิตย์ รวมถึงการ
ก าหนด เ งื่ อ น ไ ขกา รติด ตั ้ง  ก า ร ใ ช้ วัส ดุ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม (Shi et al., 2018) ได้รวบรวมและ
สรุปไวด้งัน้ี 
1) ค่ามุมเอยีงปล่องรงัสอีาทติย ์10-90 องศา โดยค่า
เอียงที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 45-60 องศา โดยค่าที่
นิยมใชค้อื 45 องศา 
2) ขนาดความกว้างของปล่องรงัสอีาทติย์ 0.02-1.2 
เมตร คา่ทีเ่หมาะสมคอื 0.2-0.3 เมตร  
3) ความสงูของปลอ่งรงัสอีาทติย ์0.521-2.07 เมตร 
4) อัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของปล่องรงัสี
อาทติย ์1.7-103.5  
5) พื้นที่ให้อากาศไหลเข้า ( inlet area) 0.019-1.20 
ตารางเมตร 
6) พืน้ทีใ่หอ้ากาศไหลออก (outlet area) 0.016-1.20 
ตารางเมตร 
7) อัตราส่วนพื้นที่ระบายอากาศไหลเข้าต่อพื้นที่
ระบายอากาศไหลออก (0.093-23.0) พบวา่อตัราสว่น
เท่ากบั 1 มผีลต่อการไหลมากทีสุ่ดซึง่หากในกรณีที ่
พื้นที่ไหลเขา้ (inlet) และและพื้นที่ไหลออก (outlet) 
ไมเ่ทา่กนั พืน้ทีไ่หลออกจะมผีลมากกวา่ 

8) กระจกสองหรือสามชัน้นิยมใช้ส าหรับพื้นที่ที่
ต้องการท าความร้อนหรือพื้นที่ในฤดูหนาว แต่ใน
กรณีฤดูร้อนใช้กระจกเพียงชัน้เดียวเน่ืองจากไม่มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอยา่งไมคุ่ม้คา่ 
9) ฉนวนทีค่วามหนา 5 เซนตเิมตร 
10) ความรอ้นจากรงัสดีวงอาทติย ์20-1,057 W/m² 

จากปัจจยัเบื้องต้นเป็นขอ้มูลทีน่ ามาใช้ใน
การทดลอง เพื่อให้เกิดประสทิธภิาพในการทดลอง
โดยทดสอบความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณผวิม่านและ
อุณหภูมภิายในหอ้ง เมื่อทดสอบดว้ยม่านและปล่อง
รงัสอีาทติยร์ว่มกนั 
 
3 การด าเนินการวิจยั  

งานวจิยัฉบบัน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ
คอืทดลองจรงิและจ าลองโดยโปรแกรม EnergyPlus 
8.4v  ดงัรปูที ่1  

รปูท่ี 1  การทดลองจรงิและจ าลองดว้ยโปรแกรม 
 
3.1 การจ าลองการทดลอง 
 การจ าลองการทดลองถูกแบ่งออกเป็นการ
ทดลอ ง จ ริ ง แ ล ะ ก า รทดลอ ง ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
EnergyPlus 8.4 v โดยมกีารตัง้คา่ขนาดกลอ่งทดลอง 
กว้าง 1 เมตร ยาว 2.2 เมตร สูง 2 เมตร กล่อง
ทดลองโครงท ามาจากเหล็กปิดผนังด้วยไม้อัด 
บริเวณปล่องรังสีอาทิตย์ท ามาจากเหล็ก ปิดด้วย
กระจกหนา 5 มิลลิเมตร ปิดด้วยเทปใสกันอากาศ
รัว่ซมึ จ าลองพลงังานความรอ้นจากหลอดฮาโลเจน 
800 W โดยกรณีทีจ่ าลองดว้ยโปรแกรมจะก าหนดให้
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มีเพียงบริเ วณปล่อง เท่ านั ้นที่ ร ับแสงอาทิตย์  
เชน่เดยีวกบัการทดลองจรงิทีม่กีารปิดมา่นด าทบึเพือ่
ไม่ใหแ้สงจากภายนอกลอดเขา้มา ส่วนอุณหภูมขิอง
สภาพอากาศภายนอกจะถูกอ้างอิงจากการเก็บค่า
ภายในห้องที่ใช้ในการทดลองจรงิ ทัง้ 2 กรณีจะใช้
ขนาดของหอ้งทดลองเทา่กนั  
 
 3.2 การติดตัง้อปุกรณ์ในการทดลอง 

รปูท่ี 2  การทดลองจรงิและจ าลองดว้ยโปรแกรม 
  

จากรูปที่ 2 การติดตัง้อุปกรณ์ในการวัด
การทอลองจรงิ ประกอบไปด้วย หลอดไฟฮาโลเจน 
ขนาด 500 W 3-4 หลอด เพื่อจ าลองความร้อนจาก
ดวงอาทติย์ให้ได้ 800 W เครื่องวดัอุณหภูมิภายใน
กล่องทดลอง Kestrel DROP (ค่าความแม่นย า ±1) 
จ านวน 5 เครื่อง 4 เครื่องอยู่ปล่องรังสีอาทิตย์ 1 
เครื่องอยู่ภายในกล่องทดลอง เครื่องวดัอุปกรณ์วดั
อากาศภายนอก Lt-Lutron รุ่น WBGT 2010SD (ค่า
ความแม่นย า ±0.8)  เพื่อใช้ส าหรบัวดัค่า อุณหภูม ิ
ความชื่น ส าหรบัใช้อ้างอิงเป็นอากาศภายนอกใน 
weather data ใ นก า ร จ า ล อ ง โดย ใ ช้ โ ป ร แก รม 
EnergyPlus 8.4v เครื่องวดัความเรว็ลม TESTO รุ่น 
435-2 ค่าความละเอยีด 0.01 เมตร/วนิาท ีเครื่องวดั
อุณหภูมิแบบอินฟราเรด Testo 830-T1 (ค่าความ
แมน่ย า ±2) วดัอุณหภมูผิวิ 

3.3 วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 3.2.1 ในการทดลองเบือ้งตน้เพือ่ศกึษาการ
ใช้ปล่องรงัสอีาทติย์ร่วมกบัม่านลกัษณะต่างๆ เพื่อ
หากรณีที่ดีที่สุดน าไปทดลองต่อในการทดลองที่ 2 
ทดลองมทีัง้หมด 6 กรณี โดยม่าน 3 ลกัษณะ ซึ่งจะ
ทดลองทัง้กรณีเปิดปล่องรงัสีอาทิตย์และปิดปล่อง
รงัสอีาทติย์ โดยเก็บขอ้มูลทุก 15 นาท ีเป็นเวลา 1 
ชั ว่ โ ม ง  ทดลอ ง ใ น วัน ที่  29 กัน ย า ยน  2561 
(Chantawong, 2012) 
 3.2.2 การทดลองที่ 2 เป็นการจ าลองโดย
ใช้โปรแกรม EnergyPlus 8.4 v ร่วมกบัการทดลอง
จรงิ เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของเครื่องมอื เก็บ
ขอ้มูลทุกๆ 1 ชัว่โมง เป็นเวลา 12 ชัว่โมง โดยเริ่ม
ตัง้แต่ 7:00 – 18:00 น. เน่ืองจากโปรแกรมจะจ าลอง
ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ใน 1 ปี ในแต่ละวันตาม
ความเป็นจริง โดยท าการทดลองจริงในวันที่ 22 
มนีาคม 2562 (Asadia et al., 2016) 
 3.2.3 การทดลองที่ 3 การเปรียบเทียบ
ม่านร่วมกบักรณีใช้/ไม่ใช่ปล่องรงัสอีาทติย์ในกล่อง
ทดลองปรบัอากาศ การทดลองประกอบไปดว้ยม่าน 
3 ประเภท ไดแ้ก่ มา่นสะทอ้นความรอ้น มา่นทบึสดี า 
ม่านสะท้อนที่ได้รบัการปรบัปรุงให้แสงไม่สามารถ
ผ่านได้ โดยม่านที่มีลักษณะทึบสีด ามีค่า Solar 
Absorbtance เทา่กบั 1.00 กรณีมา่นทีม่คีุณสมบตัใิน
การสะทอ้นความรอ้นคา่ Solar Absorbtance เท่ากบั 
0.15 เสมือนผ้าสีขาวที่แสงสามารถผ่านได้ แต่ใน
กรณี ม่านสะทอ้นความรอ้นที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ี
ลกัษณะทบึตนัลดการซมึผ่านของอากาศรอ้นภายใน
ปล่องรงัสอีาทติย ์ดงันัน้ผวิม่านดา้นนอกทีม่ลีกัษณะ
สะทอ้นความรอ้น และด้านในทีม่ลีกัษณะทบึแสงไม่
สามารถสอ่งผา่นไดม้คี่า Solar Absorbtance เท่ากบั 
0.20 แล ะ  1.00 ตามล า ดับ  U.S. Department of 
Energy (2018) 
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4 ผลการทดลอง  
4.1  การทดลองผลการใช้ปล่องรงัสีอาทิตยเ์ปิด
ร่วมกบัม่าน 
 ผลจากการทดลองพบวา่การเปิดปล่องรงัสี
อาทิตย์ช่วยในการระบายอากาศภายในปล่อง ได้
ดีกว่าแบบปิดปล่องรงัสอีาทิตย์ ร่วมถึงการใช้ม่าน
สะท้อนความร้อนสามารถลดอุณหภูมิผิวได้ดีกว่า
มา่นทัว่ไป 

ตารางท่ี 2 สรุปอุณหภูมผิวิภายในของม่านในกรณี
เปิด/ปิดปลอ่งรงัสอีาทติย ์

กราฟท่ี 1 เปรยีบเทยีบอุณหภูมผิวิของม่านสะทอ้น
ความรอ้นกรณีเปิด/ปิดปลอ่งรงัสอีาทติย ์
4.2 การทดลองหาความแม่นย าของการทดลอง
ระหว่างการทดลองจริงและการด้วยโปรแกรม 
EnergyPlus 8.4 v 
 4.2.1 ผลจากการทดลองโดยปรบัปรุงให้
แผ่นดูดซบัความร้อนมลีกัษณะทึบตนัเพื่อลดอตัรา
การไหลซึมของอากาศเข้าสู่ภายในกล่องทดลอง 
พบว่าอัตราความเร็วการไหลของอากาศในการ
ทดลองอยู่ในช่วง 0.19 - 0.29 m/s มีอตัราการไหล

ของอากาศ 0.0168 - 0.0218 m³/s อุณหภูมภิายใน
กล่องทดลอง 36 - 41.3 ˚C อุณหภูมผิวิของผนังดูด
ซบัความรอ้นอยูท่ี ่51.61 - 57.35 ˚C 

กราฟท่ี 2 อตัราการไหลของอากาศภายในปล่องรงัสี
อาทติย ์วนัที ่22 มนีาคม 2562 
 4.2.2 ผลการทดลองโดยจ าลองจาก 
โปรแกรม EnergyPlus 8.4 v พบว่าอัตราการไหล 
0.0130 - 0.0191 m³/s อุณหภูมภิายในกล่องทดลอง 
33.92 -39.99 ˚C อุณหภมูผิวิของผนงัดดูซบัความ 
รอ้นอยูท่ี ่33.25 - 57.22 ˚C  

4.2.3 เปรยีบเทยีบผลการทดลองระหว่าง
การทดลองจริงและการจ าลองด้วยโปรแกรม
EnergyPlus 8.4 v เพื่อหาความแม่นย าของเครื่องมอื 
โดยเปรียบเทียบกับชุดข้อมูล พบว่าอัตราไหลของ
อากาศมคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงักราฟที ่3 และตารางที ่3

กราฟท่ี 3 เปรียบเทียบอัตราการไหลของอากาศ
ระหว่างการทดลองจรงิและการจ าลองโดยโปรแกรม 
EnergyPlus 8.4 v  

 อุณหภมูเิฉลีย่ผวิมา่นภายใน 
(ตดิกบัภายในหอ้ง) (˚C) 

มา่นตดัแสง มา่นทบึแสง มา่นสะทอ้น
ความรอ้น 

เปิดปลอ่งระบาย
อากาศรอ้น 

46.41 44.56 41.98 

ปิดปลอ่งระบาย
อากาศรอ้น 

51.70 48.53 44.0 
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ตารางที่  3 ค่าเปรียบเทียบความแม่นย าของอตัรา
การไหลของอากาศระหว่างการทดลองจริงกบัการ
จ าลองโดยโปรแกรม Energy 8.4v 

 
4.3 เปรียบเทียบการใช้/ไม่ใช้ปล่องรงัสีอาทิตย์
ร่วมกบัม่านสะท้อนความร้อน  

กราฟท่ี 4 เปรียบเทียบการใช้พลังงานเน่ืองจาก
เครื่องปรับอากาศในกรณีใช่ร่วมกับม่านประเภท
ต่างกนัทัง้กรณีใช่/ไมใ่ชป่ล่องรงัสอีาทติย ์

 ผลจากการทดลองโดยใช้ โปรแกรม  
EnergyPkus 8.4 v ซึง่ก าหนดความรอ้นจากรงัสดีวง
อาทติย ์800 W พบวา่การใชม้า่นสะทอ้นความรอ้นที่
ปรบัปรุงให้มลีกัษณะทบึตนัเพื่อลดการไหลซึมของ
อากาศมคี่าการใช้พลงังานความร้อนน้อยกว่ากรณี
การเปิดปล่องรงัสอีาทติย์เมื่อใชร้่วมกบัม่านทบึสดี า
เป็นผนงัภายในปล่องรงัสอีาทติยด์งักราฟที ่4 

จากกราฟพบว่าการใช้พลังงานของ
เครื่องปรบัอากาศในเวลากลางในช่วงเวลา 7:00 – 
18:00 น. โดยใชว้นัทีด่วงอาทติยอ์ยูใ่นต าแหน่งเกอืบ
ตัง้ฉากกบัผนัง ผลจากการเปรยีบเทยีบแสดงใหเ้หน็
ว่าการใชม้่านสะทอ้นความรอ้นร่วมกบัการปิดปล่อง
รังสีอาทิตย์มีลักษณะเป็นช่องอากาศ ขนาด  20 
เซนติเมตร มีค่าการใช้พลังงานน้อยที่สุด จากผล
ขา้งต้นพบว่าการปิดปล่องรงัสอีาทิตย์ซึ่งท าให้เกิด
ช่องว่างอากาศสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน
เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศได้มากที่สุด และม่าน
สะท้อนความร้อนที่ได้การปรบัปรุงให้มลีกัษณะทบึ
ตันลดการส่องผ่านของแสงและการซึมผ่านของ
อากาศเป็นมา่นทีด่ทีีส่ดุ 

 
5. สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 
 1. การใชม้่านสามารถลดความรอ้นทีจ่ะเขา้
มาภายในอาคารได้ โดยเฉพาะม่านที่มคีุณสมบตัิใน
การสะท้อนความร้อน เมื่อน ามาใช้ร่วมกบัปล่องรงัสี
อาทติยพ์บวา่การเปิดปลอ่งรงัสอีาทติยเ์พือ่ใหอ้ากาศมี
การถ่ายเทออกสามารถลดอุณหภูมผิวิของม่านและ
สามารถลดอุณหภูมภิายในปล่องรงัสอีาทติย์ไดด้ทีีสุ่ด
ซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมขิองอากาศภายใน เช่นเดียว
งานวจิยัในหวัขอ้ การระบายความรอ้นแบบธรรมชาติ
ของบ้านจ าลองด้วยปล่องกระระบายอากาศพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ม่านเกร็ดแนวตัง้ภายใต้สภาวะ
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แวดล้ อมแบบนอนชื้ นของกรุ ง เทพมหานคร 
(Chantawong, 2012) 
 2. อตัราการไหลของอากาศภายในปล่องรงัสี
อาทติย์จะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เมื่อลดอตัราการซมึ
ผ่านของอากาศของม่านเน่ืองจากอุณหภูมขิองอากาศ
ภายในปล่องมีค่าสูงกว่าภายในห้องซึ่งจะส่งผลต่อ
อุณหภูมภิายในกล่องทดลองและลดอตัราการผ่านของ
รงัสอีาทติยเ์น่ืองจากความรอ้นมาจากรงัสอีาทติยท์ัง้สิน้ 
 3. การใช้ม่านสะท้อนความร้อนที่ได้รบัการ
ปรับปรุงผิวให้มีลักษณะทึบลดอัตราการซึมผ่านของ
อากาศ หากใชร้ว่มกบัการปิดปล่องรงัสอีาทติยท์ าใหเ้กดิ
เป็นช่องอากาศขนาด 20 เซนติเมตร สามารถลดการใช้
พลงังานจากเครื่องปรบัอากาศ เมื่อเทียบกบักรณีไม่มี
มา่นกัน้ซึง่การใชม้า่นสะทอ้นความรอ้นสามารถลดการใช้
พลงังานเน่ืองจากเครื่องปรบัอากาศไดถ้งึ 4% ดงักราฟที ่
5 ซึ่งเป็นกรณีทีด่ทีีสุ่ด เน่ืองจากการอุณหภูมภิายกล่อง
ปรบัอากาศอุณหภูมทิี่ต ่ากว่าภายนอก (∆T) มากท าให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนสูง เมื่อเปิดปล่องรงัสอีาทติย์
อากาศเยน็ภายในจงึไหลออกอยา่งรวดเรว็สง่ผลใหส้ญูเสยี
ความเย็นภายในกล่องทดลอง และเพิ่มอัตราการใช้
พลงังานเน่ืองจากเครือ่งปรบัอากาศ แต่การมชีอ่งอากาศที่
มอุีณหภูมสิูงใกล้เคยีงส่งผลกบัภายนอกส่งผลให้ (∆T) 
ต ่าและมีอัตราการถ่ายเทความร้อนต ่าเช่นกัน ตาม
หลกัการถ่ายเทความรอ้น 

กราฟท่ี 5 เปรียบเทียบผลรวมการใช้พลงังานจาก
เครือ่งปรบัอากาศในชว่งเวลา 7:00 – 18:00 น.  

6. ข้อเสนอแนะและข้อจ ากดัของงานวิจยั 
 เน่ืองจากงานวิจัยฉบับน้ีมีการทดลอง  2 
รปูแบบ ซึง่การจ าลองโดยโปรแกรม EnergyPlus 8.4 
v ลกัษณะของรงัสอีาทติยท์ีเ่ป็นคา่ทีใ่หพ้ลงังานความ
รอ้นจะขึน้อยู่กบัทศิทางและต าแหน่งของดวงอาทติย์
ในแต่ละเดือนใน 1 ปี ซึ่งไม่สามารถแก้ไขค่าได้ท า
ให้ผลการเปรียบเทียบระหว่างการทดลองจริงและ
การจ าลองโดยโปรแกรม EnergyPlus 8.4v สง่ผลต่อ
คา่คลาดเคลือ่นจากการทดลองจรงิเลก็น้อย 
 ในการจ าลองโดยโปรแกรม EnergyPlus 
8.4 v ใชข้นาดหอ้งเป็นกล่องทดลองทีม่ขีนาด กวา้ง 
1 เมตร สูง 2.2 เมตร สูง 2 เมตร เท่านัน้ และสร้าง
แ บ บ จ า ล อ ง เ ป็ น ก ล่ อ ง ใ น ที่ โ ล่ ง โ ด ย ตั ้ง ค่ า
สภาพแวดล้อม อุณหภูมิของอากาศ ความชื่น 
เช่นเดยีวกบัการทดลองจรงิซึ่งตัง้อยู่ภายในอาคาร
และดา้นทีถู่กรงัสอีาทติย์ส่องผ่านเพยีงดา้นเดีย่วทีม่ ี
อตัราคงที ่800 W เหมอืนการทดลองจรงิ 
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บทคดัย่อ 
 คอนกรตีเป็นวสัดุทีส่ าคญัต่อวงการก่อสรา้งในปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบตัทิีส่ามารถรบัแรงไดด้ ีทัง้น้ีการ
ใชว้สัดุคอนกรตีในการก่อสรา้งถอืวา่ยงัมขีอ้จ ากดัในหลายจุด เชน่ ความคลาดเคลือ่นโดยชา่งฝีมอื ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง ขยะเหลือทิ้งจากการก่อสร้างจ านวนมาก โดยเทคโนโลยีที่เข้ามามบีทบาทส าคญัต่อวงการ
ออกแบบและก่อสรา้งในอนาคตคอื “เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติวิสัดุซเีมนต์” ซึง่จะช่วยลดขอ้จ ากดั ค่าใชจ้่าย
และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการก่อสรา้ง วตัถุประสงคข์องงานวจิยัชิน้น้ีคอืการมุ่งเน้นการออกแบบผนังรบั
น ้าหนักโดยใชล้วดลายเรขาคณิตเป็นองคป์ระกอบทางโครงสรา้งและทดสอบความแขง็แรงของผนัง รวมไปถงึ
พฒันาเป็นตน้แบบบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ทีก่่อสรา้งดว้ยเทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติิ โดยผลการวจิยัเป็นการ
เสนอแนวทางการออกแบบเพื่อลดขอ้จ ากดั ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมไปถึงเพื่อพฒันาองค์
ความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติดิว้ยวสัดุซเีมนต์ 

ค ำส ำคญั: คอนกรตี , เทคโนโลยกีำรพมิพส์ำมมติ ิ, บำ้นพกัอำศยัขนำดเลก็ , ผนงัรบัน ้ำหนกัทีม่ลีวดลำย
เรขำคณิตเป็นองคป์ระกอบ 
 

Abstract 

 Concrete is preferred material in today's construction industry because of its durability and 
strength. However, there were limitations of using concrete as construction materials, for example errors 
by craftsmen, construction time and many wastes from construction process.  
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The latest technology becoming an important key in the construction industry in the near future is 3D 
printing technology with cement-based system that can eliminate limitations in terms of the operational 
cost and the problems during construction process. This research aims to study 3D printing technology 
with cement-based system. The outcome of this research were design and construction guidelines for 
small residential houses, including testing the strength of the load bearing walls with geometric patterns. 
The results of the research were the design guidelines to reduce limitations, problems and operational 
costs of construction, including to develop the knowledge of applying 3D printing technology using 
cement-based system. 

Keywords: Concrete, 3D Printing technology, Small residential, Load-bearing walls with geometric 
patterns 

 
1 ท่ีมาและความส าคญั 

 เทคโนโลยทีีม่แีนวโน้มจะเขา้มามบีทบาท
ส าคญัทัง้ในวงการออกแบบและก่อสรา้งในอนาคตคอื 
เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติวิสัดุซเีมนต์ ซึง่จะมสี่วน
ช่วยและก้าวข้ามขดีจ ากดั ลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึง
ปัญหาด้านระยะเวลาและข้อผิดพลาดจากคนงาน
ก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้ในการก่อสรา้งในอนาคต 
 งานวิจัยชิ้นน้ีเป็นการน าเทคโนโลยีการ
พมิพ์สามมติิด้วยวสัดุซีเมนต์ในงานสถาปัตยกรรม 
ผ่านกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างบ้านพกั
อาศัยขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้าน 1.การ
ออกแบบผนังรบัน ้าหนักโดยใช้ลวดลายเรขาคณิต
เป็นองคป์ระกอบ 2.ทดสอบพฤตกิรรมการรบัแรงของ
ผนังรับน ้ าหนัก 3.ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 
รวมถงึการประกอบและตดิตัง้ชิน้งาน โดยผลการวจิยั
จะเป็นการเสนอแนวทางการออกแบบและก่อสร้าง
ต้นแบบบ้านพกัอาศัยขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องในการก่อสรา้งทัว่ไป รวมไปถงึเพือ่
พัฒนาองค์ความรู้ในการศึกษาและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติดิว้ยวสัดุซเีมนต์เพื่อการ
ออกแบบและการก่อสรา้งในอนาคต 

2 วตัถปุระสงค ์

 1. ศกึษาการออกแบบและก่อสรา้งผนังรบั
น ้าหนักทีม่ลีวดลายเรขาคณิตเป็นองค์ประกอบดว้ย
เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติดิว้ยวสัดุซเีมนต ์

 2. เพื่อวเิคราะห์พฤตกิรรมทางโครงสร้าง
ของผนงัรบัน ้าหนกัและบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 

 3. เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบและ
ก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ ดว้ยเทคโนโลยกีาร
พมิพ์สามมิติด้วยวสัดุซีเมนต์ รวมไปถึงการติดตัง้
และประกอบชิน้งานแต่ละสว่น  

3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 หลกักำรท ำงำนของเทคโนโลยกีำรพมิพส์ำมมติิ
ดว้ยวสัดุซเีมนตร์ะบบ FDM 

1.หลกัการแปลงรูปทรงก่อกระบวนการขึ้นรูป
ชิน้งานคอืการเตรยีมพรอ้มในสว่นของขอ้มลูทางดา้น
ซอฟตแ์วร ์โดยรูปทรงชิน้งานทีต่อ้งการก่อสรา้งดว้ย
เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติดิว้ยระบบ FDM จะต้อง
ผ่านกระบวนการทางด้านของการปรบัเปลี่ยนจาก
แบบจ าลองสามมติเิป็นลกัษณะของเสน้ชัน้ความสูง 
(Contour) กระบวนการน้ีจะเป็นการสรา้งรูปทรงเดมิ
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ขึน้มาใหมอ่กีครัง้ ในลกัษณะทีถู่กตดัแบ่งออกเป็นชัน้ 
เพื่อที่เป็นการก าหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
หวัพมิพเ์ครือ่งจกัร 

2.ลักษณะรูปทรงที่มีความหนา  (Volume) 
จะต้องผ่านกระบวนการทีป่รบัเปลี่ยนลกัษณะความ
หนาเหล่านัน้ใหเ้ป็นรูปทรงทีป่ระกอบไปดว้ย 2 ส่วน
หลกัคอื ส่วนเปลอืก (Shell) และส่วนเตมิเตม็ (Infill) 
โดยสว่นเปลอืก คอืบรเิวณพืน้ผวิหรอืกรอบทีอ่ยู่นอก
สุดของรูปทรงชิ้นงาน ซึ่งแปรผลตามจ านวนเสน้ชัน้
ความสูงของรูปทรงชิ้นงาน ส่วนเตมิเต็ม คอืบรเิวณ
ดา้นในของรปูทรงชิน้งาน 

3.2 ทฤษฎคีวำมแขง็แรงของรปูทรงเรขำคณิต 

ในสว่นของรปูหรอืรปูทรงเรขาคณิตลว้นมสีมดุล
ในรูปทรงนัน้เสมอ แต่หากมีแรงมากระท ารูปหรือ
รูปทรงนัน้อาจส่งผลใหเ้สยีเสถียรภาพทางสมดุลลง
ได้  โดยจากบทวิเคราะห์และทฤษฎีทางด้าน
เสถียรภาพและสมดุลของรูปทรงพบว่ารูปทรงที่มี
เสถียรภาพสูงสุดคือรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งรูปทรง
สามเหลีย่มคอืรูปทรงทีเ่กดิจากจุดและเสน้จ านวน 3 
ต าแหน่งที่เชื่อมต่อซึ่งกัน โดยมีมุมรวมกันภายใน
รปูทรงคอื 180 องศา โดยจะน าคุณสมบตัขิองรปูทรง
สามเหลีย่มมาใชใ้นการออกแบบและทดลองเกีย่วกบั
ผนงัรบัน ้าหนกัและบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 

4 ระเบียบวิธีการวิจยั 

 รูปแบบในการด าเนินงานวิจัยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่นหลกัโดยในสว่นแรกจะเป็นการศกึษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งรวมไปถึงเป็นการทดลองผนังรบั
น ้าหนักทีม่ลีวดลายเรขาคณิตเพือ่ศกึษาวา่รปูแบบใด
ที่ท าหน้าที่รบัแรงได้ดทีี่สุด ต่อมาคอืการน าผนังรบั
น ้าหนักที่ท าการทดลองแล้วน าไปพฒันาต่อยอดให้
เป็นต้นแบบที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก โดยในขัน้ตอน

สดุทา้ยจะเป็นการสรุปเป็นแนวทางการออกแบบและ
ก่อสรา้งรวมไปถงึการตดิตัง้และประกอบชิน้งาน 

 
รปูท่ี 1 แสดงกระบวนการวจิยั 

5 การออกแบบและวิเคราะหผ์นังรบัน ้า หนักท่ี
มีรปูทรงเรขาคณิตเป็นองคป์ระกอบ 

4.1 กำรค ำนวณหำอตัรำสว่นทีเ่หมำะสมต่อกำรน ำไป
ออกแบบรปูทรงผนงั 

 กระบวนการน้ีคอืการน าส่วนเตมิเต็มผนัง
ทัง้ 2 ประเภทจ านวน 20 รูปแบบน ามาค านวณดว้ย
โปรแกรมทางวศิวกรรม ANSYS เพื่อหาอตัราส่วน
ของส่วนเตมิเตม็ทีเ่หมาะสมทางด้านพฤตกิรรมการ
รบัแรงน าไปประยุกตใ์ชก้บัการออกแบบลวดลายผนัง
รบัน ้าหนกั 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงคา่ Maximum Stress จาก
คา่น้อยไปมาก 

Wall  Total Deformation  Maximum Stress 
  (m)   (Pa) 
V Type 09 1.32E-06  63,008.00 
V Type 10 1.32E-06   63,521.00 
L Type 10 1.33E-06   66,279.00 
V Type 06 1.32E-06   67,827.00 
V Type 05 1.32E-06   68,409.00 
L Type 04 1.33E-06   78,096.00 

การออกแบบและ
วเิคราะห์ผนังรับน ้าหนัก

ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

พัฒนาเป็นบ้านพัก
อาศัยขนาดเล็ก

เสนอแนวทางการ
ออกแบบและกอ่สร้าง

ประเมินผล

ประเมินผล

สรุปผล

สรุปผล
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุปไดว้่าเมื่ออตัราส่วนของ
ส่วนเติมเต็มผนังยิ่งมากส่งผลให้ค่าความแข็งแรง
เพิม่ขึ้นโดยค่าความแขง็แรงจะเริม่เพิม่ขึ้นเมื่อส่วน
เตมิเตม็มอีตัราสว่นตัง้แต่ 3 ขึน้ไป และเริม่เกนิความ
จ าเป็นทางดา้นโครงสรา้งและราคาค่าก่อสรา้งตัง้แต่
อัตราส่วนที่ 6 ขึ้นไป จึงท าการสรุปอัตราส่วนที่มี
ความสมดุลระหว่างค่าความแขง็แรง น ้าหนักและค่า
ก่อสรา้งคอือตัราส่วนที่ 5 เพื่อน าไปเป็นพืน้ฐานการ
ออกแบบรปูทรงส าหรบัผนงัรบัน ้าหนกัต่อไป 

4.2 รปูแบบผนงัรบัน ้ำหนกัทีม่รีปูทรงเรขำคณิตเป็น
องคป์ระกอบ 

 หลงัจากไดอ้ตัราสว่นของสว่นเตมิเตม็ผนัง
อยู่ที่ 5 ส่วนจากผนังความยาว 1 เมตร จึงได้น า
อตัราส่วนน้ีมาใช้ในการออกแบบเส้นอ้างอิง (Grid 
line) ส าหรบัการออกแบบรูปทรงผนังรบัน ้าหนักโดย
ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบเส้นอ้างอิงมีทัง้หมด 4 
ปัจจยัคอื 1.รปูแบบพืน้ฐานมาจากรปูทรงสามเหลีย่ม 
2.ขอ้จ ากดัดา้นองศาการเอยีงด้านขา้งไม่ต ่ากว่า 60 
องศา 3.ขอ้จ ากดัดา้นองศาการยื่นออกไม่ต ่ากว่า 65 
องศา 4.อตัราสว่นของสว่นเตมิเตม็ 5 สว่น 

 
รปูท่ี 1 เสน้อา้งองิ (Grid line) ส าหรบัใชใ้นการ

ออกแบบรปูทรงผนงัรบัน ้าหนกั 

 จากรปูที ่2 สามารถน ามาออกแบบผนังรบั
น ้าหนักได้ทัง้หมด 5 รูปแบบ 18 ประเภทต่อมาคอื
การน าผนังทัง้หมดเข้าสู่ โปรแกรมค านวณทาง

วิศวกรรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการรับแรงและ
คดัเลอืกผนงัทีเ่หมาะสมต่อการรบัแรงไดด้ทีีส่ดุ 

 
รปูท่ี 2 แบบจ าลองผนงัรบัน ้าหนกัทัง้ 5 รปูแบบ ผา่น

โปรแกรม Rhinoceros 5 เรยีงจากซา้ยไปขวา 

4.3 กำรประเมนิและคดัเลอืกผนงัรบัน ้ำหนกัทีม่ ี
รปูทรงเรขำคณิตเป็นองคป์ระกอบ 

 โดยการค านวณพฤตกิรรมการรบัแรงของ
ผนังนัน้ได้มีการจ าลองแรงที่มากระท าต่อผนังใน
แนวดิ่งในรูปแบบของความดัน (Pressure) มีการ
ก าหนดค่าแรงอยู่ที่ 40,000 Pa (Pascal) ซึ่งค่าน้ีจะ
น าไปเปรียบเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของผนังโดยมี
ขนาด 1 ,200  ตร .ซม .  (1. 00  x 0 .12  m) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบเป็นค่าแรงทีม่ากระท าต่อผนังในแนวดิง่
จะเทา่กบั 480 กโิลกรมั เทา่กนัทุกรปูแบบจงึสามารถ
น าค่าพฤตกิรรมทีไ่ดม้าใสใ่นตารางเพือ่สรุปผล  

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคา่ Maximum Stress ทีด่ี
ทีส่ดุของผนงัรบัน ้าหนกั 6 อนัดบัแรกจาก 18 อนัดบั 

Wall Total Deformation  Maximum Stress 
  (m)   (Pa) 
P01 Type 02 1.39E-06  8.10E+04 
P05 Type 02 2.03E-06   1.18E+05 
P01 Type 04 1.61E-06   1.27E+05 
P02 Type 03 1.51E-05   1.77E+05 
P01 Type 03 4.15E-06   1.94E+05 
P05 Type 01 2.23E-05   2.03E+05 

 
จากการค านวณและศกึษาพฤตกิรรมของ

ผนังรบัน ้าหนักดว้ยโปรแกรม ANSYS และศกึษาผล
ที่ได้จากตารางที่  2 พบว่าโดยส่วนใหญ่ผนังรับ
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น ้าหนักทีม่ลีวดลาย 2 ดา้นนัน้จะมพีฤตกิรรมการรบั
น ้าหนักและถ่ายเทแรงได้ดีกว่าผนังรบัน ้ าหนักที่มี
ลวดลายเพยีงดา้นเดยีวและค่าความเคน้แรงอดัสงูสุด 
(Maximum Stress) ที่เกิดขึ้นนัน้ผนังที่มลีวดลาย 2 
ด้าน โดยส่วนใหญ่จะมคี่าน้อยกว่าผนังที่มลีวดลาย
เพียงด้านเดียว รวมไปถึงราคาค่าวสัดุที่ใช้ในการ
ก่อสรา้งและน ้าหนักของผนังลวดลายสองดา้นมคี่าที่
น้อยกว่าผนังที่มีลวดลายด้านเดียวเช่นกัน ในการ
คดัเลอืกผนงัรบัน ้าหนกัทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีสุ่ด
ตามหลกัของการก่อสรา้งนัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งดใูนดา้น
ของค่าความแขง็แรงและค่าใชจ้่ายรวมไปถงึน ้าหนัก
ต่อหน่วยของผนังนัน้ ๆ แต่ในการศกึษาครัง้น้ีมุง่เน้น
เพื่อศกึษาหาผนังทีม่คี่าความแขง็แรงและพฤตกิรรม
การรบัแรงที่เหมาะสมที่สุดจึงจ าเป็นที่จะต้องดูค่า 
Maximum Stress เป็นหลกั ซึ่งผนังที่เหมาะสมที่จะ
น ามาศกึษาต่อคอืผนงัรปูแบบ P01 Type 02 

 
รปูท่ี 3 ผนงั P01 Type 02 เมือ่ท าการก่อสรา้งเสรจ็ 

6 การเสนอแนวทางการออกแบบและก่อสร้าง
บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 

 เมื่อท าการศึกษาการค านวณพฤติกรรม
และท าการคัดเลือกผนังที่เหมาะสมที่สุด ขัน้ตอน
ต่อไปคอืการพฒันาเป็นบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็เพื่อ
เสนอแนวทางการออกแบบและก่อสรา้งรวมไปถงึการ
ประกอบและตดิตัง้ชิน้งาน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

5.1 กำรออกแบบขอ้ต่อผนงัรบัน ้ำหนกั 

 
รปูท่ี 4 แสดงสว่นประกอบของขอ้ต่อผนงัวธิแีหง้
รปูแบบที ่2 ภายในโปรแกรม Rhinoceros 5 

 ในการออกแบบข้อต่อส าหรับผนังรับ
น ้าหนักนัน้ เบื้องต้นได้มกีารศกึษาวธิกีารออกแบบ
ขอ้ต่อผนังในรปูแบบ Prefabrication โดยขอ้ต่อจะอยู่
บรเิวณปลายทัง้สองฝัง่ของผนังรบัน ้าหนักมลีกัษณะ
เป็นครีบยื่นออกมาท าหน้าที่คล้ายบังใบใช้ในการ
ประกอบระหว่างผนังสองชิน้เขา้ดว้ยกนัและจ าเป็นที่
จะต้องมีการออกแบบส่วนที่ใช้ในการขนส่งหรือ
เคลื่อนย้าย ซึ่งมลีกัษณะเป็นช่องโล่งที่สามารถท า
การเทปูนและฝังจุดยกลงไปเพื่อใหส้ามารถใชเ้ครน
ยกของยกผนังได ้ซึง่การออกแบบเลอืกใชเ้ป็นขอ้ต่อ
รปูแบบแหง้ (Dry Process) แทนรปูแบบเปียก เน่ือง
ด้วยต้องการที่จะลดระยะเวลาในการติดตัง้เมื่อถึง
พืน้ทีก่่อสรา้ง โดยลกัษณะขอ้ต่อผนงัแนวนอนใชเ้ป็น
แผ่นเหลก็ขนาด 6.5 x 12.5 cm. หนา 4 mm. มชี่อง
ส าหรบัขนัน็อต ซึ่งบรเิวณทีต่ดิตัง้ขอ้ต่อไดอ้อกแบบ
ให้มีส่วนเว้าเข้าด้านในเมื่อติดตัง้ข้อต่อเสร็จสิ้นจึง
สามารถท าการฉาบปนูทบัเพือ่ปิดรอยต่อได ้

5.2 แนวทำงกำรออกแบบบำ้นพกัอำศยัขนำดเลก็ 

 รูปแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กมีขนาด
พื้ น ที่ ใ ช้ ง าน  4.8 x 7.2 ม .  ร วม เ ป็ น  34 ตรม . 
โครงสรา้งของบา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่ใชเ้ป็นรูปแบบ
ส าเร็จรูปที่สามารถติดตัง้ด้วยวิธีแห้งเ น่ืองจาก
ต้องการลดระยะเวลาในการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

แผ่นเหลก็ ขนาด 6.5 x 12.5 cm. หนา 4 mm.น็อตสกรู
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ยกเวน้สว่นฐานรากจ าเป็นตอ้งหล่อบนทีต่ัง้ ซึง่ผนังที่
ใช้ในบ้านพกัอาศยัมจี านวนทัง้หมด 32 ชิ้น เมื่อคดิ
เฉพาะค่าวสัดุคอนกรีตที่ใช้มรีาคา 34,000 บาทต่อ
บ้าน 1 หลัง โดยได้มีการทดลองก่อสร้างอาคาร
จ าลองขนาด 1.80 x 1.80 ม. มาเพื่อศึกษาขัน้ตอน
การก่อสรา้ง ประกอบและตดิตัง้ชิน้งานเบือ้งตน้ 

 
รปูท่ี 5 แสดงอาคารจ าลองของบา้นพกัอาศยั 

ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 
7 สรปุผล 

 งานวจิยัชิ้นน้ีเป็นการศกึษาและเสนอแนว
ทางการออกแบบผนังที่มีลวดลายเรขาคณิตเป็น
ส่วนประกอบรวมไปถึงพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัย
ขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติิด้วยวสัดุ
ซเีมนต์เพื่อประเมนิศกัยภาพของเทคโนโลยใีนการ
ท างานสถาปัตยกรรม ทัง้ในด้านการออกแบบและ
การก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ถึงข้อดีและ
ขอ้เสยีรวมไปถึงขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีและน าไป
เป็นแนวทางในการพฒันาต่อไปในอนาคต 

8 รายการอ้างอิง 

วฒันา เถาวท์พิย.์ (ไมร่ะบุปี). เรขำคณิต (Geometry) 
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสง่เสรมิ
โอลมิปิกวชิาการ ศนูย ์สอวน. 
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FOR TRANSFORMABLE ARCHITECTURAL DESIGN 
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บทคดัย่อ 
 ในการออกแบบสถาปัตยกรรม แต่ละวตัถุประสงค์มกัจะขดัแยง้กนัภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง 
โดยเฉพาะในการออกแบบสถาปัตยกรรมปรบัเปลี่ยนร่าง ที่มเีป้าหมายในการปรบัเปลี่ยนเพื่อตอบรบักบั
วตัถุประสงค์ด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม คอืวธิกีารค้นหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยการ
แกไ้ขปัญหา เป็นเทคนิคทางปัญญาประดษิฐอ์ย่างหน่ึง ทีใ่ชก้ารผสมชุดค าตอบทีม่คีวามเหมาะสมและคดัเลอืก
ค าตอบที่ดีกว่าเพื่อสร้างชุดค าตอบที่ดียิ่งขึ้น งานวิจัยน้ีได้น าเสนอขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมแบบหลาย
วตัถุประสงค ์ในการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาวะแวดลอ้มในการออกแบบหอ้งสมุดกลางแจง้ในบรบิทของประเทศ
ไทยโดยหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับเปลี่ยนร่าง (Transformable) ของห้องสมุด โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ 2 อย่างคอื การออกแบบใหแ้สงธรรมชาตเิหมาะสมทีสุ่ดในการอ่านหนังสอื และ
การออกแบบเพื่อสภาวะน่าสบายของอาคาร จากการใช้ข ัน้ตอนวธิเีชิงพนัธุกรรมเพื่อหาค่าพารามเิตอร์ที่
เหมาะสมพบวา่ ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมสามารถแกไ้ขปัญหาที่ซบัซอ้นในการท างานของสถาปนิกไดม้ากเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการออกแบบแบบเดมิ ทีใ่ชก้ารลองผดิลองถูก   
 
ค ำส ำคญั: ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม, สถาปัตยกรรมปรบัเปลีย่นรา่ง, พาราเมตรกิ, สภาวะน่าสบาย, แสง
ธรรมชาต ิ
 

Abstract 
 In architectural design, there are many objectives that must be considered in the design. 
Each objective is often conflicting under specific conditions that require many answers.Genetic 
Algorithm (GAs) are used to generate high-quality solutions to search problems inspired by the process 
of natural selection. It is a type of artificial intelligence technique that uses a combination of appropriate 
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solution and data to create a better set of answers.This research presents a multi-objective genetic 
algorithm in solving environmental problems in outdoor library design in the context of Thailand by 
finding the most suitable parameters to transform the body of the library. The purpose of this study 
consist of 2 design objectives which are daylight design for reading and designed for thermal comfort., 
result we have found that our method can solve complex problems in the work of architects compared 
a conventional simulation and design with trial and error. 

Keywords: Multi-Objective, Genetic Algorithm, Transformable Architecture, Thermal Comfort, Daylight 

 
1. บทน า 
 ตัง้แต่อดีตจนถึง ปัจจุบันได้มีผู้ศึกษา
เกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมทีส่ามารถ
เปลีย่นร่าง(Transformable Architecture)ได ้โดยใน
อดตีสถาปัตยกรรมปรบัเปลีย่นร่างยงัไม่ได้รบัความ
นิยม เน่ืองจากการออกแบบต้องอาศยัผู้เชยีวชาญ 
และปัจจยัในเรื่องของโครงสร้าง แต่ปัจจุบนัในเชิง
เทคนิคการก่อสรา้งต่างๆไดพ้ฒันาใหข้อ้ต่อ บานพบั
สามารถก่อสร้างได้ง่ายมากขึ้นโดยเป้าหมายหลกั
ของโครงสรา้งหรอืรูปร่างทีป่รบัเปลีย่นไดย้งัเป็นการ
สรา้งความหลากหลายในงานออกแบบ และการสรา้ง
ความหมายใหม่ในเรื่องของความงาม ที่ส าคญัที่สุด
คอืการปรบัเปลี่ยนเพื่อตอบรบักบัสภาวะแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลง และฟังกช์นัการใชง้าน ซึง่มหีลายปัจจยั
ทีต่อ้งพจิารณารว่มในการออกแบบ 
 ปัญหาทางดา้นการออกแบสถาปัตยกรรม 
นัน้โดยสวนใหญ่มีมากกว่าหน่ึงเป้าหมาย (multi 
objective) ในการออกแบบ ปัจจุบันได้มีการประ -
ยุกต์ใช้ข ัน้ตอนเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) 
เพื่อแก้ปัญหาในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
ซบัซ้อนขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เป็นการแก้ปัญหา
อย่างหน่ึง เป็นเทคนิคทางปัญญาประดษิฐอ์ย่างหน่ึง
ทีใ่ชใ้นการคน้หาผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได ้เพือ่หาทางออก
ที่ดขีึ้นบรบิทนัน้ๆ ขัน้ตอนวธิวีวิฒันาการน้ีสามารถ
ลดเวลาในการออกแบบได้มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

การออกแบบแบบเดมิ ทีใ่ช้การลองผดิลองถูก (trial 
and error) แรกเริม่ขัน้ตอนวธีวิเีชงิพนัธุกรรมใช้กบั
ปัญหาที่มีเ ป้าหมายเดียว ดังนั ้นขัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงค ์ (Multi Objective 
Genetic Algorithm)  จงึมบึทบาทส าคญัส าหรบัการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม  
 ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมคอืการเลยีนแบบ
กระบวนการวิวฒันาการตามธรรมชาติโดยใช้การ
อา้งองิจากทฤษฎวีวิฒันาการของชาร์ล ดาร์วนิ เพื่อ
พฒันาหรือท าการ“ววิฒันาการ” ค าตอบที่ดีที่สุดใน
การแก้ปัญหา เป็นการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
แก้ ปัญหาหาค่ า เหมาะที่ สุ ด  (Optimal solution)
กระบวนการของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เริม่ตน้จาก
การก าหนดปัญหาในรูปของยนีและโครโมโซม และ
การก าหนดฟังก์ชันความ เหมาะสม  (Fitness 
Function) เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ นพื้น ฐ าน ในกระบวน การ
ววิฒันาการชุดค าตอบ จากนัน้จะก าหนดชุดค าตอบ
ดว้ยการสุ่ม และน าชุดค าตอบนัน้เขา้สู่กระบวนการ
ววิฒันาการ และน าไปประเมนิความเหมาะสมด้วย
ฟังกช์นัความเหมาะสม (Fitness Function) 
  ตัวอย่างงานวิจัยที่ ใช้ข ัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรมในหาค่าที่เหมาะสมในประเทศจีนในปี 
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2017 ของ Anxiao Zhang และคณะ มวีตัถุประสงค์
ด้านพลังงานคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกแบบอาคาร การแกปั้ญหาความตอ้งการพลงังาน
ขัน้ต ่า การแกปั้ญหาความรูส้กึไมส่บายในชว่งฤดรูอ้น 

และแสงสว่างภายในอาคารโดยทดลองกบัอาคารทีม่ ี
รูปแบบคงที่  โดยก าหนดพารามิเตอร์ ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมได้แก่ 
ขนาดหน้าต่าง วสัดุ ทศิทางการวางอาคาร  
 

2.2 สถำปัตยกรรมปรบัเปลีย่นร่ำง 

 โรเบริ์ต โครเนนเบิร์ก ระบุว่าภายใต้การ
มุมมองจลศาสตร์ (Kinetic) คอื "อาคารหรอืสิง่ปลูก
สร้างที่มีความคล่องตัวแบบแปรผันต าแหน่งและ
รูปทรงเรขาคณิต" (Kronenburg,2003) ต่อมาในปี 
2007 ไดก้ลา่ววา่ เป็นการเปลีย่นแปลงรปูแบบอาคาร
ทัง้รูปร่างและรูปทรงภายใต้โครงสร้างภายในใน
รูปแบบเปิด ปิด และขยาย รวมไปถึงอาคารที่ย้าย
จ า ก ที่ ห น่ึ ง ไ ป ยั ง อี ก ที่ ห น่ึ ง ต า ม ล า ดั บ
(Kronenburg,2007)  
 ในทฤษฏกีารแบง่แยกบานพบัทางเรขา 
คณิตของ Frederickson กล่าวว่า การแบ่งแยกบาน
พบัเป็นการตดักบัคุณสมบตัแิบบโซ่ คอืสามารถถอด
ชิ้นส่วนเดิมออกได้ในลักษณะที่ชิ้นส่วนทัง้หมด
เชื่อมโยงกนัอย่างน้อยหน่ึงจุดและการจดัเรียงใหม่
เป็นไปได้โดยการเคลื่อนย้ายชิ้นงานอย่างต่อเน่ือง
โดยไมท่ าลายโซ่(Frederickson,2002) 
 ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปรบัเปลีย่นร่างจากทฤษฏกีารแบ่งแยกบานพบัทาง
เรขาคณิต โดย David Ben Grünberg ถูกสร้างขึ้น
เพื่อตอบรบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรุนแรง
ในฤดรูอ้นและฤดหูนาวโดยการหมุนเปลีย่นต าแหน่ง
ดงัรปูที ่1 
 

ทีม่า http://cdn.makery.info/wp-content/uploads/2017 
/01/D-Haus.jpg 
รปูท่ี 1 แสดงตวัอย่างการเปลีย่นต าแหน่งของรปูทรง
ทางเรขาคณิตจากสามเหลีย่มไปยงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนัขัน้ตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมสามารถช่วยนักออกแบบท านาย และ 
สร้างประสิทธิภาพในการจ าลองวตัถุประสงค์ด้าน
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกบัตวัอย่างการออกแบบ
สถาปัตยกรรมปรบัเปลี่ยนร่างที่ออกแบบให้อาคาร
ปรับเปลี่ยนร่างเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่
เ ป ลี่ ย น แป ล ง ต ามฤดู ก า ล  แ สด ง ใ ห้ เ ห็น ถึ ง
ความสมัพนัธแ์ละความเป็นไปไดใ้นการใชข้ ัน้ตอนวธิี
เชิงพนัธุกรรมช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปรบัเปลีย่นรา่ง 

3. ขอบเขตการวิจยั 

3.1 ทีต่ัง้ 
 จากการศึกษา ปัญหา ในการ ใช้ ง าน
หอ้งสมุดสาธารณะ ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถงึของคน
ในชุมชนมผีลต่ออตัราผูม้าใชง้านหอ้งสมดุ งานวจิยัน้ี
จงึออกแบบหอ้งสมดุสาธารณะ ทีต่ัง้ในสวนสาธารณะ
กลางแจง้ลกัษณะทีต่ัง้ โดยก าหนดใหม้ผีูใ้ชง้าน 6-8 
คน ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะแบ่งช่วงเวลา ออกเป็น
ดงัน้ี  6:00 – 10:00, 11:00 – 14:00 , 15:00 – 18:00 
ในทุกๆ เดือนมกราคม  – มีนาคม ,เมษายน  – 
มิถุนายน เดือนมกราคม – มีนาคม ,เมษายน  – 
มถุินายน ,กรกฏาคม – กนัยายน ,ตุลาคม – ธนัวาคม 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817301615#!
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3.2 ขนำดและพ้ืนทีใ่ช้สอย 
 กรณีศึกษาเป็นโมเดลที่มาจากทฤษฏี 
Hinge Diessection ทีเ่คลือ่นทีใ่นแนวนอนแบบอสิระ 
ขนาดรวมพืน้ที ่16 ตารางเมตร แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 5 
ส่วนดังรูปที่ 2 ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ 2 ส่วน และพืน้ทีท่ีเ่คลื่อนทีด่้วยบานพบั 3 
ส่วน ซึ่งมรีูปร่าง และขนาดพื้นที่เท่ากนัทัง้ 3 ส่วน 
ขนาด 3.19 ตารางเมตรต่อสว่นดงัรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 ขนาด พืน้ทีใ่ชส้อย จุดหมนุ (สขีมพ)ู และโซน
ทีป่รบัเปลีย่นรา่ง 3 โซน (สเีหลอืง) 
 
3.3 ขอบเขตด้ำนสภำพอำกำศ 
 ไฟล์ขอ้มูลสภาพอากาศทีใ่ชใ้นการวจิยั
น้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์  Energyplus เป็นไฟล์
สภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร โดยเรยีกใชข้อ้มลู
ดว้ยปลัก๊อนิ Ladybug ดงัรปูที ่3 

 รปูท่ี 3 ขอ้มลูสภาพอากาศรายปีของกรุงเทพ 
มหานคร 
 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรวิจยั 

งานวจิยัออกแบบโดยใช้โปรแกรมRhino 
Grasshopperโดยดึงข้อมูลภูมิอากาศจาก Energy 
Plus  และค านวณพลังงานโดยปลัก๊อิน Ladybug 
และHoneybee ใชก้ระบวนการววิฒันาการโดยปลัก๊

อนิ Octopus ดงัรูปที่ 4 เพื่อหาค่าค่าพารามเิตอร์ที่
เหมาะสมทีส่ดุ 

รปูท่ี 4 แผนภาพแสดงการใชง้านโปรแกรม 

3.5  เกณฑก์ำรให้คะแนน (Fitness) 
 1. แสงธรรมชาต ิจากการศกึษาพบวา่ค่าที่
เหมาะสมส าหรบัแสงธรรมชาตใินการอ่านหนังสอือยู่
ที่  300-500 Lux โดยในงานวิจัยจะใช้ GA หาค่า 
Fitness Function จากการค านวณเป็นรอ้ยละทีม่คี่า 
Annual Daylight อยู่ระหว่าง 300 – 500 ในทุกโซน
(คะแนนเตม็ 100) ดงัสมการที ่1 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. สภาวะน่าสบายจากการศกึษาดชันีการ

โหวตเฉลีย่คา่ PMV จะมคีา่อยูร่ะหวา่ง -3 ถงึ +3 
(Fanger, 1972) โดยในงานวจิยัจะใช ้ GA หาค่า 
Fitness Function จากการค านวณทีค่ะแนนเตม็ 20 
คะแนน โดยคดิเป็นคา่ดชันีการโหวตเฉลีย่คา่ PMV  
เฉลีย่ทีเ่ขา้ใกลค้า่ 0 ซึง่หมายถงึอยูใ่นสภาวะน่าสบาย
มากทีส่ดุ ลบออกดว้ยคะแนนเตม็ 20 คะแนน แสดง
การใหค้ะแนนดงัรปูที ่6 

 b=0 
For i in x : 

If i > 300 and i < 500: 
b+=1 
else: 
pass 
a=b/len(x)*100 

 (1) 



การออกแบบสถาปัตยกรรมปรบัเปลีย่นรา่งโดยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแบบหลายวตัถุประสงค์ 
ธนัยพร ไพบลูยก์จิเจรญิ, ผศ. ดร.ชาว ีบุษยรตัน์ 
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รปูท่ี 6 แสดงการเขยีนสครปิตเ์กณฑก์ารใหค้ะแนน
เรือ่งสภาวะน่าสบาย 
 
3.6 กำรสร้ำงโมเดลต้นแบบ 
3.6.1 กำรเขียนสคริปตโ์มเดลต้นแบบ 
สครปิตป์ระกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี 
 1.การน าแปลนจาก โปรแกรม Rhinoเขา้สู ่
Grasshopper  
 2.การน าโซนเขา้สู ่ Honeybee และการ
สรา้งช่องเปิดโดย  
            3.การระบุคา่วสัดโุดยในงานวจิยันี้
ก าหนดใหว้สัดุเป็นไม ้(EXT WALL Wood frame) 
 
3.6.2 กำรเขียนสคริปตค์ ำนวณพลงังำนแสง
ธรรมชำติ 
 สครปิต์เขยีนเพื่อประมวลผลในการจ าลอง 
ซึง่มจีุดเวกเตอร์ และกรดิของพืน้ผวิการทดสอบจาก
ส่วนประกอบ พื้นผวิทดสอบอยู่เหนือพื้น 0.8 เมตร 
และขนาดกรดิ 0.5 เมตร จะมจีุดทีใ่ชท้ดสอบในแต่ละ
โซน (ทดสอบ 3 โซนที่ก าหนดจุดหมุน) อยู่โซนละ 
15 จุดดงัรูปที่ 7 โดยค่าที่ออกมาจะมหีน่วยเป็นค่า 
Lux ดงัรปูที ่8 

รูปท่ี 7 แสดงการก าหนดจุดทดสอบแสงในพื้นที่
ออกแบบ 

รปูท่ี 8 สครปิตก์ารทดสอบแสงธรรมชาต ิ
 
3.6.3 กำรเขียนสคริปตค์ ำนวณสภำวะน่ำสบำย 
 สคริปต์เขียนขึ้นเพื่อใช้งานโปรแกรม 
Energyplus โดยการค านวณจากโปรแกรมขา้งนอก 
แลว้เรยีกกลบัมาใชง้านในโปรแกรม Rhino โดยผลที่
ออกมาจะเป็นคา่ ดชันีการโหวตเฉลีย่ (Predict Mean 
Vote) ดงัรปูที ่9 

รปูท่ี 9 สครปิตก์ารทดสอบสภาวะน่าสบาย 
4.ผลการศึกษา 
 ในงานวจิยัไดก้ าหนดให ้GA ทดสอบจนถงึ 
Generation ที ่30 หรอื จนกวา่จะไมม่กีารพฒันาหรอื
การเปลีย่นแปลงๆ โดยการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา
ใช้เวลาช่วงละ 35 ชัว่โมงโดยก าหนดโมเดลตัง้ต้น
ก่อนทดสอบใหพ้บัแต่ละโซน 45 องศา ดงัรปูที ่11 

รปูท่ี 11 แสดงองศาการพบัโมเดลตน้แบบทุกโซน 45 
องศา 
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ผลออกมาดัง ในตารางที่  1 โซลูชัน่ที่
เหมาะสมทีสุ่ดจะปรากฏในหน้า Pareto Front ทีม่คี่า
อยู่ตรงกลางระหว่างสภาวะน่าสบายและแสง
ธรรมชาต ิซึง่ในบางชว่งเวลาคา่ทีเ่หมาะสมมมีากกวา่
หน่ึงโซลชูัน่ ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบการปรบัเปลีย่น
รา่งใน 1 วนั ในเดอืนมกราคม – มนีาคม 
 Pareto Front           ผลลพัธ ์         คะแนน 
       6:00 – 10:00 

      10:00 – 14:00 

      14:00 – 18:00 

 
 
 
วงกลมสีเหลืองหมายถึงโซลูชัน่ที่ได้ร ับ

การถ่ วงน ้ าหนักที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับสอง
วตัถุประสงค ์และวงกลมสนี ้าเงนิหมายถงึโซลชูัน่ทีด่ี
ทีส่ดุตามแกนของวตัถุประสงค ์

จากการศกึษาพบว่า ในแต่ละช่วงเวลาใน
หน่ึงวนัแสดงการปรบัเปลีย่นรา่งไดต้ามวตัถุประสงค์

โดยมกีารสร้างโซลูชัน่ที่ดขีึ้นเรื่อยๆโดยมแีนวโน้ม
คะแนนเพิม่ขึน้จากโมเดลตัง้ตน้ ทีม่กีารพบัทุกโซน 
45 องศา  

กระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ใน 
Octopus จะไม่จบลงดว้ยค าตอบทีด่ทีีสุ่ดเพยีงอย่าง
เดยีว แต่เป็นชุดโซลูชัน่จะแสดงบนหน้า Pareto ใน
การก าหนดวธิแีกปั้ญหาเฉพาะส าหรบัการจดัส่งการ
ออกแบบขัน้ตอนสุดทา้ย คอื การกรองและจดัเรยีง
โซลชูัน่ทีด่ทีีสุ่ดตามเกณฑก์ารถ่วงน ้าหนักทีก่ าหนด
เองในการวเิคราะห ์

5.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในอนาคต 
 1.การประมวลผลของคอมพิวเตอร์มีผล
ด้านเวลาในการทดสอบ GA ในงานวจิยัจึงอ้างอิง
เวลาจากการท างานจริงในการออกแบบ และเพื่อ
ความหลากหลายของโซลชูัน่  
 2.ช่วงเวลาที่ผูว้จิยัก าหนดใหป้รบัเปลี่ยน
ร่างตัง้แต่เวลา 6:00-18:00 ในทุกๆ 3 ชัว่โมง คือ 
6:00 – 10:00, 10:00 – 14:00, 14:00 – 18:00 ผลที่
ออกมาเปิดจากการเฉลีย่เวลาในแต่ละชว่ง ท าใหเ้ขา้
ใกลค้า่ทีเ่หมาะสมในบางชว่งเวลาเทา่นัน้ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
Wolfram. (2018), last updated 2018 Nov 25. 

Dissection. สบืคน้เมือ่ 17 พฤศจกิายน 2018, 
from http://mathworld.wolfram 

 .com/Dissection.html 
Hadid. Z (2015), last updated 2018 Dec 9. 

Dynamic Architecture Shape Shifting House. 
สบืคน้เมือ่ 30 ตุลาคม  2018, from 
http://thedhaus.com/ 

 portfolio/the-dynamic-dhaus/ 
 
 

14.08 17.10 

24.33 16.60 

28.50 15.70 

แสง 
(100) 

สภาวะ 
น่าสบาย 
(20) 

ก่อนทดสอบ 
หลงัทดสอบ 

13.27 17.03 

18.89
+ 

16.35 

14.41 15.34 
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Sastre ,R. (2013). Transformable and trans 
 portable architecture: analysis of 

buildings components and strate 
 gies for project design, Univer 
 sidad Politécnica de Cataluña. 
Mostapha Sadeghipour, R (2018), last 

updated 2018 Nov 22. Ladybug 
Honeybee Butterfly Tools. สบืคน้เมือ่ 30 
ตุลาคม 2018, fromhttps://www.lady 

 bug.tools/Ladybug.html 
AnxiaoZhang, ReginaBokel, Andyvan den 

Dobbelsteen, Yanchen 
Sun,QiongHuang, QiZhang. (2017). 
Optimization of thermal and daylight 
performance of school  buildings based 
on a multi-objective genetic algorithm in 
the cold climate of China, Energy and 
Building 139 (2017), 371-384. 

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817301615#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817301615#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817301615#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817301615#!
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บทคดัย่อ 

แสงประดษิฐเ์ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในยุคสมยัใหม ่มกีารใชง้านแสงประดษิฐเ์พือ่ใหค้วาม
สวา่งทัง้ในพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีส่ว่นตวั อยา่งไรกต็าม การใชง้านแสงสวา่งผดิสถานที่
ผดิเวลาก็ย่อมน าไปสู่การเกิดแสงที่ส่องรุกล ้าไปยงัอาคาร เคหะสถานหรือพื้นที่ส่วนตวัของบุคคลอื่น จน
ก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญจากแสงประดษิฐ์ต่อเพื่อนบา้นหรอืชุมชนโดยรอบได ้อกีทัง้การออกแบบแสงสว่างทีไ่ม่
เหมาะสมหรอืไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มย่อมเป็นเหตุทีก่่อใหเ้กดิพืน้ทีม่ดืทีอ่าชญากรสามารถซ่อนตวัไดแ้ละ
เป็นเหตุที่ท าให้เกิดแสงสว่างจ้าที่บดบงัการมองเห็นผู้บุกรุกในเวลากลางคืน บทความฉบบัน้ีจึงมุ่งศึกษา
หลกัการป้องกนัอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม (หลกั CPTED) ทีอ่าจน าเอามาใช้ในประเทศ
ไทยเพือ่ลดผลกระทบจากอาชญากรรมผา่นการออกแบบสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง หลกัการป้องกนัอาชญากรรม
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมอย่างหน่ึงที่ถูกน าเอามาใช้นัน้ก็คือการออกแบบแสงสว่างที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มเพื่อลดโอกาศการเกดิอาชญากรรมและการกลวัอาชญากรรม บทความฉบบัน้ีมุ่งแสวงหาประเดน็
ส าคญัของหลกัการป้องกนัอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มผ่านการออกแบบและตดิตัง้แสงสวา่ง
ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะเทคนิคบางประการทีถู่กน าเอามาใช ้เช่น การตดิตัง้โล่ไฟควบคุมทศิทางการส่อง
ของแสงสว่างหรอืการตดิตัง้วงจรหรีไ่ฟอตัโนมตั ิทีไ่ม่เพยีงสามารถทีจ่ะลดผลกระทบจากอาชญากรรมไดแ้ลว้ 
หากแต่ยงัเพิม่ความปลอดภยัและลดเหตุร าคาญจากแสงประดษิฐไ์ปไดใ้นคราวเดยีวกนั 

ค ำส ำคญั: กำรป้องกนัอำชญำกรรมโดยกำรออกแบบสภำพแวดล้อม , ควำมปลอดภยั, เหตุร ำคำญจำกแสง
ประดษิฐ,์ มลภำวะทำงแสง 
 

Abstract 
Artificial light is essential in modern life.  It has many uses including illumination of outdoor 

areas, public spaces and private areas. However, lighting in the wrong place at the wrong time can be 
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intrusive. Artificial light at night that is allowed to illuminate or intrude upon areas not intended to be lit 
can also be an artificial light nuisance.  Additionally, non-environmentally friendly or inappropriate light 
design can even attract criminals by creating deep shadows that offer concealment and getting 
excessive brightness that mask intruders at night. This article looks at the potential for the introduction 
of a Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)  into Thailand in an effort to reduce 
undesirable behaviour and deter crime through environmental design.  There are different approaches 
to crime reduction that seeks to reduce perceived opportunities for crime through the built environment. 
One way in which CPTED can matter is through environmentally friendly lighting design for reducing 
crime opportunities and the fear of crime.  This article specially explores the main subject of CPTED 
with a particular focus upon outdoor light fixtures and design.  Particular types of outdoor lighting 
techniques, such as shielding the outdoor light or dimmers for outdoor lighting, could be subject to 
CPTED outdoor lighting could be extended to deter crime, increase safety and reduce light nuisance. 

Keywords: Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), Safety, Artificial Light Nuisance, 
Light Pollution 

 
1 บทน า 

หลกัการป้องกนัอาชญากรรมโดยการออก- 
แบบสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through 
Environmental Design หรอืหลกั CPTED) หรอืหลกั
ในการออกแบบทีเ่หมาะสม (proper design) และใช้
งานสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
(effective use of the built environment) เพือ่น าไปสู่
การลดเหตุอาชญากรรมและความกลวัอาชญากรรม 
( incidence and fear of crime) โดยมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  (National Crime Prevention 
Council, 2003) กล่าวอีกนัยหน่ึงผู้ออกแบบอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างอาจท าการออกแบบที่อยู่อาศัย 
อาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้ง รวมไปถงึพืน้ทีส่าธารณะให้
สามารถงา่ยต่อการป้องกนั ตรวจตราหรอืตดิตามเหตุ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น หลัก 
CPTED ประกอบด้วยสาระส าคัญที่ว่าการวางผัง
เมอืง (planning) การออกแบบสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง

(design) และการพัฒนาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(development)  ต้องได้รับการพัฒนามาเพื่อ ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสังเกต
พฤติกรรมที่ น่าสงสัยและมองเห็นการเกิดเหตุ
อาชญากรรมไดอ้ย่างชดัเจน อกีทัง้พืน้ที ่อาคารหรอื
สิง่ปลูกสร้างที่ได้รบัการออกแบบมานัน้ยงัต้องช่วย
ป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมเพื่อบ าบัดความ
ต้องการพื้นฐานด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัยส์นิของประชาชน (Queensland Government, 
2007)ตวัอย่างเช่น การออกแบบอาคาร (building) 
การออกบรเิวณพื้นที่สาธารณะ (public realm) การ
ออกแบบใจกลางเมอืง (centre) การออกแบบทางเทา้
และทางจักรยาน (pedestrian and cyclist service) 
และการออกแบบพื้นที่ละแวกบ้าน (neighbour-
hoods) เป็นตน้ 

นอกจากน้ีสิง่ทีต่อ้งค านึงถงึภายใตก้ารปฏบิตัิ
ตามหลกั CPTED ประการหน่ึง นัน้กค็อืการออกแบบ
แสงสว่างภายนอกอาคาร (outdoor lighting design) 
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โดยการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารไม่เพยีง
จะตอ้งออกแบบใหเ้กดิการใชง้านแสงสว่างภายนอก
อาค าร อย่ า งมีป ร ะ สิท ธิภ าพ เท่ านั ้น  (City of 
Abbotsford, 2 0 1 3 )  ห า ก แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง
ประสทิธภิาพการมองเหน็ในเวลากลางคนืเพื่อความ
ปลอดภยั (safety) ท าแสงสวา่งภายนอกอาคารกลาย
มาเป็นปัจจยัที่ท าใหเ้จ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชน
ทัว่ ไปสามารถมองเห็นอาชญากรและการก่อ
อาชญากรรมในเวลากลางคืน (International Dark-
Sky Association, 2008) 

อย่างไรกต็าม หากแสงสว่างภายนอกอาคาร
ได้รับการติดตัง้มาไม่ เหมาะสม ( inappropriate 
fixture) หรือได้รับการออกแบบที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม (non-environmentally friendly design) 
แลว้ ย่อมอาจก่อใหเ้กดิแสงจา้ (glare) หรอืแสงสวา่ง
ทีส่่องเขา้มายงันัยน์ตาของมนุษยโ์ดยตรง ทีอ่าจเป็น
อุปสรรคต่อการมองเหน็วตัถุที่อยู่ตรงหน้าหรอือาจ
ก่อใหเ้กดิแสงทีส่่องรุกล ้า (trespassing light) เขา้ไป
ยงัพื้นที่ส่วนตวัหรอืบรเิวณภายในอาคารบ้านเรอืน
ของบุคคลอื่น (City of Tacoma, 2015) ทัง้น้ี แสงจา้
และแสงที่ส่องรุกล ้าไม่เพียงสามารถสร้างความ
เดอืดรอ้นร าคาญใหก้บัเพือ่นบา้นทีอ่าศยัอยู่โดยรอบ
แหล่งก าเนิดแสงภายนอกอาคาร หากแต่ยังอาจ
สง่ผลกระทบต่อการรกัษาความปลอดภยับรเิวณรอบ
นอกอาคารกบัลดทอนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มองเห็นในเวลากลางคืน ตัวอย่างเช่น แสงจ้าอาจ
เ ป็น ปั จจัยปร ะการห น่ึ งที่ ส ร้ า งมุ มมืด  ( deep 
shadows) อนับดบงัการมองเห็นวตัถุที่อยู่ตรงหน้า 
อาชญากรอาจใชม้มุมดืดงักล่าวในการก าบงัหรอืซ่อน
ตวัในเวลากลางคนืได้ (concealment) อกีทัง้แสงจ้า
ยังอาจช่วยปกปิดโฉมหน้าของอาชญากรผู้บุกรุก 
(intruders) เขา้มาในพื้นที่ส่วนตวั อาคารหรอืเคหะ
สถานในยามค ่ าคืนได้  ( International Dark-Sky 
Association, 2008) 

บทความวิช าการฉบับ น้ีประสงค์ที่ จ ะ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการออกแบบแสงสวา่ง
ตามหลัก CPTED ที่ไม่เพียงอาจถูกน ามาใช้สร้าง
ความปลอดภยั ในขณะเดยีวกนัออกแบบแสงสว่าง
ภายนอกอาคารตามหลกั CETED ยงัอาจช่วยลดเหตุ
ร าคาญจากแสงประดษิฐ ์ไมว่า่จะเป็นแสงจา้กบัแสงที่
สอ่งรุกล ้า เพราะเมือ่เกดิสภาวะการทีบ่รรยากาศแสง
จ้ามีความสว่างในปริมาณและระยะเวลาที่นาน
พอที่จะท าให้ลดทอนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มองเหน็ในเวลากลางคนื กพ็งึต้องมกีารควบคุมการ
ส่องของแสงสว่างจากแหล่งก าเนิดแสงให้ส่งผล
กระทบต่อการรกัษาความปลอดภยัใหน้้อยทีสุ่ดเท่าที่
เป็นไปได้ โดยหนัมาติดตัง้ใช้งานแสงสว่างที่อาศยั
หลักการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบ
สภาพแวดล้อม ผ่านการออกแบบแสงสว่างที่ใช้ใน
การรกัษาความปลอดภยัใหเ้กดิความเหมาะสมทีจ่ะ
น าไปใชป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
2. การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารภายใต้
หลกั CPTED 

การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร 
(outdoor lighting design) ได้แก่ การออกแบบแสง
สวา่งเพื่อตอบสนองต่อการด ารงชวีติหรอืท ากจิกรรม
ต่างๆ ภายนอกอาคารในช่วงเวลาที่ไม่แสงสว่างไม่
เพยีงพอกด็หีรอืในเวลากลางคนืก็ตาม แสงสว่างไม่
เพยีงจะส่งผลต่อการมองเห็น (visibility) ให้มนุษย์
สามารถมองเหน็วตัถุต่างๆ ในเวลากลางคนื หากแต่
ยงัท าใหม้นุษยม์องเหน็พฤตกิรรมของอาชญากรหรอื
การก่ออาชญากรรมที่ เกิดขึ้นภายนอกอาคาร 
(Queensland Government, 2007) โดยมนุษย์ใช้
แสงสว่างภายนอกอาคารเป็นเครื่องมอืในการสร้าง
ความรูส้กึปลอดภยัในเวลากลางคนื (making people 
feel safer at night) กบัเป็นเครือ่งมอืในการตรวจตรา
สอดส่องอาชญากรรม (monitoring the crime) ของ
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เจ้าหน้าที่ร ัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ (police) และ
อุปกรณ์ตรวจตราอาชญากรรม เช่น กล้องวงจรปิด 
(closed-circuit television หรอื CCTV) เป็นตน้ 

ดงัน้ี เกณฑก์ารปฏบิตัติามหลกั CPTED จาก
หลายประเทศจงึใหค้ าแนะน าต่อผูป้ฏบิตังิานดา้นแสง
สว่าง (light practitioners) เอาไว้ว่าจะพงึหลกีเลี่ยง
การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่สร้าง
มลภาวะทางแสงอย่ า ง ไ ร  ( how to avoid light 
pollution) และจะพงึหลกีเลีย่งการออกแบบแสงสวา่ง
ภายนอกอาคารที่ก่อให้เกิดแสงจ้ากบัพื้นที่เงาที่ไม่
เ หมาะสมอย่ า ง ไ ร  ( how to avoid inappropriate 
shadowing and inappropriate glare) (Queensland 
Government, 2007) เพราะไมว่า่แสงจา้หรอืพืน้ทีเ่งา
ทีไ่ม่เหมาะสมก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการรกัษาความ
ปลอดภยัหรอืสรา้งปัญหาต่อการป้องกนัอาญชากรรม
ในชุมชนได ้ในขณะเดยีวกนัการออกแบบแสงสวา่งที่
ไรป้ระสทิธภิาพย่อมเป็นตน้เหตุน าไปสูก่ารสรา้งเหตุ
ร าคาญจากแสงประดิษฐ์ (artificial light nuisance) 
ต่อเพื่อนบ้านหรือผู้อาศยัอยู่บรเิวณชุมชนโดยรอบ
ที่ตัง้ของแหล่งก าเนิดแสงที่ถูกออกแบบมาอย่างไม่
เหมาะสมหรอืไมเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

  

3. การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารตาม
หลกั CPTED กบัเหตรุ าคาญจากแสงประดิษฐ ์

เหตุร าคาญจากแสงประดิษฐ์จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อมกีารใชง้านแสงสว่างภายนอกอาคารแสงจ้า
และแสงสว่างที่ส่องรุกล ้าเข้าไปยังพื้นที่ส่วนตัว 
อาคารหรอืเคหะสถานของเพือ่นบา้นหรอืผูท้ีอ่าศยัอยู่
บรเิวณชุมชนโดยรอบ จนเป็นเหตุใหเ้สื่อมหรอือาจ
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของเพือ่นบา้นหรอืผูท้ี่
อาศยัอยู่บรเิวณชุมชนโดยรอบ เพื่อนบา้นทีอ่ยู่อาศยั
บรเิวณใกลเ้คยีงหรอืผูต้อ้งประสบกบัเหตุร าคาญเช่น

ว่าน้ีย่อมเป็นผูเ้ผชญิกบัความเดอืดร้อนร าคาญจาก
แสงประดษิฐ ์ 

ด้วยเหตุน้ี การออกแบบแสงสว่างภายนอก
อาคารภายใต้หลัก  CPTED จึงจ า เ ป็นที่จะต้อง
พิจารณาถึงบริบทของการออกแบบแสงสว่าง
ภายนอกอาคารส าหรบัส่งเสรมิประสทิธภิาพป้องกนั
อาญชากรรมหรือสร้างความรู้สึกปลอดไป ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงบริบทของการ
ออกแบบแสงสวา่งภายนอกอาคารทีล่ดการเกดิความ
สว่างที่เกินต่อความจ าเป็น (excessive brightness) 
อนัเป็นตน้เหตุของการเกดิแสงจา้และลดการเกดิทศิ
ทางการส่องของแสงที่ไม่เหมาะสม (misdirected 
light) อนัเป็นต้นเหตุของการเกดิแสงที่ส่องรุกล ้าไป
ในคราวเดยีวกนั 

การใช้เทคโนโลยีไฟส่องสว่างหรืออุปกรณ์
แสงสว่างทันสมัยควบคุมเหตุร าคาญจากแสง
ประดิษฐ์ พร้อมไปกบัเพิม่ประสทิธิภาพการใช้งาน
แสงสว่างส าหรบัรกัษาความปลอดภยันัน้ จะต้องใช้
เทคนิคการตดิตัง้แหล่งก าเนิดแสง เพื่อท าหน้าที่ลด
ปรมิาณแสงจา้อนัเป็นตน้ตอของเหตุร าคาญจากแสง
ประดษิฐ ์ซึง่ในการควบคุมแสงจา้นัน้ จะตอ้งพจิารณา
เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมประหยดัและไดผ้ลดทีีส่ดุ โดย
อาศัยหลัก CPTED ได้แก่ (1) พยายามการใช้ไฟ
อตัโนมตัิที่ตดิตัง้ระบบเปิด/ปิดเมื่อมกีารเคลื่อนไหว
ของวตัถุหรือมกีารตัง้เวลาท างานอัตโนมตัิ (using 
high efficiency lights with motion sensors or 
timers)  (2)  พยายามปรับทิศทางการส่องของ
แหลง่ก าเนิดแสงใหส้อ่งไปยงัพืน้ทีต่อ้งการใชง้านแสง
สว่างส าหรบัรกัษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน
อยา่งแทจ้รงิ (better aiming of the light source) และ 
(3) พยายามตดิตัง้ใชง้านแสงสว่างทีส่ามารถควบคุม
ทิศทางการส่องของแสงได้ดีกว่า  (replacing the 
fitting(s) which control the direction better) 
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รูปท่ี 1 แสงจ้า (glare) อาจก่อให้เกิดเงาลึก (deep 
shadows) อนัเป็นอุปสรรคต่อการมองเหน็อาชญากร
หรอือาชญากรรมทีอ่ยูต่รงหน้าได ้
 

 
 
รูปท่ี 2  การออกแบบแสงสว่าง (light design) ตาม
หลักการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ( Crime Prevention Through 
Environmental Design หรือหลกั CPTED) ย่อมไม่
เพยีงช่วยลดมลภาวะทางแสง หากแต่ยงัช่วยให้เกดิ
การใชง้านแสงสวา่งในการป้องกนัอาชญากรรมอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 

 
 
รปูท่ี 3 การอาศยัเทคนิคการออกแบบตดิตัง้ไฟส่อง
สว่างภายนอกอาคารส าหรบัควบคุมทศิทางการส่อง
ของแสง (light direction) และควบคุมความสว่างให้
อยู่ ในระดับที่เหมาะสม (appropriate brightness)
ย่อมไม่เพยีงจะท าใหเ้กดิความสว่างทีส่่งผลดตี่อการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเท่านัน้ หากแต่ยงัมี
ส่วนช่วยลดการเกดิเหตุร าคาญจากแสงประดษิฐ์ต่อ
ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบอกีดว้ย 



การป้องกนัอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม, ความปลอดภยัและเหตุร าคาญจากแสงประดษิฐ ์
ปีดเิทพ อยูย่นืยง 
 

531 

 
รปูท่ี 4 การตดิตัง้โล่ไฟ (shielded fixture) สง่ผลดตี่อ
การบงัคบัทศิทางการสอ่งและความสวา่งของแสง 
 

 
รูปท่ี 5 การบงัคบัทิศทางให้แสงสว่างส่องลงไปยงั
พื้ น ที่ ที่ ต้ อ ง ก า ร แส งสว่ า ง  ( lighting into areas 
intended to be lit) ย่อมเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ที่
ต้องการจบัตาความเคลื่อนไหวหรือสงัเกตการเกิด
อาชญากรรมบริเวณรอบนอกอาคาร  อีกทัง้ยัง
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุร าคาญจากแสงประดิษฐ์  
( artificial light nuisance)  ที่ อ า จ ไ ปส ร้ า ง ค ว า ม
เดอืดรอ้นร าคาญใหก้บัเพือ่นบา้น 
 

4.  สรุป:  การป้องกันอาชญากรรมโดยการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม, ความปลอดภยัและ
เหตรุ าคาญจากแสงประดิษฐ ์

กล่าวโดยสรุป  การออกแบบแสงสว่าง
ภายนอกอาคารตามหลกั CPTED อนัเป็นหลกัสากล
ทีท่ ัว่โลกยอมรบันบัถอืในการปฏบิตักิารออกแบบแสง
สว่างภายนอกอาคารให้มปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนั
อาญชากรรม สร้างการติดตัง้ ใช้งานแสงสว่าง
ภายนอกอาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิการ
มองเหน็อาชญากรหรอือาชญากรรมภายนอกอาคาร
ในเวลากลางคนื อีกทัง้การออกแบบแสงสว่างตาม
หลัก CPTED ยังช่วยลดปัญหามลภาวะทางแสง
เนื่องจากการเกดิแสงจา้กบัการสอ่งรุกล ้าของแสง  

สิง่ส าคญัอีกประการหน่ึง ผู้ปฏิบตัิงานด้าน
แสงสว่างต้องสร้างความตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการออกแบบการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะค านึงถงึสภาพแวดลอ้มใน
เวลากลางคนืทีจ่ะตอ้งอาศยัแสงสวา่งภายนอกอาคาร
มาเป็นส่วนช่วยป้องกนัอาชญากรรมและสรา้งความ
ปลอดภยัในชุมชน 
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บทคดัย่อ 

กรุงเทพมหานครถูกจดัอนัดบัเมอืงจุดหมายปลายทางทีน่ักทอ่งเทีย่วมาคา้งคนืมากทีสุ่ด 1 ใน 10 ของ
โลกในพ.ศ. 2561 น าไปสู่การเตบิโตของผูป้ระกอบธุรกจิท่องเทีย่วในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยเฉพาะธุรกจิ 
โฮสเทล ซึ่ง Once Again Hostel เป็นโฮสเทลที่อยู่ในเขตพระนคร อนัเป็นย่านเก่าแก่ที่มคีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร ์กจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา และมแีนวคดิการจดัการแบบธุรกจิ
เกือ้กูล โดยท างานร่วมกบัย่านชุมชนเก่า ท าใหใ้น พ.ศ. 2559 ไดร้บัรางวลั The Winner Thai Young Leader 
Program 2015 กล่าวคือ ผู้น าเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบัสงัคมเพื่อเป็น
ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมอย่างประสบความส าเรจ็ โดยการศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาถงึการจดัการของ 
โฮสเทลทีม่รีูปแบบการจดัการแบบธุรกจิเกื้อกูล รวมถงึ ศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมของย่านชุมชนเก่า เพื่อ
น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจดัการทีเ่กื้อหนุนกนัของโฮสเทลและย่านชุมชนเก่า อนัเป็นประโยชน์ทาง
วชิาการแก่ผูป้ระกอบธุรกจิโฮสเทล อกีทัง้ ย่านชุมชนเก่าคงอนุรกัษ์ไวซ้ึง่วถิชีวีติและวฒันธรรมและเป็นส่วน
หน่ึงของหว่งโซ่คุณคา่ทางธุรกจิ 

ค ำส ำคญั: กำรจดักำร, โฮสเทล, กำรคงอยู,่ ยำ่นชุมชนเก่ำ, ธุรกจิเกื้อกลู 

 
Abstract 

Bangkok was ranked 1 in 10 of the most visited city around the world in 2018. This brings to 
the growth of accommodation business especially hostel in Bangkok. Once Again Hostel is located in  
Phra Nakhon district where is the important district in historical, economic, social and cultural area in 
the present. Moreover, they have the Inclusive business model in collaborating with the old communities 
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district. In 2015, they had won The Winner Thai Young Leader Program, a new leader who wants to 
change the society of social entrepreneur successfully. The purpose of this research is to examine the 
Inclusive business model of the hostel including old communities district’s way of life and culture. 

The result will lead to a guideline for management to support the good interaction of 
hostel and communities. This paper can be applied academic benefits of the hostel entrepreneurs. 
In adding to the communities can conserve theirs’ way of life and culture and along with the 
business’s value chain. 

Keywords: Management, Hostel, Existence, Old community district, Inclusive business 

 
1 บทน า 

กรุงเทพมหานครถูกจดัให้เป็นอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกที่ เ ป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่มี
นกัทอ่งเทีย่วมาคา้งคนืมากทีส่ดุ เนื่องดว้ย โครงสรา้ง
พื้นฐาน การประกอบธุรกิจ และสถานที่พักผ่อน 
รวมถึง วฒันธรรมท้องถิ่น น าไปสู่การเติบโตของ
ธุรกจิโฮสเทล ซึง่เป็นทีพ่กัทีร่องรบัความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวราคาประหยดั และมีเพียงสิ่งอ านวย
ความสะดวกพืน้ฐาน โดยในพ.ศ.2561 กรุงเทพมหา-
นครมจี านวนธุรกจิโฮสเทล 412 แห่ง สว่นใหญ่ตัง้อยู่
ใกลส้ญูกลาง หรอืเชือ่มโยงกบัพืน้ทีส่ าคญั โดยเฉพาะ
พืน้ทีย่า่นชุมชนเก่า เพือ่ตอบสนองผูท้ีต่อ้งการซมึซบั
วฒันธรรมและคุณค่าในอดตี (วรพนัธุ ์คลา้มไพบูลย์ 
และจติตพินัธ ์ศรกีสกิร, 2561) อกีทัง้ การสง่เสรมิของ
รัฐบาล เพื่อพัฒนาโรงแรมขนาดเล็กในการรองรับ
นักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
และชุมชน จงึท าใหก้ารเกดิการเตบิโตของโฮสเทลบริ
เวณยา่นชุมชนเก่า  

เมื่อศกึษาถงึโฮสเทลในเขตพระนคร ซึง่เป็น
กลุม่ยา่นทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์และยงัคง
มรีะบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม
ของพืน้ที่สบืถอดมาจนถงึปัจจุบนัของกรุงเทพมหา-

นคร (โครงการจดัท าแผนแม่บทการปรบัปรุงฟ้ืนฟู
และอนุรกัษ์ยา่น กรุงเทพมหานคร, 2558) พบวา่จาก 
63 แห่ง มเีพยีง Once Again Hostel ที่มกีารจดัการ
แบบธุรกิจเกื้อกูล (Inclusive Business Model) ซึ่ง
เป็นการท างานรว่มกบัยา่นชุมชนเก่า ประกอบดว้ย 3 
ชุมชน คอื ชุมชนบา้นบาตร ชุมชนนางเลิง้ และชุมชน
วงักรมพระสมมตอมรพนัธ์ ผ่านการสร้างกิจกรรม
ร่วมกบัย่านชุมชนเก่า เพื่อต้องการที่จะสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นและโฮสเทล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ซึ่งกันและกัน และต้องการลด
ผลกระทบทางสงัคมใหน้้อยทีส่ดุ ท าใหใ้น พ.ศ. 2559 
โฮส เทล ได้ รับ ร า ง วัล  The Winner Thai Young 
Leader Program 2015 กล่าวคือ เป็นผู้น าเยาวชน
ไทยรุ่นใหม่ทีต่้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงใหก้บั
สงัคม ด้วยขา้งต้นที่กล่าวมา จงึต้องการที่จะศึกษา
การจดัการของโฮสเทลที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของวถิี
ชีวติและวฒันธรรมของย่านชุมชนเก่า น าไปสู่การ
เสนอเสนอแนะแนวทางการจดัการทีช่่วยสง่เสรมิการ
คงอยู่ของย่านชุมชนเก่า อันเป็นประโยชน์ทาง
วชิาการแก่ผูป้ระกอบธุรกจิโฮสเทล อกีทัง้ ชุมชนคง
อนุรกัษ์ไวซ้ึง่วถิชีวีติและวฒันธรรมและเป็นส่วนหน่ึง
ของหว่งโซ่คุณคา่ทางธุรกจิ 
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2. วตัถปุระสงค ์

ศกึษาการจดัการของโฮเทลแบบธุรกจิเกือ้กูล 
ของโฮสเทลกับย่านชุมชนเก่า เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจดัการทีส่ง่ผลการคงอยูข่องยา่นชุมชนเก่า 

3. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 แนวความคิดการจดัการ 

การจดัการ หมายถงึ กระบวนการทีข่ ึน้อยูก่บั
การขบัเคลือ่นของบุคคล ผา่นการวางแผนและจดัการ
ภายในระบบอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อนั
น าไปสู่ผลลพัธ์ที่วางไว้ผ่านกระบวนการตดัสนิใจที่
เ หม า ะ สม  มอ งถึ ง  1 )  ท รัพย าก รน า เ ข้ า  2) 
กระบวนการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการ
องค์กร การใช้ทรพัยากร การประสานงาน และการ
ควบคุม (Michael W. Lodato, 2014)  

3.2 แนวความคิดธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ 

3.2.1 ธุรกจิแบบเกื้อกลู 

ธุรกิจแบบเกื้อกูล เป็นแนวคิดธุรกิจที่สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในชุมชนท้องถิ่นและ
ผูป้ระกอบการ โดยค านึงถึงประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 
ทัง้ในเชงิธุรกจิและการพฒันา ผา่นการสรา้งกจิกรรม
และมองถงึมติธิุรกจิเกือ้กูลในดา้นค่าตอบแทน ความ
เสี่ยง สิทธิ และโอกาส (Christina Tewes-Gradl et 
al., 2014)  

3.2.2 โมเดลธุรกจิ Canvas  

โ ม เ ด ล ธุ ร กิ จ  Canvas เ ป็ น ก า ร ศึ กษ า
องคป์ระกอบในการน าเขา้ของการจดัการธุรกจิ โดย
จะพจิารณาถึง 1) กลุ่มลูกค้า 2) การสร้างมูลค่า 3) 

ทรัพยากรหลัก 4) กิจกรรมหลัก และ 5) หุ้นส่วน 
(Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur, 2010) 

3.3 แนวความคิดเกีย่วกบัย่านชุมชนเก่า 

ย่านชุมชนเก่า หมายถึง ชุมชนที่มลีกัษณะ
พิเศษในแง่ของคุณค่ าทางวัฒนธรรม  และมี
เอกลกัษณ์ ซึ่งมคีุณค่าในทางศลิปะ โบราณคด ีหรอื 
ประวัติศ าสตร์  ( ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2554) 

3.4 แนวความคิดเกีย่วกบัทรพัยากรวฒันธรรม 

ทรพัยากรวฒันธรรม หมายถึง ผลผลติของ
วฒันธรรมที่ถ่ายทอดวถิชีวีติและวฒันธรรมในอดตีสู่
ปัจจุบัน อันมีค่าเป็นตัวแทนและสามารถสื่อถึง
วฒันธรรมของกลุม่คนได ้ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
คอื 1) ทรพัยากรทางวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไมไ่ด ้
และ 2) ทรพัยากรทางวฒันธรรมประเภทจบัต้องได้ 
(พสิฐิ เจรญิวงศ,์ 2542; ธนิก เลศิชาญฤทธ,์ 2550) 

จากการศกึษาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งน าไปสู่การ
ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการพิจารณา 
1) ด้านการจัดการมองถึงทรัพยากรน าเข้า ซึ่งใช้
องค์ประกอบทรัพยากรน าเข้าของแนวคิดธุรกิจ 
Canvas ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้า การสร้างมูลค่า 
ทรพัยากรหลกั กจิกรรมหลกั และหุน้สว่น และจ าเป็น
ที่จะต้องมองถึงกระบวนการของการจัดการ 5 
ขัน้ตอนหลกั คอื การวางแผน การจดัการองคก์ร การ
ใช้ทรพัยากร การประสานงาน และการควบคุม อีก
ทัง้ มองถงึมติทิีไ่ดร้บัจากการบรูณาการแนวคดิธุรกจิ
เกื้อกูลร่วมกับการจัดการ คือ ค่าตอบแทน ความ
เสี่ยง สิทธิ และโอกาส และ 2 ) ด้านทรัพยากร
วฒันธรรม ซึ่งเป็นผลผลติของการถ่ายทอดวถิีชวีติ
และวัฒนธรรมของย่านชุมชนเก่า โดยมองถึง 
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ทรพัยากรทางวฒันธรรมประเภทจบัต้องไม่ได้ และ
ทรพัยากรทางวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้

4. วิธีการวิจยั 

4.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สามารถสรุปกรอบแนวคดิ (ดงัรปูที ่1)  

 

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั  

4.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

1. ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของ
ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่ม
บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ บุคคลในชุมชนบา้นบาตร ชุมชน
นางเลิง้ และชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธ ์โดยมี
เกณฑ์คดัเลอืก คือ เป็นบุคคลที่ด าเนินงานร่วมกบั 
โฮสเทล และกลุ่มบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ เจา้ของโฮสเทล 
และผูน้ าชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมเีกณฑ์คดัเลอืก คอื 
บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของโฮสเทลและบุคคคลทีเ่ป็นหวัหน้า
ชุมชน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มจะช่วยใหเ้ขา้ใจ

ถงึการจดัการร่วมกนัของโฮสเทลและชุมชน รวมถงึ 
วถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การสอบถามขอ้มลู คอื แบบสมัภาษณ์เพือ่สมัภาษณ์
ถงึการจดัการของโฮสเทลและยา่นชุมชนเก่า  

3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิคอื สมัภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างและศึกษาข้อมูลที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลปฐม
ภมู ิคอื ส ารวจพืน้ทีก่รณีศกึษาและชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. วเิคราะห์และประมวลผลการศึกษาผ่าน
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์อุปนัย 
เพื่อสรุปผลการศึกษาและน าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนว
ทางการจดัการทีส่ง่ผลการคงอยูข่องยา่นชุมชนเก่า 

5. ผลการศึกษา 

จากการศกึษาการจดัการของโฮสเทลร่วมกบั
ยา่นชุมชนเก่า 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นบาตร ชุมชน
นางเลิง้ และชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธ ์สามารถ
แบง่ประเดน็การศกึษาออกเป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

5.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

5.1.1 ทีต่ ัง้และอำณำเขต 

Once again hostel ตัง้อยูท่ี ่22 แขวงส าราญ
ราษฎร ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ชุมชนบ้านบาตร 
ตัง้อยู่ทีถ่นนบรพิตัร ซอยบา้นบาตร แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 2) ชุมชนนางเลิ้ง 
ตัง้อยู่ที่ถนนนครสวรรค์ แขวงวดัโสมนัส เขตป้อม
ปราบศตัรูพ่าย และ 3) ชุมชนวงักรมพระสมมตอมร
พันธ์ ตัง้อยู่ที่ แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  
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รปูท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษาและชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.1.2 สภำพแวดลอ้มโดยรอบ 

บริเวณที่ตัง้ของโฮสเทลอยู่ในย่านการค้า
ดัง้เดมิ ประกอบดว้ยรา้นอาหาร รา้นสะดวกซื้อ และ
อยู่ ใกล้วัดที่ส าคัญ คือ วัดเทพธิดาราม รวมถึง  
ยา่นชุมชนเก่าบรเิวณรอบโฮสเทล 

5.2 ลกัษณะทางสงัคม 

5.2.1 ลกัษณะวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน 

ชุมชนบ้านบาตร เป็นชุมชนที่ยงัคงสบืทอด
วถิชีุมชนดัง้เดมิ คอื การตบีาตร และภายในชุมชนจะ
มรีา้นหตัถกรรมไทยโบราณประจ าชุมชน  

ชุมชนนางเลิ้ง เป็นชุมชนเก่าแก่ทีม่ที ัง้ตลาด
นางเลิ้งที่ เ ป็นย่านที่ขึ้นชื่อด้านอาหาร รวมถึง  
วดัสุนทรธรรมทาน บา้นศลิปะ บา้นเตน้ร า ซึง่ถอืเป็น
แหลง่พืน้ทีศ่ลิปะและวฒันธรรมทีส่ าคญัของชุมชน 

ชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธ์ เป็นย่าน
สงัฆภณัฑ์เก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร โดยยงัคงมี
วิถีชีวิต ในการประกอบอาชีพ เย็บผ้า เหลือ ง 
เครือ่งนุ่งหม่ของพระภกิษุสงฆ ์

5.3 การจดัการของโฮสเทลและย่านชุมชนเก่า 

โฮสเทลมีท าเลที่ตัง้อยู่ในย่านชุมชนเก่า จึง
ตอ้งการทีจ่ะสรา้งมลูค่าของธุรกจิผ่านภาพลกัษณ์ของ
โฮสเทลแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวทางวถิีชวีติ
และวฒันธรรมของชุมชนและตอบสนองกลุ่มนักเทีย่ว
เฉพาะกลุ่ม ดงันัน้ มกีารวางแผนโดยไดท้ าการศกึษา
ชุมชนรอบที่ตัง้โครงการพบว่ายังคงมีชุมชนที่ มี
เอกลักษณ์ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบาตร ชุมชน
นางเลิ้ง และชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธ์ และได้
น าแนวคิดธุรกิจเกื้อกูลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
จดัการของโฮสเทล เพือ่ตอ้งการจะสรา้งความเชือ่มโยง
ระหวา่งบุคคลในชุมชนทอ้งถิน่ใหเ้กดิการเอือ้ประโยชน์
ซึง่กนัและกนัและท าใหชุ้มชนกลบัมามชีวีติอกีครัง้ จงึ
มกีารประสานงานร่วมกบัชุมชน และได้น าทรพัยากร
หลกัในชุมชนมาใช้ ซึ่งถือเป็นผลผลติของวฒันธรรม
ของชุมชน ทัง้ทรพัยากรวฒันธรรมที่จบัต้องได้ และ
ทรัพยากรวฒันธรรมที่จ ับต้องไม่ได้ ผ่านการสร้าง
กจิกรรม โดยชุมชนบา้นบาตรไดม้กีารน าฝาบาตรมาใช้
ตกแต่งโฮสเทลในการก่อสร้าง เพื่อสื่อถึงเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย ชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธท์ีซ่ึง่มี
ท าเลทีต่ัง้ใกลโ้ฮสเทล จงึไดม้กีารจา้งบุคคลในชุมชนใน
ด้านการบ ารุงรักษาและการบริการ อาทิ พนักงาน
ต้อนรบั พนักงานท าความสะอาด งานซักรดีและช่าง
ซ่อมบ ารุง รวมถึง ด้านงานฝีมอืน าผ้าจวีรที่เหลอืมา
เย็บเป็นกระเป๋าผ้าเพื่อขายแก่นักท่องเที่ยว ด้าน
กจิกรรมท่องเทีย่วชุมชน อาท ิการสอนท าอาหารและ
การร่วมกจิกรรมกบัชุมชนนางเลิง้ ดา้นคมนาคมขนส่ง 
ทัง้รถจกัรยานใหเ้ช่า แทก็ซี ่ตุ๊กๆ ทีเ่ป็นบุคคลภายใน
ชุมชนเพื่อบรกิารรบัส่งนักท่องเที่ยวโดยโฮสเทล ซึ่ง
ภายในแต่ละเดอืนจะมกีารควบคุมการท างานผ่านการ
ติดตามประเมินผลเพื่อทราบถึงผลการท างานและ
ปัญหาการท างานทีเ่กดิขึน้ร่วมกบับุคลากร อนัน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหา 
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จากการจัดการน้ีท าให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการโฮสเทลและบุคคลในชุมชน ซึ่งเกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ คือ สร้างความสมัพนัธ์ของ 
ผู้มีส่วนร่วม บรรเทาผลกระทบทางสังคม และ 
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และประโยชน์ในเชิง
พฒันา คือ เกิดการสร้างงาน พฒันาทกัษะ อีกทัง้ 
บุคคลในชุมชนได้รบัประโยชน์ในมติติ่าง ๆ ทัง้ด้าน
ค่าตอบแทนที่ได้รบัรายได้ที่เพิม่มากขึ้น ด้านความ
เสีย่งทีล่ดลง เน่ืองจากการท างานในพืน้ทีข่องตนเอง
และมคีวามมัน่คง ดา้นสทิธมิสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
และดา้นโอกาสไดร้บัการสนับสนุนในการพฒันาและ
ชุมชนยงัคงไวซ้ึง่วถิชีวีติ 

6. สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 บทบาทและปัญหาการจดัการ 

จากความต้องการในการสร้างมูลค่าของ
ธุรกิจโฮสเทลผ่านภาพลักษณ์ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวทางวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน เพื่อ
ต้องการที่จะส่งเสริมให้ย่านชุมชนเก่าที่ย ังคงมี
เอกลกัษณ์ทางวถิีชวีติและวฒันธรรมท่ามกลางการ
พฒันาเมอืงในปัจจุบนัและตอบสนองกลุ่มนักเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม จึงได้มจีดัการร่วมกบัชุมชนที่คดัเลือก 
ซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนหน่ึงของการจดัการโฮสเทล ผ่าน
การวางแผน การประสานงาน การดึงทรัพยากร
ภายในชุมชน ทัง้บุคคลและผลผลิตทางวฒันธรรม
แปรสูก่ารสรา้งกจิกรรม อนัก่อใหชุ้มชนเป็นสว่นหนึ่ง
ของหว่งโซ่อุปทานธุรกจิ  

ผู้น าในชุมชนและบุคคลที่ด าเนินงานการ
จดัการร่วมกบัโฮสเทล ตัง้แต่การวางแผนจนถึงการ
ปฎิบตัิ ซึ่งแต่ละชุมชนจะมกีารดงึทรพัยากรมาใช้ใน
บรบิททีแ่ตกต่างกนั ผา่นการสรา้งกจิกรรม ทัง้ดา้นการ
บรกิาร ดา้นคมนาคม ดา้นก่อสรา้ง ดา้นงานฝีมอื และ

ดา้นอาหาร อนัก่อใหเ้กดิมติติ่าง ๆ ในดา้นคา่ตอบแทน 
ความเสีย่ง สทิธ ิและโอกาสทีชุ่มชนจะไดร้บั 

การจดัการน้ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างผู้ประกอบการโฮสเทลและบุคคลในชุมชน 
โดยผูป้ระกอบการมคีวามสมัพนัธ์ที่ดรี่วมกบัชุมชน
และบุคคลในชุมชนไดร้บัประโยชน์ รวมถงึ ยงัคงไว้
ซึ่งเอกลกัษณ์ของชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม จากผล
การศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา คอื การด าเนินงาน
พัฒนาที่ขาดความต่อเ น่ืองของโฮสเทล ซึ่ง ใช้
ระยะเวลาในการวางแผน เน่ืองจากเป็นการน า
แนวคดิธุรกจิเกือ้กูลมาประยุกตใ์ชร้่วมกบัการจดัการ
ที่ซึ่งต้องมกีารมองถึงหลกัวชิาการ อีกทัง้ ความไม่
พร้อมของชุมชนบางชุมชนในการร่วมมอื เน่ืองจาก
ชุมชนมองเหน็ว่าไม่เป็นกระบวนการพฒันาและไม่
เกิดประโยชน์หรอืเกิดการกระจายรายได้ต่อชุมชน
อยา่งทัว่ถงึ  

6.2 แนวทางการจดัการของโฮสเทลทีส่่งผลต่อ
การคงอยู่ของย่านชุมชนเก่า 

จากการศึกษาการจัดการของโฮสเทล 
น าไปสูข่อ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการทีเ่กือ้หนุน
กนัของโฮสเทลและยา่นชุมชนเก่า ดงัน้ี 

ดา้นการจดัการ ธุรกจิโฮสเทลถอืเป็นธุรกจิที่
ซึ่งอาจถอืเป็นการพฒันาทีใ่หม่ส าหรบัชุมชน ดงันัน้ 
ในการจดัการทีจ่ะใหชุ้มชนเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่
มูลค่าทางธุรกิจ ต้องมีการสร้างเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน 
รวมถึง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน เพื่อ
น าไปสูก่ารขบัเคลือ่นทีเ่ป็นเอกภาพ 

ด้านสงัคม ควรส่งเสรมิความร่วมมอืในการ
จดัการ เพื่อน าไปสู่การสร้างเป้าหมายไปในทศิทาง



การจดัการของโฮสเทลทีส่ง่ผลต่อการคงอยูข่องยา่นชุมชนเก่า กรณศีกึษา Once Again Hostel 
ปัณฑารยี ์ชตูระกลู และ ผศ.ดร. กฤตพร หา้วเจรญิ 
 

539 

เดยีวกนั ซึง่จะชว่ยใหพ้ืน้ทีชุ่มชนเกดิการพฒันา และ
เกิดรายได้ รวมถึง สามารถเผยแพร่วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม  

ดา้นนโยบาย ควรมกีารสง่เสรมิและสนบัสนุน
การจดัการธุรกจิเกือ้กลู อนัเป็นประโยชน์เชงิวชิาการ 
เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 
รวมถึง ธุรกิจด้านที่พกัอื่น ๆ ในการท างานร่วมกบั
ชุมชนที่น าไปสู่การสร้างชุมชนทีเ่กื้อหนุนซึ่งกนัและ
กนั และท าใหชุ้มชนเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่คุณค่า
ทางธุรกจิ 

สามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้แนวคิด
ธุรกจิเกื้อกูลร่วมกบัการจดัการจะช่วยก่อใหเ้กดิการ
ขบัเคลื่อนร่วมกนัของผูป้ระกอบการและชุมชน ทัง้ใน
มุมมองเชงิธุรกจิและมุมองการพฒันา อนัน าไปสูก่าร
จดัการร่วมกนัทีส่ามารถขบัเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ให้สัมพันธ์กับความเจริญของเมืองและท าให้ย่าน
ชุมชนเก่ายงัคงอยู่ 
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ความรูท้างวชิาการ ผสมผสานภูมปัิญญาและวทิยาการ จากทอ้งถิน่สู่สากล เป็นการมุ่งเน้นพฒันา
สงัคมอย่างยัง่ยนื ตามปณิธานของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ดงันัน้ ทุกคณะวชิาต่างพยายามผลติบณัฑติ ให้
สามารถเป็นที่พึ่งพาแก่ชุมชน บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงค์ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน เพือ่ก าหนดแผนการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของมหาวทิยาลยั 
จากการศกึษาพบว่าการบูรณาการโครงการร่วมระหว่างรายวชิา ภาคการศกึษา และชัน้ปี เป็นแนวทางส่วน
หน่ึงของการเริม่ตน้ ใหเ้กดิความต่อเน่ือง และใหนิ้สติเหน็คุณคา่ขององคค์วามรูท้ีส่ามารถพฒันาชุมชน 

 
ค าส าคญั: ภมูปัิญญา บรูณาการ แผนการศกึษา องคค์วามรู ้ชุมชน  

 
Abstract 
 Technical Knowledge mixed with wisdoms and innovation from localization to 
internationalization is the ambition to improve society sustainably according to the notion 
of Mahasarakham University. Hence, every faculties try to create their own graduated student who can 
help the communities. Therefore, this article aims to analyze the curriculum of Bachelor of Architecture, 
major of Interior Architecture, and define education plan to be consistent with the university’s direction. 
From the study, it found that the integration of co-project in each particular subject, semester, and year, 
are the one of the initiation. This can lead to continuation and pointing out the value of the knowledge 
which can improve communities to students.  
  
Keywords: Wisdoms, Integration, Education Plan, Knowledge, Community 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้
กล่าวถึง นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ของการเป็นเลิศทางวิชาการ 
บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล ผสานภูมิ
ปัญญาวฒันธรรมอสีาน และองคค์วามรูใ้หม่ ใหเ้กดิ
ขึ้นกบัทุกคณะวชิา และสร้างบณัฑติให้พร้อมด้วย
วชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม ในการพฒันาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นแนวทางพัฒนา
ประเทศชาต ิ(มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552) 

หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา 
วชิาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นหลกัสูตรหน่ึง ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมอืงและนฤมติศลิป์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีการจดัการเรียนการ
สอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา 5 ปี 
มุ่งเ น้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่ อ ให้ส ามารถ
สรา้งสรรคง์านออกแบบทางศลิปะ และการใหบ้รกิาร
แก่ชุมชน ตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ภายใต้สภาสถาปนิกควบคุม และใหส้อดคลอ้งตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย (คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ผงัเมอืง และนฤมติศลิป์, 2560) 

ดงันัน้ จากปณิธานของมหาวิทยาลัยที่น าสู่
คณะฯ ท าใหส้าขาวชิาต้องหาแนวทาง เพื่อก าหนด
แผนของโครงสร้างหลักสูตร ด้วยการส่งเสริม
กจิกรรมการเรยีนการสอน และให้นิสติมโีอกาสได้
ฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติทาง
วชิาชพี ใหส้ามารถออกแบบสภาพแวดล้อม อย่าง
เหมาะสมประโยชน์แก่ผูใ้ช้สอย ตามความต้องการ
ของชุมชน ตลาดและผู้ ใ ช้บัณฑิต  (หลักสูตร
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน, 2560)   

 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

2.1 ศึกษาแนวคิดบูรณาการ การเรียนการ
สอน กบัการบรกิารวชิาการสูส่งัคมและชุมชน  

2.2 ศึกษาข้อมูลหลักสูตรสถาปัตยกรรม -
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อ
ท าการแจกแจง จ าแนกขอ้มลู 

2.3 วิเคราะห์การบูรณาการรายวิชาใน
โครงสร้างหลกัสูตรฯ ที่สมัพนัธ์กบัโครงการบรกิาร
วชิาการเพือ่ชุมชน  

2.4 การอภิปรายการผลของการบูรณาการ
รายวชิาในหลกัสูตรฯ และเสนอแนะแนวทาง การ
ก าหนดแผนการศกึษาสถาปัตยกรรมภายใน กบัการ
พฒันาชุมชน  
 

3. แนวคิดการบรูณาการ  

3.1 คว ามหมายขอ งก า รบู รณาก า ร  มี
ความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า (integration) 
และมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า (integrate) 
หมายถึง การน าส่วนย่อยมาประกอบกบัอกีสิง่หน่ึง
ใหม้คีวามสมบรูณ์ (เบญจวรรณ และรชันี, 2555) 

3.2 การบรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน กบั
การเรยีนการสอน เป็นการน าองค์ความรู้ของการ
บรกิารวชิาการ มาบรูณาการรวมกนัในรายวชิา และ
ก าหนดใหผู้เ้รยีนน าความรู ้ทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีน
ในรายวิชา มาจัดท าประโยชน์ต่อชุมชน โดยให้
ผู้เรียนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเ นินการ ส่วน
คณาจารย์เป็นผู้วางแผน ก าหนดกิจกรรม และ
มอบหมายโครงการ 

3.3 การประเมินผลการบูรณาการ สามารถ
วัดผลจากตัวชี้ ว ัด  กับวัต ถุประสงค์ที่ก าหนด 
ระยะเวลาในการด าเนินการ โดยสามารถประเมนิได้
จากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็การเรยีนรูร้ะหว่าง
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ผูเ้รยีน และผูส้อน หรอืประเมนิเชงิคุณภาพ ในส่วน
ของผลงาน และความพงึพอใจ ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อชุมชน  

 
4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูต รสถา ปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นหลกัสตูรทีม่กีารเปิดใหม้กีารเรยีน
การสอน ตัง้แต่ ปีการศึกษา 2549 มีบัณฑิตจบ
การศกึษาจากหลกัสตูร ฯ และมกีารปรบัปรุงพฒันา
หลกัสตูรฯ ทุกวงรอบ 5 ปี  กล่าวคอื หลกัสตูรฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงไปแล้ว 2 วงรอบ ในปี พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2561  

หลกัสูตรฯ มคีวามประสงค์ผลติบณัฑติ ให้มี
ความรู ้ความสามารถ ดว้ยทกัษะทฤษฏแีละวชิาชพี 
สร้างสรรค์ง านทางด้านศิลปะ ออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สถาปนิก
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน ผูว้างแผนงาน

และบริหารงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้
ประเมนิราคา ผู้ออกแบบภาพสามมติิ อาจารย์ใน
สถานศึกษา ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และอาชีพ
อสิระทางสถาปัตยกรรมภายใน หลงัส าเรจ็การศกึษา 
หลกัสูตรฯ มีการจดัการเรียนการสอน เป็นระบบ
ทวภิาค 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย ภาคต้นหรือ
ภาคการศกึษาที ่1 (สงิหาคม ถงึธนัวาคม) และภาค
ปลาย หรือภาคการศึกษาที่  2 (มกราคม ถึง
พฤษภาคม) ส่วนภาคการศกึษาพเิศษหรอืภาคฤดู
รอ้น (มถุินายน ถงึกรกฎาคม)  

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผงัเมอืงและ
นฤมติศลิป์ เหน็สมควร ใหม้กีารปรบัปรุงหลกัสตูร ฯ 
ใหม่ ใน ปีการศึกษา  พ .ศ .  2561 โดยก าหนด
โครงสร้างหลกัสูตร ฯ แบ่งตามหมวดวชิาและกลุ่ม
รายวชิา มหีน่วยกติ จ านวน 161 หน่วยกติ และ 41 
รายวิชา  ให้มีความสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-
2565 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร, 2550) ยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ, 2560) และยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั ดงัตารางที ่1
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ตารางท่ี 1  โครงสรา้งหลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน  
หลกัสตูรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2561 

ชัน้ปี 
ภาคการ 
ศึกษา 

รายวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มรายวิชา 

รายวิชา หน่วยกิต 
หม

วด
วิช

าศึ
กษ

าท
ัว่ไ
ป 

(ก
) ก

ลุ่ ม
วิช

าห
ลกั

 

(ข
) ก

ลุ่ ม
วิช

าพื้
นฐ

าน
 

(ค
) ก

ลุ่ ม
วิช

าเ
ทค

โน
โล

ยี 

(ง)
 ก

ลุ่ ม
วิช

าส
นับ

สนุ
น 

หม
วด

วิช
าเ
ลือ

กส
าข

า 

  หมวดวิชาเฉพาะ   

ปี1 
ภาคตน้ 1  3 1   5 20 

ภาคปลาย 1 1 1 1   4 18 

ปี2 
ภาคตน้ 1 1 1 1 1  5 20 

ภาคปลาย 1 1 2  1  5 19 

ปี3 
ภาคตน้ 1 2  1  1 5 17 

ภาคปลาย  1 2  1 1 5 17 

ปี4 
ภาคตน้  2 1 1 1  5 18 

ภาคปลาย    1 2  3 12 

ปี5 
ภาคตน้  2  1   3 11 

ภาคปลาย  1     1 9 

รวมรายวิชา/หน่วยกิต 5 11 10 7 6 2 41 161 

ท่ีมา : หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน, 2561 
 

จากตารางที่ 1 หลักสูตร ฯ มีการวางแผน
การศกึษาตามทีก่ระทรวงการศกึษาธกิารไดก้ าหนด 
ประกอบดว้ย  

หมวดศกึษาทัว่ไป โดยก าหนดใหไ้ม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกติ หมวดเฉพาะ (บงัคบั) ไดแ้ก่ (ก) กลุ่ม
วิชาหลัก  (ข ) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ค)  กลุ่มวิชา
เทคโนโลย ีและ (ง) กลุ่มวชิาสนบัสนุน ก าหนดใหไ้ม่
น้อยกว่า 90 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกสาขา 

ก าหนดให้ไม่ น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  กล่าวคือ 
แผนการศกึษาของโครงสรา้งหลกัสูตรฯ ในภาคต้น
ของทุกชัน้ปี จะมุ่งเน้นหมวดวชิาเฉพาะ (ก) กลุ่ม
วชิาหลกั และ(ข) กลุ่มวชิาพื้นฐาน ส่วนภาคปลาย
ของทุกชัน้ปี จะมุ่งเน้นหมวดวชิาเฉพาะ (ข) กลุ่ม
วชิาพืน้ฐาน และ(จ) กลุ่มวชิาสนบัสนุน 

โดยก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ทัง้หมดไม่น้อยกว่า 161 หน่วยกติ โดย
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ชัน้ปีที่ 1 ม ี38 หน่วยกติ ชัน้ปีที่ 2 ม ี39 หน่วยกติ 
ชัน้ปีที่ 3 ม ี34 หน่วยกติ ชัน้ปีที่ 4 ม ี30 หน่วยกติ 
และชัน้ปีที ่5 ม ี20 หน่วยกติ และมรีายวชิาทัง้หมด 
41 รายวชิา สามารถจ าแนกตามชัน้ปี ดงัน้ี  

ชัน้ปีที่ 1 มรีายวชิาทัง้หมด จ านวน 9 รายวชิา 
จ าแนกเป็นภาคต้น 5 รายวิชา และภาคปลาย 4 
รายวชิา  

ชัน้ปีที ่2  มรีายวชิาทัง้หมด จ านวน 10 รายวชิา 
จ าแนกเป็นภาคต้น 5 รายวิชา และภาคปลาย 5 
รายวชิา  

ชัน้ปีที ่3  มรีายวชิาทัง้หมด จ านวน 10 รายวชิา 
จ าแนกเป็นภาคต้น 5 รายวิชา และภาคปลาย 5 
รายวชิา  

ชัน้ปีที ่4  มรีายวชิาทัง้หมด จ านวน 8 รายวชิา 
จ าแนกเป็นภาคต้น 5 รายวิชา และภาคปลาย 3 
รายวชิา  

ชัน้ปีที ่5  มรีายวชิาทัง้หมด จ านวน 4 รายวชิา 
จ าแนกเป็นภาคต้น 3 รายวิชา และภาคปลาย 1 
รายวชิา 

 
5. ผลการศึกษา 

ในภาคการศึกษา 2/2561 หลกัสูตรฯ ได้
ก าหนดใหด้ าเนินการจดักจิกรรม เพือ่เป็นการศกึษา
และหาแนวทางในการบูรณาการรายวิชา ในภาค
การศกึษาต่อไป โดยตัง้ใหโ้ครงการบรกิารวชิาการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้เครื่องเรือนหวายบ้านลาด 
จงัหวดัมหาสารคาม บูรณาการร่วมกบั 3 รายวชิา 
ประกอบด้วย รายวิชาหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน 
(หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สอนโดยหลักสูตรฯ) 
รายวิชาการออกแบบเครื่ อง เรือน (กลุ่มวิชา
เทคโนโลย)ี รายวชิาเทคโนโลยกีารก่อสรา้งอาคาร 1 
(กลุ่มวชิาเทคโนโลย)ี ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 ซึ่งเป็น
ชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2555 

ทัง้น้ี ได้ก าหนดแผนทัง้ 3 รายวชิา ใหใ้ชโ้จทย์และ
พื้นที่ศึกษาร่วม โดยมอบหมายโครงการ 1 ภาค
การศกึษา (long project) 4 ขัน้ตอน ดงัรปูที ่5 

 
ขัน้ที ่1  
ร าย วิช าก า ร ออกแบบ เค รื่ อ ง เ รื อ น 

มอบหมายโครงการให้นิสิตออกแบบหุ่นจ าลอง
เครือ่งเรอืน และถอดลวดลายหวาย  

รายวชิาหน่ึงหลกัสตูรฯ มอบหมายใหนิ้สติ
ฝึกเกบ็ขอ้มลู และมสีว่นรว่มกบัชุมชน  

รายวชิาเทคโนโลยีฯ มอบหมายให้นิสิต
ออกแบบหุน่จ าลองบา้นตน้ไม ้จากลวดลายหวาย  

โดยนิสติพรอ้มคณาจารยท์ัง้ 3 รายวชิาลง
ส ารวจพืน้ที ่ณ ศูนยพ์ฒันาเครื่องเรอืนหวาย ชุมชน
บ้านลาด จังหวดัมหาสารคาม วนัที่ 31 มกราคม 
2562 ดงัรปูที ่1 

รปูท่ี 1 ส ารวจศนูยพ์ฒันาเครือ่งเรอืนหวาย  
บา้นลาด  

 
ขัน้ที ่2  
รายวชิาการออกแบบเครื่องเรอืน ใหนิ้สติ

ส่งผลงาน หลงัเก็บข้อมูล 2 สปัดาห์ และรายวิชา
หน่ึงหลกัสตูรฯ ประเมนิผลงานรว่ม  

รายวิชาเทคโนโลยีฯ ให้นิสิตส่งผลงาน 
หลงัเกบ็ขอ้มลู 3 สปัดาห ์ดงัรปูที ่2 
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รปูท่ี 2 ผลงานการออกแบบบา้นตน้ไม ้
ดว้ยลวดลายหวาย 

 
ขัน้ที ่3   
รายวชิาการออกแบบเครื่องเรอืน และรายวชิา

หน่ึงหลกัสตูรฯ รว่มออกโจทยใ์หนิ้สติออกแบบ เกา้อี ้
2 ที่นัง่ส าหรบัชุมชน จ านวน 11 กลุ่ม (กลุ่มละ 1 
ผลงาน) โดยให้นิสิตจัดท าแบบร่าง ในคาบเรียน
รายวิชาหน่ึงหลกัสูตรฯ และให้น าเสนอผลงานใน
คาบเรยีนของรายวชิาการออกแบบเครื่องเรอืน สว่น
รายวิชาเทคโนโลยีฯ ให้การสนับสนุนเน้ือหาการ
เรยีนเกีย่วกบัโครงสรา้งส าหรบันิสติ ดงัรปูที ่3   

รปูท่ี 3 ผลงานการออกแบบเกา้อี ้2 ทีน่ัง่  
 
 
 
 

ขัน้ที ่4  
นิสิตน าเสนอผลงานออกแบบ ณ ศูนย์

พัฒนา เครื่ อ ง เ รือนหวาย  บ้ านลาด  จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ พรอ้มส่งมอบ
ผลงานสูชุ่มชน วนัที ่29 เมษายน 2562 ในคาบเรยีน
ของรายวชิาหน่ึงหลกัสตูรฯ และรายวชิาเทคโนโลยฯี 
โดยมคีณาจารยส์งัเกตการณ์แบบมสีว่นร่วม จากนัน้
จงึน าผลของกจิกรรมการเรยีนการสอน มารายงาน
สรุปผลโครงการบริการวิชาการฯ และน าส่ง
มหาวทิยาลยั ดงัรปูที ่4  

รปูท่ี 4 การน าเสนอผลงานต่อคณาจารยใ์นรายวชิา 
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รปูท่ี 5 การก าหนดแผนบรูณาการรว่มรายวชิา  ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษาที ่2/2561 
 

จดัท าแบบรา่ง 

โจทยอ์อกแบบเกา้อีห้วายเพือ่ชมุชน 

ผลงานลวดลาย
หวาย 

ผลงาน
หุน่จ าลอง 

ผลงานหุน่จ าลอง
บา้นตน้ไม ้

รายวิชาหน่ึงหลกัสตูร
หน่ึงชุมชน 

รายวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอาคาร 1 

รายวิชาการออกแบบ
เครื่องเรือน  

โจทยอ์อกแบบหุน่จ าลอง/
ถอดลวดลายหวาย 

โจทยฝึ์กเกบ็ขอ้มลู และมี
สว่นรว่มกบัชมุชน 

ลงพืน้ที ่ศนูยพ์ฒันา
เครือ่งเรอืนหวาย ชมุชน

บา้นลาด จงัหวดั
มหาสารคาม 

โจทยอ์อกแบบบา้นตน้ไม้
จากลวดลายหวาย 

พื้นทีร่ว่ม พื้นทีร่ว่ม 

ประเมนิ 
รว่ม 

มอบหมายโครงการรว่ม 

ขัน้ท่ี 1 

ขัน้ท่ี 2 

ขัน้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 4 
ประเมนิรว่ม น าเสนอผลงานใน

รายวชิา 
ประเมนิรว่ม 

   ประเมนิรว่ม 

รายงานผลโครงบรกิารวชิาพฒันาสือ่การเรยีนรูเ้ครือ่งเรอืนหวายบา้นลาด จงัหวดัมหาสารคาม  

น าเสนอผลงานต่อชมุชน 

สนบัสนุนขอ้มลูโครงสรา้ง 
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การประเมินผลของการบูรณาการทัง้ 3 
รายวิชา ผ่านการประเมินรายวิชาโดยนิสิต การ
ประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ ์และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) โดยมขีอ้สรุป ดงัน้ี  

1. นิสติสามารถเรยีนรูก้ารปฏบิตัอิอกแบบ
ผลงาน และค านึงถงึผูใ้ชส้อยจรงิ 

2. นิสิตสามารถฝึกทักษะความรู้ทาง
วชิาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ควบคู่กับความรู้
ทางวชิาการในรายวชิา 

3 .  การบู รณาการร่ วมรายวิช าและ
โครงการบรกิารวชิาการพฒันาสื่อการเรยีนรูเ้ครื่อง
เรอืนหวายบา้นลาด จงัหวดัมหาสารคาม ท าใหนิ้สติ
สามารถผลติผลงานออกแบบอย่างมคีุณภาพ และ
ลดภาระปรมิาณงานรว่มในรายวชิาอื่น ๆ 

4. คณาจารย์สามารถประเมนิผลความรู้ 
ความสามารถของนิสติไดห้ลากหลายมติ ิ

ดังนัน้ จากการทดลองด าเนินกิจกรรม
บูรณาการ รายวชิา และท าการวเิคราะห์ โครงสรา้ง
หน่วยกติ รายวชิาของหลกัสตูรฯ พบขอ้สงัเกต ดงัน้ี 
 
5.1 ข้อสงัเกตหน่วยกิตของหลกัสตูรฯ 

ชัน้ปีที ่1-2 เป็นการศกึษาระดบัพืน้ฐาน ดว้ยการฝึก
ทกัษะความรูเ้ริม่ต้น (basic training) ชัน้ปีที ่3 เป็น
การศกึษาระดบักลาง (intermediate) และชัน้ปีที่ 4-
5  เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ขั ้น สู ง  ( advanced 
professional) จงึท าใหห้น่วยกติของชัน้ปีล่างสงูกว่า 
ทัง้น้ี มีผลมาจากกลุ่มวิชาหลัก (ก) และกลุ่มวิชา
พื้นฐาน (ข) ดงัที่กล่าวตามขา้งต้น และมแีนวโน้ม
ของหน่วยกิต ลดลงในชัน้ปีที่สูงขึ้น แต่มกีลุ่มวชิา
หลกับงัคบั ในชัน้ปีดงักล่าว จงึตอ้งมกีารประเมนิผล
การเรยีนการสอนอยา่งเขม้ขน้ ดงัรปูที ่6 

รปูท่ี 6  การวเิคราะหห์น่วยกติของหลกัสตูรฯ ตามภาคการศกึษา
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5.2 ข้อสงัเกตรายวิชาของหลกัสตูรฯ 

ชัน้ปีที ่2-3 เป็นชัน้ปีเป็นทีม่วีชิาเรยีนจ านวน
มาก มีความเข้มข้นของการปฏิบัติงาน หรือการ

ผลติผลงานหนัก และชัน้ปีที่ 1 เป็นชัน้ปีที่มจี านวน
รายวชิาอยู่ในระดบักลาง ชัน้ปีที ่4 เป็นชัน้ปีทีม่วีชิา
ระดบัน้อย โดยมจี านวนวชิามากอยูท่ีภ่าคตน้ และชัน้
ปีที ่5 เป็นชัน้ปีทีร่ายวชิาน้อยทีส่ดุ  ดงัรปูที ่7 

รปูท่ี 7  การวเิคราะหร์ายวชิาของหลกัสตูรฯ 
 

6. การอภิปรายผลการศึกษา 

การบูรณาการร่วมรายวิชาต่างๆ  ใน
โครงสร้างหลักสูตร ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน  อาจก าหนดได้โดยอาศัยโครงการบริการ
วชิาการ ระดบัมหาวทิยาลยั คณะฯ หรอืสาขา น าสู่
การสรา้งโจทยใ์นรายวชิา ใหนิ้สติน าองค์ความรูท้าง
ทฤษฏี กบัข้อมูลที่ได้มาจากชุมชน ท้องถิ่น มาฝึก
ปฏบิตักิาร ทัง้น้ี หากจะเกดิผลสมัฤทธิก์บันิสติ อย่าง
เป็นประโยชน์ และผู้สอนสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ ทัง้  5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรบัผดิชอบ และ
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้

เทคโนโลย ีใหค้รอบคลุม ควรวางแผนบรูณาการร่วม
รายวชิา ตามโครงสรา้งหลกัสตูรฯ ดงัน้ี 

 
6.1 การบรูณาการร่วมรายวิชา  

การบรูณาการใหส้มัฤทธิผ์ล สามารถจดัให้
มใีน 1 ภาคการศึกษาและชัน้ปีเดียวกัน โดยเลือก
รายวิชาที่มุ่งเน้นหน่วยกิตของการปฏิบัติ  ที่นิสิต
สามารถฝึกทกัษะออกแบบงานจรงิส าหรบัชุมชนได้ 
ทัง้ น้ี  ให้มีรายวิชาหลัก  เช่น วิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ที่จ ัดอยู่ในกลุ่มวิชาหลัก มี
จ านวนหน่วยกิตมากที่สุด  เป็นรายวิชาควบคุม
กิจกรรม และให้รายวิชาอื่นๆ เป็นวิชาสนับสนุน
กิจกรรม เช่น ใช้โจทย์ โครงการ หรือ พื้นที่ชุมชน
รว่มกนั 



แผนบรูณาการศกึษาสถาปัตยกรรมภายในกบัการพฒันาชุมชน 
ผศ.ดาราลยั ไซมะเรงิ 
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6.2 การก าหนดชัน้ปีและรายวิชาส าหรบั 
       บรูณาการ  

จากการวิเคราะห์หน่วยกิต และจ านวน
รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร สามารถมอบหมาย
โครงการ ตามชัน้ปี และภาคการศกึษา  

ชัน้ปีที่ 1 เป็นชัน้ปีที่ต้องมุ่งเน้นการฝึก
ทกัษะพืน้ฐาน จงึควรมอบหมายโครงการบูรณาการ
รายวิชา เฉพาะภาคปลาย เพราะมีรายวิชาหลกัที่
สามารถฝึกปฏบิตัิการออกแบบ และเริม่ต้นฝึกการ
ส ารวจพืน้ที ่เพือ่ศกึษาขอ้มลูชุมชนเบือ้งตน้ 

ชัน้ปีที่ 2-3 เป็นชัน้ปีที่มีการเรียนรู้ตาม
หมวดวิชาทางวิชาชีพ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ชุมชนได้ จึงควรมอบหมายโครงการบูรณาการ
รายวชิา ทัง้ภาคตน้และภาคปลาย 

ชัน้ปีที ่4 ควรใหเ้ป็นชัน้ปีของเตรยีมความ
พร้อมฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 
(ภาคสนาม) ทัง้ภาคตน้และภาคปลาย  

 ชัน้ปีที ่5 ควรใหเ้ป็นชัน้ปีของการคน้ควา้
อยา่งอสิระ และด าเนินการวทิยานิพนธ ์
 
6.3 การประเมินผลการบรูณาการ 

การประเมินผลโครงการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและสอดคลอ้งพนัธกจิ ควรประเมนิผลงาน
แยกรายวชิา แยกชิน้งาน ดว้ยโครงการเดยีวกนั ซึ่ง
ในแนวทางน้ีสามารถลดความเข้มข้นของปริมาณ
ชิ้นงาน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นชิ้นงาน
จากนิสติของรายวชิาต่างๆ ใหม้คีุณภาพมากขึน้   

จากการอภิปราย สามารถสรุปความ
สอดคล้องเชื่อมโยงรายวชิา เพื่อบูรณาการสู่ชุมชน 
ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2  การบรูณาการรายวชิา ตามโครงสรา้งหลกัสตูรฯ 
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7. ผลสรปุ 

  การก าหนดแผนบูรณาการ  หลักสูตร
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน ให้สอดคล้องต่อพนัธกิจของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมอืง และนฤมติศลิป์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทางดา้นวชิาการสูส่งัคม สาขาวชิาฯ ไดจ้ดัใหม้กีารบรู
ณาการ กบัโครงการการบรกิารทางวชิาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในทุกภาคการศึกษา โดย
ด าเนินกจิกรรม 1 โครงการ ต่อภาคตน้และภาคปลาย 
ทั ้ง น้ี  ส ามารถแบ่ ง โครงการ เ ป็น  3  ลักษณะ 
ประกอบด้วย โครงการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem base learning) โครงการแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (project base learning) และโครงการแบบ
มุ่งเป้าหมายหรือพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (area 
base) จงึท าใหโ้ครงการทีบู่รณาการกบัการเรยีนการ
สอนของหลกัสูตรฯ มคีวามหลากหลายทางมติขิอง
ประเภทโครงการ ซึ่งหากเน้นย ้าถึงความต่อเน่ือง 
และนิสติได้รบัประโยชน์ในการเรยีนรู้ รวมถึงแสดง
เอกลกัษณ์ของหลกัสตูรฯ ควรใหม้จีดัการแผนบรูณา
การการศกึษาฯ ดงัน้ี 

7.1 ก าหนดร่างโครงการเพื่อบูรณาการ
รว่มกบัรายวชิาของหลกัสตูร โดยคณาจารยห์ลกัสตูร
ฯ ร่วมกนัส ารวจพื้นที่ หรือใช้พื้นที่ต่อเน่ือง ในการ
สร้างโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ส าหรับ
รายวชิาต่างๆ  

7.2 ใน 1 ภาคการศึกษา ให้วิพากษ์
รายวชิาประเมนิตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 5 
ด้าน และมอบหมายโครงการกับชัน้ปีที่เหมาะสม 
ทัง้ น้ี  ให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี  ในการวาง
ระยะเวลาร่วมกัน  เพื่อ ให้ไม่ปริมาณชิ้นงานมี
ผลกระทบต่อการฝึกปฏบิตัขิองนิสติ  

7.3 ประเมนิผลชิ้นงานโดยผู้สอน และให้
นิสติรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

7 .4  เ ปิดโอกาสให้นิสิตได้น าผลงาน
ออกแบบ ทีผ่า่นการฝึกปฏบิตัใินรายวชิาสูส่งัคมหรอื
ชุมชน เพื่อให้นิสิตได้เห็นคุณค่าของผลงานที่ได้
ออกแบบ และการน าความรูจ้ากการเรยีนการสอนมา
พฒันาจรงิ 

7.5 สรุปผลโดยคณาจารย์  เพื่อหารือ
แนวทางปฏบิตั ิหรอืน าโครงการทีไ่ดจ้ดัท ามาต่อยอด
สู่ภาคการศึกษาต่อไป ให้เกิดความต่อเน่ือง และ
สามารถบรกิารสงัคมชุมชน ใหเ้ป็นรปูธรรม 
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บทคดัย่อ 
 สณัฐานวทิยาของเมอืงเป็นตวัแปรส าคญัต่อลกัษณะภูมอิากาศระดบัจุลภาคในพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร
และส่งผลกระทบต่อสภาวะน่าสบายเชงิความรอ้นของคนเดนิเทา้ งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาสณัฐานวทิยาถนน
เมอืง รวมถงึรปูแบบและลกัษณะของสิง่ปกคลุมบรเิวณทางเดนิเทา้ เพือ่จ าแนกลกัษณะโครงสรา้งและหุบความ
รอ้นของถนน ทีม่คีวามสมัพนัธต์่อภูมอิากาศระดบัจุลภาคบรเิวณทางเท้าและอาจสง่ผลถงึสภาวะน่าสบายของ
คนเดนิเทา้ ซึง่ศกึษาดว้ยวธิกีารส ารวจพืน้ที่ เพื่อเกบ็ขอ้มลูทางกายภาพ ไดแ้ก่ ทศิทางการวางตวัและความ
กว้างของถนน สดัส่วนความสูงของอาคารต่อความกว้างถนน ลกัษณะบาทวถิี รวมถึงต าแหน่งของต้นไม้ 
บนัทกึลงในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าจ าแนกโดยวธิกีารซอ้นทบัชัน้ขอ้มลู ซึง่การวจิยั
พบวา่ เขตพระนครสามารถจ าแนกรปูแบบของพืน้ทีว่า่งระหวา่งอาคารหรอืหุบถนนได ้7 ประเภท คดิเป็นรอ้ย
ละ17.80 ของถนนในเขตพระนคร เป็นถนนที่ผูใ้ชท้างเทา้อาจไดร้บัความรอ้นสูงกว่าถนนเสน้อื่นๆ และควร
ไดร้บัการบรรเทาเพื่อเพิม่สภาวะน่าสบายแก่คนเดนิเทา้เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนหนัมาใชก้ารสญัจรทางเทา้
เพิม่มากขึน้ ซึง่การศกึษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักผงัเมอืงและภูมสิถาปนิก ทางดา้นการวางแผนและออกแบบ
สิง่แวดล้อมเมอืง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพของถนนที่เป็นเมอืงในเขตร้อน และ
สามารถสรา้งสภาวะน่าสบายของคนเดนิเทา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีด่ยีิง่ขึน้ 
 
ค ำส ำคญั: สณัฐำนวทิยำถนนเมอืง,ภมูอิำกำศระดบัจุลภำค,หุบควำมรอ้นถนน,สภำวะน่ำสบำยเชงิควำมรอ้น
ของคนเดนิเทำ้ 
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Abstract 
 Urban morphology is a critical parameter in the formation of outdoor microclimates and their 
effects on the thermal comfort of pedestrians.  This research is a study of urban street morphologies, 
which including the pattern and characteristics of the footpath covered for classify the structure and 
street canyon.  These factors are related to the microclimate of the pedestrian area and may result in 
pedestrians comfort such as street orientation, building height and street width ratio (H/W ratio), physical 
of pedestrian path, and street tree and location from onsite survey. These data have been incorporated 
into a geographic information system (GIS) to classify the typology of urban street configurations. The 
results found Phra Nakhon District classified 7 types of street configurations, and 17. 80 percent of 
roads in Phra Nakhon District It is a road that users of sidewalks may get more heat than other roads. 
And should be alleviated in order to increase the comfort of pedestrians to encourage people to use 
more pedestrian traffic.This study will benefit urban planner and landscape architects for the planning 
and design of the urban environment In order to be suitable for the physical characteristics of the city 
streets in the tropics and can create a more comfortable environment for pedestrians with better 
efficiency. 
 
Keywords: urban street morphology, Microclimate, street canyon, pedestrian thermal Comfort 
 
1.บทน า 

การพฒันาเมอืงและการขยายตวัของความ
เป็นเมอืงเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง
ทัง้ทางดา้นจ านวนประชากร รูปแบบเศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรม กายภาพเมือง  และสิ่ งแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป การพฒันาเมอืงท าใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวเดมิ
ถูกคุกคามและถูกทดแทนทีด่ว้ยสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นดาด
แขง็เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ซึง่การใชว้สัดุและสิง่ปลกูสรา้ง
ทีเ่ป็นดาดแขง็นัน้สง่ผลใหเ้มอืงเกดิการสะสมความรอ้น
บนพื้นผวิ อีกทัง้ปัจจยัทางด้านการจดัวางผงัอาคาร 
ความหนาแน่นของอาคารสูง และสภาพแวดลอ้มของ
พื้นที่ ก็เป็นส่วนส าคญัที่มผีลต่อการสะสมความร้อน
และการถ่ายเทความร้อนเมือง ที่เป็นบ่อเกิดในการ
เกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban heat 

Island) ขึน้ ลกัษณะทางกายภาพของเมอืงและถนนจงึ
ส่งผลต่อภูมอิากาศระดบัจุลภาคบริเวณทางเท้าและ
สภาวะความน่าสบายของคนเดนิเทา้ 

โดยสภาวะน่าสบายเชิงความร้อน หรือ 
สภาวะความน่าสบายเชิงความร้อน (Thermal 
comfort) ได้ถูกนิยามโดยสมาคมวิศวกรรมปรับ
อากาศแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air- Conditioning 
Engineers-ASHRAE) ว่าหมายถงึ สภาวะของจติใจ
ที่แสดงความพึงพอใจต่อสภาวะอากาศแวดล้อม 
อย่างไรกต็ามความรูส้กึ การรบัรูห้รอืความพงึพอใจ
ต่อสภาพภูมอิากาศของแต่ละคนไม่เท่ากนั จงึต้อง
แยกพิจารณาทัง้ทางกายภาพและทางด้านจิตใจ     
(สุรตัน์ อตัถจรยิกุล, 2550) จากการศกึษาของศูนย์
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ออกแบบและพฒันาเมอืง (UDDC) ที่ได้ส ารวจและ
ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการ เดิน เท้า ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครได้พบว่า ร้อยละ44.2 ที่ถูกส ารวจ 
ไดใ้หค้วามเหน็วา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการเดนิใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานครคอื ทางเทา้ไม่มรี่มเงาในการ
บงัแดด กล่าวคอืสภาวะความรอ้นและการเดนิเทา้ที่
ปราศจากสิง่ปกคลุมเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบการเดนิทาง และจากการส ารวจบุคคลทัว่ไป
ในด้านการให้ความส าคัญด้านการเดินทางใน
ชวีติประจ าวนัดว้ยการเดนิเทา้ และรอ้ยละ 24.6  ของ
คนทัว่ไปเหน็วา่การเดนิเทา้มคีวามส าคญั ในขณะทีผู่้
ทีไ่ม่มยีานพาหนะส่วนตวัใหค้วามส าคญัต่อการเดนิ
เท้าถึงร้อยละ 31.4 จึงต้องตระหนักถึงผลกระทบ
รวมถงึความส าคญัของการเดนิเทา้ เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

หากพิจารณาตามระบบการแบ่ง เขต
ภู มิ อ า ก า ศ แ บ บ เ คิ ป เ ป น  ( Köppen climate 
classification)  ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในเขต
ภูมอิากาศแบบทุ่งหญา้เมอืงรอ้น (Tropical savanna 
climate หรือ  Tropical wet and dry climate)  จาก
ตารางที่  1 พบว่า 1) ประเทศที่มีสภาพอากาศ
เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั การวางตวัของโครงสร้าง
ถนน ในทิศทางในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก (E-W) 
ส่งผลกระทบต่อสภาวะความน่าสบายเชิงลบสูงสุด 
และการวางตวัของโครงสรา้งถนนทางดา้นเหนือ-ใต้ 
(N-S) ส่งผลดตี่อภูมอิากาศจุลภาคส่งผลดตี่อสภาวะ
ความน่าสบายสูงสุด และการวางตัวทางด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ (NE-SW) ,
ตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต้ (NW-SE) มี
ค่าระดบัที่ไม่แตกต่างกนั และในช่วงเวลากลางวนั 
11.00น.-14.00น. ความสูงของอาคารหรือทิศ
ทางการวางตวัของถนนไม่ส่งผลต่อสภาวะความน่า

สบายเชิงบวกเพราะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตัง้
ฉากกบัพื้นผวิ (ภาพที่ 1) ปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกแก่
คนเดนิเทา้คอื สิง่ปกคลุมทีส่ามารถสรา้งรม่เงาไดเ้ชน่ 
หลงัคาคลุมทางเดิน และต้นไม้เป็นต้น 2) สดัส่วน
ของอตัราความกวา้งของถนนต่อความสงูของอาคาร
ที่เหมาะกับการเดิน คืออยู่ในช่วงระหว่าง1.0-1.5 
เพราะพื้นที่ว่างระหว่างอาคารหรือความกว้างของ
ถนนต่อความสงูอาคารในชว่งน้ีเป็นช่วงทีล่มสามารถ
ถ่ายเทไดส้ะดวก เกดิการระบายความรอ้นพืน้ผวิไดด้ ี
เงาที่เกดิจากอาคารสามารถให้ร่มเงาแก่ทางเท้าได้
เป็นระยะเวลานาน 

 
รูปท่ี 1 แสดงตัวอย่างรูปแบบการบังเงาในพื้นที่ 
street canyon ในช่วงเวลาทีต่่างกนั (ทีม่า:มานัส ศรี
วณิช,2559) 

ตารางท่ี1 ตารางสรุปกรณีศกึษา ผลกระทบของทศิ
ทางการวางตวัของโครงสรา้งถนนต่อสภาวะความน่า
สบายของทางเท้าในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง(โดย
ผูว้จิยั) 

การจ าแนก
ภมิูอากาศ
แบบเคิป
เปิน 

อ้างอิง/สภาพ
อากาศ 
(Reference/ 
climate) 

 
ผลและข้อสรปุ 

(Results) 

Aw 
Tropical 
climate 

Bangkok, 
Thailand การวางตวัของโครงสรา้ง

ถนน หรอืการวางตวัของ



การจ าแนกโครงสรา้งถนนในเขตเมอืงทีส่ง่ผลต่อสภาวะน่าสบายเชงิความรอ้นของผูใ้ชท้างเทา้ในเขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 
กรนภา ยงัคง, ผศ.ดร มานสั  ศรวีณชิ 
 

555 

(Srivanit et 
al.,2015) 
ภมูอิากาศแบบทุง่
หญา้เมอืงรอ้น 

อ า ค า ร ทิ ศ  EW(
ตะวันออก-ตะวันตก) มี
ผลต่อการรบัแสงแดดและ
ถ่ายเทความร้อนได้แย่
ทีสุ่ด ,NS ส่งผลต่อร่มเงา
ขอ ง อ าค า ร เพื่ อ ส ร้ า ง
สภาวะน่าสบาย  ,ด้าน
NESWและNWSE ให้ผล
ไมแ่ตกต่างกนั 

Aw 

Tropical 
climate 

Camagüey, 
Cuba 
(Jose Abel 
Rodriguez, 
2016) ภมูอิากาศ
แบบทุง่หญา้เมอืง
รอ้น 

ไดส้รุปทศิทางการวางตวั
ของโครงสร้างถนน หรอื
การวางตวัของอาคารทศิ 
EW(ตะวนัออก-ตะวนัตก) 
มีผลต่อการรับแสงแดด
และถ่ายเทความร้อนได้
แยท่ีส่ดุ 

Af 

Tropical 
climate 

Malaysia 
(Jose Abel 
Rodriguez,2016)
ภมูอิากาศแบบป่า
ดบิชืน้ 

สัดส่วน H/W ที่> ส่งผล
ต่อความแตกต่ า งของ
อุณหภูมิในตอนเช้าและ
ตอนเยน็ ซึง่มผีลทางดา้น
การเกบ็กกัความรอ้นและ
การระบายความร้อน ให้
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ว่ า ค ว ร
ปรบัปรุงภูมอิากาศระดบั
จุ ล ภ า ค เ พื่ อ บ ร ร เ ท า
ภมูอิากาศใหเ้มอืง 

Af/Am 
Tropical 

/Hot-humid 
climate 

Colombo,Sri 
Lanka( Jose Abel 
Rodriguez ,2016) 

ภู มิ อ า ก า ศ แ บ บ
มรสุมเขตร้อนและ
สะวนันา(รอ้นชืน้) 

สดัสว่น H/W ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
1. 0- 2 . 0 เ ป็ น ร ะ ย ะ ที่
เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
ลมสามารถเข้าถึงพื้นที่  
และเป็นลักษณะStreet 
Canyon ทีส่ามารถถ่ายเท
ความรอ้นสะสมบนพืน้ผวิ
ได้ดี  ทิศทางที่มีผลต่อ
สภาวะน่าสบายที่แย่ทีสุ่ด
คอื EW 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั ้งหมด
ดงักลา่ว ท าใหท้ราบถงึหลกัการจ าแนกสณัฐานวทิยา
ถนนมีหลักการคิดจาก 1) สัดส่วนความสูงของ
อาคาร/ความกว้างของถนน (H/W ratio) 2) ทิศ
ทางการวางตวัของถนน  3) ปัจจยัด้านสิง่ปกคลุม 
เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะน่าสบาย 
ดงันัน้ งานวจิยัน้ีจึงต้องการศึกษาลกัษณะสณัฐาน
วทิยาถนนในเขตเมอืง รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ
ของสิ่งปกคลุมบริเวณทางเดินเท้าที่อาจส่งผลต่อ
ภมูอิากาศจุลภาค เพือ่จ าแนกลกัษณะ street canyon 
และจดัล าดบัความส าคญัถนนที่อาจเกิดสภาวะน่า
สบายเชงิลบ เพือ่น าไปสู่การเสนอแนะมาตรการและ
ล าดบัความเร่งรบีในการบรรเทาทางดา้นผงัเมอืงได้
อยา่งเหมาะสม 

2. รายละเอียดของการวิจยั 

2.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศึกษาและจ าแนกรูปแบบสัณฐาน
วทิยาถนน ที่อาจส่งผลต่อภูมิอากาศจุลภาค และ
สภาวะน่าสบายต่อคนเดนิเทา้ 

2.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั  

1) ทราบรูปแบบและลักษณะโครงสร้าง
สัณฐานวิทยาถนน ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงหรือ
บรรเทาภูมอิากาศจุลภาคทีส่่งผลต่อสภาวะน่าสบาย
เชงิความรอ้นของคนเดนิเทา้ 

 2) สามารถเป็นประโยชน์ต่อนักผงัเมอืงและ
ภูมิสถาปนิก ทางด้านการวางแผนและออกแบบ
สิง่แวดลอ้มเมอืง เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัเมอืง
เขตรอ้น 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

556 

2.3 ขอบเขตการวิจยั และระเบียบวิจยั 

 1) ศึกษาข้อมูลทัว่ไปของพื้นที่ทาง
กายภาพ ประกอบดว้ย รูปแบบ โครงขา่ยถนน การ
ใชป้ระโยชน์ ทีด่นิ  องคป์ระกอบภูมทิศัน์ถนน และ
ลกัษณะบาทวถิี โดยไดก้ าหนดขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา
คอืเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะในรูปแบบของพืน้ที่เขตอนุรกัษ์ และ
เมืองที่สนับสนุนการเดินเท้า  โดยมุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางสัญจรหลักของเมือง และ
จ าแนกกลุ่มประเภทลกัษณะเมอืงออกเป็นกลุ่มตาม
ลกัษณะสณัฐานเมอืงและบรบิททางภมูทิศัน์ถนน  

 2) ดา้นการส ารวจและเกบ็ขอ้มลู โดย
ลงส ารวจและเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม และบนัทกึขอ้มลู
ลงในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ และการจดบนัทกึ 
(ภาพที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2 ขัน้ตอนการวจิยั 

2.3 เกณฑท่ี์ใช้ในการประเมิน                                      

 1) ดา้นการจ าแนกประเภทสณัฐานวทิยา
ถนน ประเมนิโดยการแบ่งชว่งคา่ H/W ratio และทศิ
ทางการวางตวัของถนน โดยแบ่งเป็นประเภทดงัน้ี 
1) ประเภท A (Type A) สัดส่วนความสูงอาคาร/
ความกว้างถนน (H/W ratio) <0.5 2) ประเภทB 
(Type B)   H/W ratio ระหว่ า ง  >0 .5 -<1 .0   3 ) 
ประเภท C (Type C)  H/W ratio ระหว่าง >1.0-1.5  
4) ประเภท D (Type D) H/W ratio >1.5 และ 5) 
ประเภทย่อย (Subtype) คอืถนนเสน้ทีม่กีารวางตวั
ในแนวทศิ E-W เพราะเป็นทศิทางที่ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์สามารถกระทบผิวถนนได้มากที่สุด 
ความสูงของอาคารจึงไม่ส่งผลต่อสภาวะความน่า
สบายของพืน้ที ่ 

 2) จ าแนกและการจดัล าดบัความส าคญั
หรือความเร่งรีบในการบรรเทา ได้ตัง้เกณฑ์ไว้
ทัง้หมด 5 ล าดบั (Priority) ตามตารางที ่2  

ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑใ์นการจดัล าดบั 

จดัล าดบั เกณฑ/์รายละเอียด 
Priority1 -เป็นถนนทีว่างตวัในแนวในแกนEW ไม่

มสีิง่ปกคลุมทางเดนิเป็นสว่นใหญ่ 
Priority2 -เป็นถนนทีว่างตวัในแนวในแกนEW ทาง

เทา้มสีิง่ปกคลุมเป็นบางชว่งของถนน 
Priority3 H/W ratio อยู่ ในระดับที่ เหมาะสมคือ 

ระหว่าง0.5-1.50 ได้ร่มเงาจากตวัอาคาร   
แต่ทางเทา้ไรส้ิง่ปกคลุม 

Priority4 -เป็นถนนทีว่างตวัในแนวในแกนNS H/W 
ratio อยู่ในระดบัที่เหมาะสมคอื ระหว่าง
0.5-1.50 มสีิง่ปกคลุมทางเดนิบางชว่ง 

Priority5 -เป็นถนนทีว่างตวัในแนวในแกนNS H/W 
ratio อยู่ในระดบัที่เหมาะสมคอื ระหว่าง
0.5-1.50 มสีิง่ปกคลุมทางเดนิตลอดทาง
หรอืเกอืบตลอดทาง 

 

• สภาวะความน่าสบายเชงิความรอ้นหรอืสภาวะ
ความน่าสบายเชงิอุณหภาพ(thermal comfort) 

ส่วนท่ี1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

ส่วนท่ี 2 การศึกษางานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

1. ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้มพืน้ที ่ 

ความสงูอาคารทัง้2ฝัง่/
ความกวา้งถนน 

 

 

Input data 

2.ทศิทางการวางตวั
ของถนน 3. สิง่ปกคลุม ไดแ้ก่
หลงัคาคลุมทางเดนิ
และตน้ไม ้ 

 

น าทุกชัน้ขอ้มลูมาซอ้นทบัขอ้มลูเพื่อวเิคราะห ์
(Overlay Analysis)และจดักลุ่มตามช่วงจากการ

หาค่า H/W ratio 

 

 

 

O
u
t
p
u
t 
1 

3.สิง่ปกคลุมไดแ้ก่หลงัคาคลมุทางเดนิและตม้ไม ้

 
Output 2 

 

 

 

เสน้ทางที่ไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด สู่การส ารวจอุณหภูมภิูมอิากาศระดบั
จุลภาค เพื่อหาความสมัพนัธ์ และมาตรการในการบรรเทาสภาพอากาศ
เพื่อใหเ้กดิเสน้ทางทีจ่งูใจใหเ้กดิการเดนิมากขึน้ 

 
แผนทีก่ารจ าแนก

ประเภทสณัฐานวทิยา
ถนนเขตพระนคร  

การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 
GISและการจดบนัทกึ 

เป็นภาพ 

 

• ลกัษณะหุบความรอ้นเมอืง (Street Canyon) 

• วธิกีารส ารวจ 
• ทฤษฎแีละเกณฑก์ารจ าแนกทีม่คีวามน่าเชื่อถอื
และถูกใชใ้นหลายๆงานวจิยั 

1.ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของ
พืน้ที ่ความสงูอาคารทัง้2ฝัง่/ความกวา้งของถนน 

 
2.ทศิทางการวางตวัของถนน 

 

แผนที ่การจดัล าดบั
ความส าคญัในการ

ปรบัปรุงสภาวะน่าสบาย 
เขตพระนคร 

 

Output 1 

Output 3 

1. ทศิทางการวางตวัของถนน 

 
2. ปัจจยัดา้นสิง่ปกคลุม 

 

• ทฤษฎแีละเกณฑใ์นการจ าแนกทีม่ ี
ความน่าเชื่อถอืและถูกใชใ้นหลายๆ 
งานวจิยั 
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3. ผลการวิจยั  

ผลวิจัยพบว่า 1) สามารถแบ่งประเภท
ถนนในเขตพระนคร ได้ดังน้ี 1.Type -A: สดัส่วน
ความสูงอาคาร/ความกว้างถนน <5   2.Type -B: 
สดัส่วนความสูงอาคาร/ความกวา้งถนน  >0.5-<1.0  
3.Type -C: สัดส่วนความสูงอาคาร/ความกว้าง
ถนน>1.0-1.5  4.Type -D: สดัส่วนความสูงอาคาร/
ความกวา้งถนน >1.5 และ 5.Subtype คอืถนนเสน้ที่
มีการวางตัวในแนวทิศ E-W เพราะเป็นทิศทางที่
ความรอ้นจากดวงอาทติยส์ามารถกระทบผวิถนนได้
มากที่สุด ความสูงของอาคารจงึไม่ส่งผลต่อสภาวะ
น่าสบายของพืน้ที่ ดงันัน้ จงึสามารถจ าแนกถนนได้
อยา่งละเอยีดทัง้หมด 7 ประเภท (ดงัภาพที ่3)   

ภาพท่ี 3 แสดงแผนทีก่ารจ าแนกประเภทสณัฐาน
วทิยาถนน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

 

2) พบว่าทิศ E-W เป็นทิศที่ถนนที่วางตัวอยู่ใน
แนวแกนน้ีเพยีงรอ้ยละ 17.80  ของถนนทัง้หมด (ดงั
ตารางที่ 3) เมื่อเทียบกับการวางตัวของถนนใน
ทศิทางอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า ถนนในเขตพระนคร
ส่วนใหญ่ เป็นถนนที่มศีกัยภาพเอื้อต่อการเดนิ 3) 
สามารถจ าแนกและจัดล าดับความเร่งรีบ ในการ
ปรบัปรุงสภาวะความน่าสบายได้ 5 ระดบั จากการ
น าตัวแปรในการส ารวจสิ่งปกคลุมพื้นทางเดินมา
เป็นเครือ่งมอืในการพจิารณาเพือ่จดักลุ่ม(ตารางที ่4
และ5) 4) ถนนทีอ่ยู่ในล าดบัความส าคญัแรก ทีค่วร
ไดร้บัการปรบัปรุงสภาวะความน่าสบายไดแ้ก่ ถนน
บุญศริ ิถนนมหรรณพ ถนนกลัยาณไมตร ีถนนเจรญิ
กรุง(CK3) และถนนพระพทิกัษ์ เน่ืองจากเป็นถนนที่
มกีารวางตวัในแนว E-W และเป็นถนนทีไ่ม่มสีิง่ปก
คลุมทางเดนิ ทัง้ตน้ไมแ้ละหลงัคาคลุมทางเดนิ 

ตารางท่ี 3 แสดงสดัสว่นของการวางตวัของ
โครงสรา้งถนน ในทศิทางต่างๆ 

 

 

 

 

ระยะ(กม.)

คดิเป็น%

ของถนน

ทัง้หมด

ระยะ(กม.)

คดิเป็น%

ของถนน

ทัง้หมด

ระยะ(กม.)

คดิเป็น%

ของถนน

ทัง้หมด

ระยะ(กม.)

คดิเป็น%

ของถนน

ทัง้หมด

 <0.5 3.467 12.42 1.491 5.34 3.787 13.57 2.373 8.50

>0.5-<1.0 4.053 14.52 1.481 5.31 3.895 13.95 1.592 5.70

>1.0-1.5 1.471 5.27 1.996 7.15 1.186 4.25 0.21 0.75

>1.5-<2  -  -  -  -  -  - 0.911 3.26

สรปุ 32.21 17.80 31.77 18.22

              

NS EW NESW NWSE

H/W

Orientation

• ทฤษฎแีละเกณฑใ์นการจ าแนกทีม่คีวาม
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ภาพท่ี 4 แสดงแผนทีก่ารจดัล าดบัความส าคญัใน
การปรบัปรุงสภาวะน่าสบาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงถนนที่ต้องปรบัปรุงด้านสภาวะ
ความน่าสบาย 

 

  

 

ตารางท่ี4 แสดงการคดักรองในการจ าแนกโดย
ปัจจยัตน้ไมบ้นบาทวถิ ี

 

ตารางท่ี4-1 แสดงความหมายของตารางที4่ 

 

 

ช่ือ ต้นไม้บนบาท ช่ือ ต้นไม้บนบาท ช่ือ ต้นไม้บนบาทวิถี ช่ือ ต้นไม้บนบาท

DS4 NPL JKP2 KK1

MHR2 RCD1 RD.N.1 KK2

SNC1 RCD2 RD.N.2 KK3

SNC2 RCD3 RCN1 RCN3

SNC3 BRM4 RCN2 RCN4

MHC1 CF2 ASL1

RCN5 TW ASL2

RCN6 NPT1

RCN7 NPT2

ASL3 RCDN

ASL4 JP3

ASL5 RCN8

ASL6

DS1 BRM1 PCT1 PAT2

DS2 CRK1 PCT2 WSK3

SNC4 CRK2 PCT2 PSM2

MHC2 CRK3 PCT2 PSM3

MHC3 CRK4 SS1

TRT1 CRK5 SS1

TRT2 KLNMT SS2

TRT3 PBB JKP1

BM1 JP2

BM2 JP4

TRP1 JP5

TRP2 JP6

FNK1 PAT2

FNK2

TN1

TN2

TN3

DS3 PHR1 CF1 PSM1

MHR1 PHR2 BRM3

MHR3 PHR3 PRC

MHC4 LL JP1

CRK6 BRM2

RCB1 PAT1

RCB2

PPT

BSR

MHNP

WSK1

WSK2

>1.0-1.5

>1.5-<2

           

Orientation    

NWSENS EW NESW

 <0.5

>0.5-<1.0

สญัลกัษณ์ ความหมาย

มตีน้ไมบ้้าง หรอืมตีน้ไมน้้อยกว่า 25%ของความยาวถนน
มตีน้ไมบ้างช่วง หรอืมตีน้ไมม้ากกว่า 25% แต่ไมเ่กนิ 50%ของความ

ยาวถนน  หรอืมตีน้ไมด้า้นใดดา้นหนึง่ของถนนตลอดแนว
มตีน้ไมม้ากกว่า 50% แต่ไมเ่กนิ 75% ของความยาวถนน

ทัง้2ฝัง่ถนนมตีน้ไมต้ลอดแนวถนน

ไมม่ตีน้ไม ้หรอืมตีน้ไมป้ลกูน้อยมากและเวน้ระยะการปลกูห่างกนัมาก

ถนนมหรรณพ ถนนพระพทิกัษ์ 

ถนนกลัยาณไมตร ี ถนนเจรญิกรงุ 

ถนนบุญศริ ิ
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ตารางท่ี 5 แสดงการคดักรองในการจ าแนกโดย
ปัจจยัหลงัคาคลมุบรเิวณบาทวถิ ี

 
ตารางท่ี 5-1 แสดงความหมายตารางที ่5  

 

ตารางท่ี 6 แสดงการแทนชือ่ยอ่ในตารางที ่4และ5 

 

4. บทสรปุและขอ้เสนอแนะ  

จากผลการศึกษา การจ าแนกโครงสร้าง
ถนนในเขตพระนคร ท าใหท้ราบว่าเขตพระนคร มี
ศกัยภาพในดา้นการเป็นเมอืงทีเ่หมาะสมแก่การเดนิ
เท้าสูง พบว่าร้อยละ 17.80 ของถนนทัง้หมดควร
ได้รบัการปรบัปรุงหรอืบรรเทาสภาพแวดล้อมทาง
เทา้เพือ่ใหเ้กดิสภาวะน่าสบายทีด่ยีิง่ขึน้ ซึง่สามารถ
ปรบัปรุงไดโ้ดยการใชม้าตรการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
หรอืการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในการช่วยบรรเทาความ
รอ้นในพืน้ที ่และเพิม่สภาวะความน่าสบายที่เอื้อต่อ
คนเดินเท้า  เพื่อจูง ใจให้คนเมืองปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมในการพึ่งพายานพาหนะ หนักลบัมาใช้
การมาเดนิเทา้ในการเดนิทางในระยะทีส่ามารถเดนิ
ไดเ้พิม่มากขึน้ ซึง่จะเป็นหนทางหนึ่งทีส่ามารถช่วย
ลดปริมาณมลพษิทางอากาศ เพิม่คุณภาพชวีติให้
คนเมอืงและยงัสามารถสร้างประโยชน์ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมทางด้านสุขภาพและ สิง่แวดล้อมของ
เมืองได้  ทัง้น้ีควรมีการศึกษาเชิงลึก และการลง
ตรวจวดัอุณหภูมเิพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่
มีความสัมพันธ์ต่อภูมิอากาศจุลภาค ที่ส่งผลต่อ
สภาวะน่าสบายต่อคนเดนิเทา้ รวมถงึองค์ประกอบ
ทางดา้นภูมทิศัน์ ระยะการปลกูตน้ไม ้หรอืชนิดพนัธ์
ไม้ที่ส่งผลต่อภูมิอากาศระดับจุลภาค เพื่อการ
วางแผนและออกแบบทางเทา้ทีเ่หมาะสมต่อเมอืงใน
เขตรอ้นทีด่ยีิง่ขึน้ 

ช่ือถนน หลงัคาคลุม ช่ือถนน หลงัคาคลุม ช่ือถนน หลงัคาคลุม ช่ือถนน หลงัคาคลุม

DS4 NPL JKP2 KK1
MHR2 RCD1 RD.N.1 KK2
SNC1 RCD2 RD.N.2 KK3
SNC2 RCD3 RCN1 RCN3
SNC3 BRM4 RCN2 RCN4
MHC1 CF2 ASL1
RCN5 TW ASL2
RCN6 NPT1
RCN7 NPT2
ASL3 RCDN
ASL4 JP3
ASL5 RCN8

ASL6

DS1 BRM1 PCT1 PAT2
DS2 CRK1 PCT2 WSK3
SNC4 CRK2 PCT2 PSM2
MHC2 CRK3 PCT2 PSM3
MHC3 CRK4 SS1
TRT1 CRK5 SS1
TRT2 KLNMT SS2
TRT3 PBB JKP1
BM1 JP2
BM2 JP4
TRP1 JP5
TRP2 JP6
FNK1 PAT1
FNK2
TN1
TN2
TN3

DS3 PHR1 CF1 PSM1
MHR1 PHR2 BRM3
MHR3 PHR3 PRC
MHC4 LL JP1

  CRK6 BRM2
RCB1 PAT1
RCB2
PPT
BSR
MHNP

WSK1

WSK2

>0.5-<1.0

>1.0-1.5

>1.5-<2

               Orientation    

H/W                

NS EW NESW NWSE

 <0.5

สญัลกัษณ์ ความหมาย

ไมม่หีลงัคาคลมุทัง้2ดา้นถนน

มหีลงัคาคลมุดา้นใดดา้นหนึง่ แต่ไมต่ลอดแนวถนน

มหีลงัคาคลมุดา้นใดดา้นหนึง่ ตลอดแนวถนน หรอืทัง้2ดา้นถนนแต่บางช่วงไมต่ลอด

มหีลงัคาคลมุทัง้ 2 ดา้นของถนน

NO ROAD NAME COED NO ROAD NAME COED NO ROAD NAME COED

1 ถนนกรงุเกษม KK 13 ถนนมหาไชย MHC 25 ถนนราชด าเนนิกลาง RCD

2 ถนนวสิทุธิก์ษัตรยิ์ WSK 14 ถนนจักรเพชร JP 26 ถนนลกูหลวง LL

3 ถนนพระสเุมรุ PSM 15 ถนนสนามไชย SNC 27 ถนนบญุศริิ BSR

4 ถนนพระอาทติย์ PAT 16 ถนนราชนิี RCN 28 ถนนหนา้พระลาน NPL

5 ถนนพระจันทร์ PHC 17 ถนนอัษฎางค์ ASL 29 ถนนทา้ยวงั TW

6 ถนนจักพงษ์ CKP 18 ถนนตะนาว TN 30 ถนนบ ารงุเมอืง BRM

7 ถนนประชาธปิไตย PCT 19 ถนนเฟ่ืองนคร FNK 31 ถนนพระพพิธิ PPB

8 ถนนดนิสอ DS 20 ถนนมหรรณพ MHNP 32 ถนนพาหรัุด PHR

9 ถนนราชด าเนนินอก RD.N. 21 ถนนบา้นหมอ้ BM 33 ถนนเจรญิกรงุ CRK

10 ถนนราชด าเนนิใน RCDN 22 ถนนตรเีพชร TRP 34 ถนนราชบพธิ RCB

11 ถนนหนา้พระธาตุ NPT 23 ถนนตทีอง TRT 35 ถนนกัลยาณไมตรี KLNMT

12 ถนนมหาราช MHR 24  ถนนเจา้ฟ้า CF 36 ถนนพระพทัิกษ์ PPT



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

560 

5. รายการอ้างอิง  

Srivanit, M., Hokao, K. & Iamtrakul, P. 
(2014). กำรจ ำแนกเขตภมูอิำกำศควำม
รอ้นเพือ่สนบัสนุนกำรวำงแผนและจดักำร 
สิง่แวดลอ้มเมอืงในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร 
[Classifying thermal climate zones to 
support urban environmental planning 
and management in the Bangkok 
metropolitan area]. Journal of 
Architectural/Planning Research and 
Studies, 11(1), 73-92 

ศศธิร ศรเีฟ่ืองฟุ้ง. (2017). กำรศกึษำควำม
สบำยเชงิอุณหภำพของคนไทยภำยใน
สถำปัตยกรรมประเภทโบสถ ์

กจิชยั จติขจรวานิช. (2001). แนวคดิใหม่
เกีย่วกบักำรศกึษำวจิยัเรือ่งสภำวะสบำย 

ASHRAE (1981) thermal Environmental. 
Conditions for Human Occupancy. 
American Society of Heating. 
Refrigerating and  

Air-Conditioning Engineer (ASHRAE), Atlanta 
GA, USA. 

สรุตัน์ อตัถจรยิกุล. (2007). ควำมรูส้กึสบำยเชงิ  
ควำมรอ้นส ำหรบักำรปรบัอำกำศในประเทศ
ไทย 

สรุตัน์ อตัถจรยิกุล. (2007). ผลของควำมเรว็ลม
เฉพำะทีต่่อควำมรูส้กึสบำยและกำร
ประหยดั 

 



การศกึษาการกระจายตวัเชงิพืน้ทีแ่ละการประเมนิความเสีย่ง 

ของตน้ไมใ้หญ่รมิถนนภายในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม ่

จกัรพงษ ์ พงษส์ุขเจรญิกุล และ ผศ.ดร. มานสั  ศรวีณชิ 
 

561 

การศึกษาการกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีและการประเมินความเส่ียง 
ของต้นไม้ใหญ่ริมถนนภายในเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่ 

The Study of Spatial Distribution and Risk Assessment of                                               
the Large Street Trees within Chiang Mai City Wall  

 
จกัรพงษ ์ พงษ์สขุเจรญิกุล1, ผศ.ดร. มานสั  ศรวีณิช2 

Jakkrapong Pongsukcharernkul1 and Asst. Prof. Dr. Manat Srivanit2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
E-mail: J.pongsukcharernkul@gmail.com1, s.manat@gmail.com2 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของงานวจิยัการศกึษาความผนัแปรเชงิพืน้ทีด่า้นความหลากหลายของตน้ไม้
ใหญ่และการพฒันาแบบผสมผสานในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม่ เพื่อส ารวจและเกบ็ขอ้มูลลกัษณะของต้นไม้
ใหญ่ในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม่และประเมนิสภาวะความเสีย่งของตน้ไมใ้หญ่กบัรปูแบบการกระจายตวัในเขต
ก าแพงเมอืงเชยีงใหม่การศกึษาด าเนินการโดยลงส ารวจขอ้มูลต้นไมใ้หญ่ ซึ่งประกอบดว้ย คุณลกัษณะทาง
พฤกษศาสตรแ์ละต าแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องตน้ไม ้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการประเมนิความเสีย่งของ
ตน้ไมใ้หญ่ และน าเขา้ขอ้มลูการส ารวจลงในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ผนทีร่ปูแบบการ
กระจายตวัและประเมนิความเสีย่งของตน้ไมใ้หญ่กบัการพฒันาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสาน การศกึษา
ในครัง้น้ีไดท้ าการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูตน้ไมใ้หญ่จ านวน 633 ตน้ พบวา่ในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม่สามารถ
จ าแนกชนิดตามวงศ์พรรณไมไ้ดจ้ านวน 20 วงศ์ จ าแนกตามชนิดพนัธุ์ไมไ้ดจ้ านวน 50 ชนิดซึง่การศกึษาใน
ครัง้น้ีเพือ่ใหเ้หน็ถงึความส าคญัของตน้ไมโ้ดยเฉพาะไมย้นิตน้ขนาดใหญ่ทีช่่วยเสรมิสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บั
เมอืงและเสนอแนะแนวทางในการจดัการภมูทิศัน์ชุมชนเมอืงอยา่งยัง่ยนื  

ค ำส ำคญั : ตน้ไมใ้หญ่ในเขตเมอืง ,กำรกระจำยตวัเชงิพืน้ที ่,กำรประเมนิควำมเสีย่งของตน้ไม ้

 
Abstract 

This article is a part of a study of spatial variation in diversity of large trees and development 
of mixed-use area in the in the area of Chiang Mai City Wall. This study aims to show the importance 
of trees, especially the big trees that help create a good environment for the city and propose ways to 
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manage a sustainable urban landscape. The study’s fieldwork survey of the 623 large trees included 
botanical characteristics, geographical location, land use, risk assessment. After receiving the survey 
data, the Geographic Information System (GIS) tool is employed for analysis of distribution pattern and 
development of mixed land use. The study found that that in the area of Chiang Mai City Wall, the large 
trees can be classified as 50 species in 20 families.  

Keywords: Urban Tree Diversity, Spatial distribution, Tree risk assessment 

 

1. ท่ีมาและความส าคญั 
เมือ ง เ ชีย ง ใหม่ เ ติบ โตมาจาก เมือ ง

ประวตัศิาสตรท์ีม่อีายุมากกวา่ 700 ปี มกีารทบัซอ้น
กนัของลกัษณะทางกายภาพ กจิกรรม การใชพ้ืน้ที ่
ผ่านกาลเวลาในยุคต่าง ๆ ชุมชนเมืองเชียงใหม่
ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่มแม่น ้าปิงตอนกลางเชงิดอยสุ
เทพ มแีมน่ ้าปิงไหลผ่านใจกลางเมอืงในแนวเหนือ–
ใต ้ส่วนชุมชนดัง้เดมิหรอืบรเิวณเมอืงเก่าตัง้อยู่ทาง
ฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้ าปิง ซึ่งตัง้อยู่ด้านในก าแพง
เมืองเชียงใหม่ มลีกัษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุัรสั 
ยาวดา้นละประมาณ 1,600 เมตร มคีูน ้าและก าแพง
เมอืงลอ้มรอบทุกดา้น 

ปัจจุบันแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวของ
พืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละจ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูใ่น
เขตเมอืงเชยีงใหม่เพิม่มากขึน้ทุก ปี นอกจากน้ีพืน้ที่
เขตเมอืงเชียงใหม่ยงัเป็นศูนย์กลางของการพฒันา
เกอืบจะทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางด้าน
อุตสาหกรรม เศรษฐกจิ เป็นศูนย์กลางของการเมอืง 
การศึกษา การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  ซึ่งจากการ
เป็นศูนย์กลางของการพฒันาเกือบทุก ๆ ด้าน และ
เป็นที่อยู่อาศยัของประชากรส่วนใหญ่น่ีเอง จงึท าให้
ประเดน็ปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ขตเมอืง 

ในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้นและทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร ์(Strategic direction) ส าคญัในระยะยาว 

ผลกัดนัให้เชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
และธุรกจิบรกิารสุขภาพ (Tourism and health hub) 
เชื่อมโยงสู่เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาค เน่ืองจาก
เชียงใหม่มีความหลากหลาย การขับเคลื่ อน
เชยีงใหมสู่เ่มอืงมรดกโลก (World heritage) ถอืเป็น
วาระการพฒันาทีส่ าคญัรว่มกนัของคนเชยีงใหมท่ีไ่ด้
มกีารวางแผน และก าหนดทิศทางการพฒันาของ
เมอืง ให้สามารถเตบิโตโดยยงัคงรกัษาคุณค่าหรอื
มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
พื้นที่ที่จะมกีารก าหนดเพื่อขอขึ้นทะเบยีนเป็นเขต
มรดกโลก (Nomination property) ประกอบด้วย 3 
แหล่งมรดกที่มคีุณค่าของเมอืงเชยีงใหม่ ได้แก่ 1) 
เวยีงเชยีงใหม ่ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีเ่มอืงเก่าชัน้ในและ
พืน้ทีเ่มอืงเก่าชัน้นอก 2) พืน้ทีเ่วยีงสวนดอก และ 3) 
พระธาตุดอยสุเทพและองค์ประกอบที่แสดงใหเ้หน็
ถงึความเชือ่มโยงของแต่ละพืน้ที ่

นอกจากน้ีจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้มทัง้ในเขตเมอืงและพืน้ทีร่อบนอก โดยมี
เป้าหมาย คอื เมอืงสเีขยีว (green city) ซึง่มจีุดเน้น
ส าคญั ในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการป่าตน้
น ้ าและแหล่งน ้ า การเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในเขตเมือง 
และอนุรกัษ์พืน้ทีส่ ิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการขยะ 
มลภาวะ และสาธารณภยั การพฒันาประสทิธภิาพ
โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบขนสง่มวลชน 
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2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1) เพื่อส ารวจและเก็บขอ้มูลลกัษณะของ
ตน้ไมใ้หญ่ในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม่ 

 2) เพื่อประเมินสภาวะความเสี่ยงของ
ต้นไมใ้หญ่กบัรูปแบบการกระจายตวัในเขตก าแพง
เมอืงเชยีงใหม ่

3. ขอบเขตการศึกษา 

 การวจิยัน้ีก าหนดใหพ้ื้นที่ในบรเิวณเมอืง
ชัน้ในเป็นพืน้ทีศ่กึษา ซึง่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณา
มีหลากปัจจัย เช่น การก าหนดเขตอนุรักษ์ เทศ
บญัญตั ิประกอบกบัพืน้ทีด่า้นในเมอืงชัน้ใน มกีารใช้
งานอาคารที่หลากหลายและมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็น
จ า น วนม ากซึ่ ง พื้ น ที่ ใ น บ ริ เ วณ เ มือ ง ชั ้น ใ น 
หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณเมืองชัน้ใน ที่ถูก
ล้อมรอบโดยบริเวณที่ 1 ตามเทศบญัญัติเทศบาล
นครเชยีงใหม ่พ.ศ. 2557 เป็นเขตพืน้ทีศ่กึษา มเีนื้อ
ทีป่ระมาณ 2.45 ตารางกโิลเมตร (รปูท่ี 1) 

4. วิธีการด าเนินการศึกษา 

4.1 การส ารวจและการน าเข้าข้อมลูต้นไม้ 
การวิจัยน้ีได้การน าเข้าข้อมูลต าแหน่ง

พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic location) ของต้นไม้
โดยโปรแกรม Google Earth เพือ่บนัทกึจุดพกิดัทาง
ภูมศิาสตรเ์บือ้งตน้ลงบนภาพจากดาวเทยีม ร่วมกบั
ก า ร ส า ร ว จภ าค สน าม เพื่ อ จ ดบันทึก ข้ อ มู ล
คุณลกัษณะของต้นไม้ใหญ่ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่พื้นที่ในบริเวณคู
เมอืงชัน้ใน  

 
รปูท่ี 1 ท าเลทีต่ัง้และขอบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

ผู้วจิยัได้คดัเลือกเกณฑ์จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการส ารวจต้นไม้ใหญ่ที่
ประกอบด้วย วงศ์พรรณไม้ (Family) ,สายพันธุ์ 
(Species) ,ความสูง (height) ,ความกวา้งเรอืนยอด 
(Crown Spread) และขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางระดบั
ความสู ง เพีย งอก  (Diameter at Breast Height, 
DBH)  รวมไปถึงต าแหน่งที่ตัง้ของต้นไม้ใหญ่กับ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เพือ่น าเขา้ขอ้มลูการส ารวจลง
ในร ะบบสารสน เทศภูมิศ าสตร์  (Geographic 
information system, GIS) ผา่นโปรแกรม QGIS ผล
จากการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลพบจ านวนต้นไมใ้หญ่
ทัง้หมด 633 ต้น สามารถจ าแนกชนิดตามวงศ์
พรรณไมไ้ดจ้ านวน 20 วงศ ์จ าแนกตามชนิดพนัธุไ์ม้
ได้จ านวน 50 ชนิด  (รูปท่ี 2) วงศ์พรรณไม้ที่มี
จ านวนมากที่สุด 3 อนัดบัแรก (รูปท่ี 3) ได้แก่ 1) 
Bignoniaceae คดิเป็น 21% 2) Lythaceae คดิเป็น 
21% 3) Fabaceae คดิเป็น 11% ตามล าดบั 
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รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงการจ าแนกตน้ไมใ้หญ่ตามวงศ์
พรรณไม ้

 
รปูท่ี 3 แผนภมูแิสดงการจ าแนกตน้ไมใ้หญ่ตามชนิด
พนัธุไ์ม ้

ชนิดพนัธุไ์มท้ีม่จี านวนมากทีสุ่ด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ 1) Millingtonia hortensis (ต้นปีบ หรือ
ต้นกาสะลอง)  คิดเป็น 20% 2)  Lagerstroemia 
speciose (ตน้อนิทนิลน ้า) คดิเป็น 10% 3) Plumeria 
(ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทม) คดิเป็น 8% 

4.2 การประเมินความเส่ียงของต้นไม้ 

ในการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลต้นไมใ้หญ่ใน
ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิความเสีย่งของต้นไม้
ใหญ่ดว้ย ซึง่เป็นการประเมนิระดบัเบือ้งตน้ เป็นการ
ประเมนิดว้ยสายตา (Visual Assessment) สามารถ
ท าการประเมนิไดด้ว้ย การเดนิเทา้ส ารวจจากปัจจยั
หรือข้อบกพร่องที่สามารถเห็นได้อย่างชดัเจนต่อ

ตน้ไม ้(บรรจง สมบรูณ์ชยัและปรชัมาศ ลญัชานนท,์ 
2556) โดยการประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ย 1)สภาพ
ของต้นไม้ 2)รูปร่างของต้นไม้ 3)ปริมาณการแผ่
กว้างของกิ่งก้าน 4) ความเสยีหายของก้านและล า
ตน้ 5)ความหนาแน่นของกิง่ใบ 6)รอยบาดแผลของ
เปลอืกต้นไม้ ซึ่งในแต่ละปัจจยัมคี่าน ้าหนัก 1 – 5 
เมื่อน ามารวมและหาค่าเฉลี่ย เพื่อไปเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารประเมนิ ซึง่ระดบัของการประเมนิแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ สมบูรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.21 - 
5.00) ค่อนขา้งสมบูรณ์ (ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20) เริม่
เสื่อมโทรม (ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40) เสื่อมโทรมมาก 
(ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60) และเสื่อมโทรมระดบัรุนแรง 
(คา่เฉลีย่ 1.00 - 1.80) 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ลกัษณะท่ีตัง้และการกระจายตวัของต้นไม้
ใหญ่ 

ผลจากการน าเขา้ขอ้มลูส ารวจลงในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ขอ้มูลแบบจุด (Point pattern analysis) โดยท าการ
วิเคราะห์ร่ วมกับลักษณะของถนนกับการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ พบวา่ ในการจ าแนกตน้ไมต้ามล าดบั
ศักดิข์องถนน จากเกณฑ์หน้าที่ของถนนแต่ละ
ประเภทในพืน้ทีเ่มอืง (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงหน้าทีข่องถนนแต่ละ
ประเภทในพืน้ทีเ่มอืง 

ประเภท
ถนน 

หน้าทีข่องถนน 
การ

เชื่อมต่อ
ถนน 

อตัรา
ความเรว็ที่
ใชใ้นการ
ออกแบบ 
(กม./ชม.) 

ถนน
สาย
ประธาน 

เชื่อมต่อระหวา่ง 
ชุมชน - ชุมชน 
เมอืง - ชุมชน - เมอืง 
เมอืง - เมอืง 

ควบคุม 
ควบคุม
มาก 
หา้ม
เชื่อมต่อ 

80 
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ถนน
สายหลกั 

ผา่นเขา้ - ออกเมอืงหรอื
ชุมชนและกระจาย 
การจราจรไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ 
โดยเชื่อมต่อระหวา่งถนน
สายประธานและสายรอง 

ควบคุม
บา้ง 

65 

ถนน
สายรอง 

กระจายการจราจรโดย
เชื่อมต่อระหวา่ง 
ถนนสายหลกั และถนนสาย
ยอ่ย 

ควบคุม
เลก็น้อย 

50 

ถนน
สายยอ่ย 

เป็นถนนภายใน ในแต่ละ
ยา่น โดยรบั 
การจราจรจากจุดต่าง ๆ 
ภายในยา่น 
โดยตรงแลว้เชื่อมต่อกบั
ถนนสายรอง 

ไม่
ควบคุม 

40 

ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของถนนของพื้นที่ศึกษา
ออกเป็น ถนนสายหลกั 8 สาย ,ถนนสายรอง 15 สาย 
และถนนสายย่อย 27 สาย โดยมีถนนประธานที่
เชือ่มต่อระหวา่งเมอืง คอื ถนนรอบคเูมอืง (รปูท่ี 4) 

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงประเภทของถนนในพืน้ทีศ่กึษา 

พบว่าในพืน้ทีม่กีารกระจายตวัของตน้ไมใ้หญ่บรเิวณ
ถนนสายหลักมากที่สุด จ านวน 417 ต้น (คิดเป็น 
65.88% จากจ านวนตน้ไมท้ัง้หมดทีศ่กึษา) รองลงมา
เป็นถนนสายย่อย จ านวน 188 ต้น (คดิเป็น 18.64%
จากจ านวนต้นไม้ทัง้หมดที่ศึกษา) และถนนย่อย 
จ านวน 98 ต้น (คิดเป็น 13.11% จากจ านวนต้นไม้
ทัง้หมดทีศ่กึษา) ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 การจ าแนกจ านวนตน้ไม ้และเปอรเ์ซน็ต์
โดยรวมตามล าดบัศกัดิข์องถนน 

ประเภทของถนน จ านวน เปอรเ์ซน็ต ์

ถนนสายหลกั 417 65.88 

Ratchawithi Road 83 13.11 

RadchadumnernRoad 76 12.01 

Samlan Road 72 11.37 

Phra Pok Klao Road 61 9.64 

Ratcha Phakhinai Road 55 8.69 

Ratchamankha Road 48 7.58 

Singharat Road 20 3.16 

Arak  5 Road 2 0.32 

ถนนสายรอง 118 18.64 

Khang Rueancham Road 22 3.48 

Jaban Road 17 2.69 

Singharat Soi3 16 2.53 

Phra Pok Klao Soi13 12 1.90 

Ratchamankha Soi 6 Road 10 1.58 

Phra Pok Klao Soi12 9 1.42 

Samlan soi7 8 1.26 

Ratcha Phakhinai Soi1 4 0.63 

Samlan Soi1 4 0.63 

Mun Mueang Soi8 3 0.47 

Mun Mueang Soi9 3 0.47 

Phra Pok Klao Soi7 3 0.47 

Wiang Kaew Road 3 0.47 

Mun Mueang Soi6 2 0.32 

Singharat Soi4 2 0.32 

ถนนสายยอ่ย 98 15.48 

Intha Warorot Road 15 2.37 

Soi Samlan 3 13 2.05 

Phra Pok Klao Soi4 8 1.26 

Mun Mueang Soi7 6 0.95 

Soi Wat Muean Toom 6 0.95 

Bamrung Buri Soi4 5 0.79 

Phra Pok Klao Soi2 5 0.79 

Radchadumnern Soi1 5 0.79 
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Ratchawithi Soi2 5 0.79 

Sri Phum Soi1 5 0.79 

Radchadumnern Soi2 4 0.63 

Arak 4Kor 2 0.32 

Arak Soi3 2 0.32 

Phra Pok Klao Soi3 2 0.32 

Phra Pok Klao Soi4 Khor 2 0.32 

Soi Chantrawiroj 2 0.32 

Arak Soi2 1 0.16 

Arak Soi7 1 0.16 

Mun Mueang 2 Road 1 0.16 

Mun Mueang Soi5 1 0.16 

Phra Pok Klao Soi5 1 0.16 

Radchadumnern Soi4 1 0.16 

Ratchamankha Soi 2 1 0.16 

Ratchamankha Soi 3 1 0.16 

Ratchamankha Soi 7 1 0.16 

Ratchawithi Soi1 1 0.16 

Singharat Soi1 1 0.16 

ผลรวมทัง้หมด 633 100.00 

 
ในส่วนการวิเ คราะห์ร่ วมกับการ ใช้

ประโยชน์ที่ดนิบรเิวณรอบต้นไม ้พบว่า มตี าแหน่ง
ใกล้กับบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินของ อาคาร
พาณิชยม์ากทีสุ่ด จ านวน 156 ตน้ (คดิเป็น 24.5%) 
รองลงมาเป็น ประเภทโรงแรม จ านวน 96 ตน้ (คดิ
เป็น 15.2%) และศาสนสถาน จ านวน 96 (คดิเป็น 
15.2%) ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 การจ าแนกต าแหน่งตน้ไมต้าม
บรเิวณการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ จ านวน เปอรเ์ซน็ต ์
Public sidewalk/Commercial Building 156 24.6 

Public sidewalk/Hotel 96 15.2 

Public sidewalk/Temple 96 15.2 

Public sidewalk/Residence 94 14.8 

Public sidewalk/Government place 63 10.0 

Public sidewalk 36 5.7 

Public sidewalk/School 34 5.4 

Public park 33 5.2 

Hotel 7 1.1 

Public sidewalk/Carpark 5 0.8 

Archaeological site 5 0.8 

Public sidewalk/Museum 4 0.6 

Public place 3 0.5 

Residence 1 0.2 

รวมทัง้หมด 633 100.0 

 

 

รปูท่ี 5 การกระจายตวัของตน้ไมใ้หญ่ในเขต
ก าแพงเมอืงเชยีงใหม ่

5.2 ผลจากการประเมินความเส่ียงของต้นไม้ใหญ่  

จากการประเมนิความเสีย่งของต้นไมใ้หญ่ 
ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบัพบว่าตน้ไมใ้หญ่มสีภาพสมบูรณ์
ถงึ 439 ต้น (คดิเป็น 69.4%) และต้นไมใ้หญ่มสีภาพ
บกพรอ่ง เพยีง 2 ตน้ (คดิเป็น 0.3%) (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 การประเมนิความเสีย่งตน้ไมใ้หญ่ 

ระดบัความเสีย่ง จ านวน เปอรเ์ซน็ต ์

A = สมบรูณ์ 439 69.4 

B = คอ่นขา้งสมบรูณ์ 164 25.9 

C = เริม่เสื่อมโทรม 24 3.8 

D = เสื่อมโทรมมาก 4 0.6 

E = เสื่อมโทรมอยา่งรุนแรง 2 0.3 

รวมทัง้หมด 633 100.0 
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ในจ าแนกความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่กับ
ประเภทของวงศพ์รรณไม้ พบว่าตน้ไมใ้หญ่มสีภาพ
สมบรูณ์จ านวน 78 ตน้ และตน้ไมใ้หญ่มสีภาพเสือ่ม
โทรมอย่างรุนแรงจ านวน 2 ตน้ อยู่ในวงศ์พรรณไม ้
Bignoniaceae (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 การจ าแนกความเสีย่งของตน้ไมใ้หญ่กบั
ประเภทของวงศพ์รรณไม ้

ชื่อวงศพ์รรณไม ้

ระดบัความเสีย่งของตน้ไม ้ รวม
ทัง้หมด E D C B A 

Bignoniaceae 2 1 8 47 78 136 
Lythraceae 0 3 8 65 54 130 
Fabaceae 0 0 4 14 52 70 
n/a 0 0 2 6 62 70 
Apocynaceae 0 0 0 6 59 65 
Moraceae 0 0 0 5 21 26 
Palmae 0 0 0 0 26 26 
Arecaceae 0 0 0 1 21 22 
Leguminosae 0 0 1 7 9 17 
Phyllanthaceae 0 0 0 8 8 16 
Sapotaceae 0 0 0 0 15 15 
Anacardiaceae 0 0 0 1 13 14 
Annonaceae 0 0 0 2 8 10 
Combretaceae 0 0 1 0 7 8 
Myrtaceae 0 0 0 1 1 2 
Araucariaceae 0 0 0 1 0 1 
Arecaceae 0 0 0 0 1 1 
Ebenaceae 0 0 0 0 1 1 
Meliaceae 0 0 0 0 1 1 
Moringaceae 0 0 0 0 1 1 
Nyctaginaceae 0 0 0 0 1 1 
รวมทัง้หมด 2 4 24 164 439 633 

 

 

 

ในการจ าแนกความเสีย่งของตน้ไมใ้หญ่กบั
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าต้นไม้ใหญ่มีสภาพ
สมบรูณ์จ านวน 102 ตน้ อยูใ่นบรเิวณการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิของอาคารพาณิชย ์สว่นตน้ไมใ้หญ่มสีภาพเสือ่ม
โทรมอย่างรุนแรงจ านวน 2 ต้น อยู่ในบรเิวณการใช้
ประโยชน์ทีด่นิของโรงแรม (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 การจ าแนกความเสีย่งของตน้ไมใ้หญ่กบั
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

Land use 
ระดบัความเสีย่งของตน้ไม ้ รวม

ทัง้หมด E D C B A 

Public 
sidewalk/Commercial 
Building 

0 3 1 50 102 156 

Public sidewalk/Hotel 2 0 2 9 83 96 
Public 
sidewalk/Residence 

0 0 3 25 66 94 

Public 
sidewalk/Temple 

0 0 9 39 48 96 

Public 
sidewalk/Government 
place 

0 1 4 20 38 63 

Public 
sidewalk/School 

0 0 1 2 31 34 

Public park 0 0 0 5 28 33 

Public sidewalk 0 0 3 9 24 36 

Hotel 0 0 0 2 5 7 
Public 
sidewalk/Carpark 

0 0 0 0 5 5 

Archaeological site 0 0 0 1 4 5 
Public 
sidewalk/Museum 

0 0 0 1 3 4 

Public place 0 0 1 1 1 3 

Residence 0 0 0 0 1 1 

รวมทัง้หมด 2 4 24 164 439 633 
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รปูท่ี 6 รูปภาพแสดงการกระจายตวัของต้นไมใ้หญ่
กับการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ในเขต
ก าแพงเมอืงเชยีงใหม ่

6. สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 

จากการศกึษาการกระจายตวัเชงิพืน้ทีแ่ละ
การประเมินต้นไม้ใหญ่ภายในเขตก าแพงเมือง
เชียงใหม่ ท าให้ทราบว่าภายในเขตก าแพงเมือง
เชยีงใหม่ต้นไม้ใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ตามถนนที่เป็น
ทางสญัจรทีมุ่่งสูใ่จกลางเมอืง เช่น ถนนราชวถิ ี,ถนน
ราชด าเนิน ,ถนนสามลา้น ,ถนนพระปกเกลา้และถนน
ราชภาคนิัยเป็นต้น ส่วนการประเมนิความเสีย่งของ
ต้นไมใ้หญ่ในเขตก าแพงเมอืงเชยีงใหม่ พบว่าต้นไม้
ใหญ่ที่ มีสภาพสมบู ร ณ์  กระจุ กตัวอยู่ ที่ ถนน
พระปกเกลา้และถนนราชวถิ ีบรเิวณพืน้ทีพ่ระบรมรา
ชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ,โรงเรียนโรงเรียนยุพราช
วทิยาลยั และวดัแสนเมอืงมาหลวง (วดัหวัข่วง)เป็น
ต้น ส่วนต้นไม้ที่มีสภาพควรได้รับการดูแลจนถึง
สภาพเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงซึ่งมอียู่จ านวน 30 ต้น 
จะกระจายตวัอยู่ทัว่บริเวณพื้นที่ จากการลงส ารวจ
ภาคสนามพบว่าต้นไม้ใหญ่จะไม่ได้ร ับการดูแล
เท่าทีค่วร บางตน้ถูดตดัเพื่อลดการบดบงัทศันียภาพ
ของอาคารพาณิชย์นั ้น ๆ การศึกษาในครัง้น้ีเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการจดัการภมูทิศัน์ชุมชนเมอืง 

7. รายการอ้างอิง 

พลกฤต กฤตโยภาส. (2558). การส ารวจตน้ไมใ้หญ่
ทางประวตัศิาสตรส์ว่นพระราชฐานชัน้ใน พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั จงัหวดัเพชรบุร.ี หน้ำ
จัว่: วำ่ดว้ยสถำปัตยกรรม กำรออกแบบ และ
สภำพแวดลอ้ม, (29), 439-453. 

เทศบาลนครเชยีงใหม.่ (2557). เทศบญัญตัเิทศบำล
นครเชยีงใหมใ่นเขตเมอืงเก่ำ พ.ศ. 2557 ฉบบั
ชำวบำ้น (พมิพค์รัง้ที ่1). 

บรรจง สมบรูณ์ชยัและปรชัมาศ ลญัชานนท.์ 2556. 
การฟ้ืนฟูตน้ฉาฉา ถนนสายวฒันธรรม
เชยีงใหม ่– สนักาแพง จงัหวดัเชยีงใหม.่ การ
ประชุมวชิาการภมูทิศัน์และสิง่แวดลอ้มครัง้ที ่
1, 5-6 ธนัวาคม 2556 ณ หอ้งขา้วหอมมะล ิ
อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมาร ีมหาวทิยาลยั
แมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่
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บทคดัย่อ 
ครอบครวัสามรุ่นเพิม่ขึน้มากในประเทศไทย โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25.6 ในปี พ.ศ. 2530มาเป็น 

รอ้ยละ 33.6 ในปี พ.ศ.  2556 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากประชากรมอีายุเฉลีย่สงูขึน้ งานวจิยั ทีผ่า่นมายงั
มไิดแ้สดงใหเ้หน็วถิชีวีติและปฏสิมัพนัธต์่อการใชพ้ืน้ทีใ่นชวีติประจ าวนัของคนทีม่คีวามแตกต่างทางเพศและ
วยัแต่มคีวามผกูพนักนัในฐานะญาติ และตอ้งอาศยัอยู่ร่วมชายคาเดยีวกนั ใชส้ิง่ของและพืน้ที่ ในบา้นร่วมกนั 
ดงันัน้บทความน้ีจงึน าเสนอผลจากการวจิยัเชงิคุณภาพ ทีศ่กึษารูปแบบหรอืลกัษณะ การใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีอ่ยู่
อาศยัของครอบครวัสามรุ่นของกลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางขึน้ไป (50,000 บาท) ในชุมชนเมอืง 
จ านวน 12 ครวัเรอืน โดยเลอืกผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดว้ยความสมคัรใจทีอ่าศยัอยู่ใน ครอบครวัสามรุ่น ทีอ่ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและนครปฐม เพื่อน าเสนอแนวคดิการออกแบบบา้น ส าหรบัการใชช้วีติร่วมกนัของ
ครอบครวัสามรุน่ทีค่ านึงถงึ ความสมัพนัธใ์นเชงิสงัคม และปฏสิมัพนัธ์ ระหวา่งคนในครอบครวัสามรุ่นและการ
ใชพ้ืน้ที ่  
  
ค าส าคญั: ครอบครวัสามรุน่, เพศสภาวะ, พืน้ที,่ สถาปัตยกรรม, การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
  
Abstract 

The number of three-generation households in Thailand has increased from 25 .6  percent in 
1 9 8 7  to 3 3 . 6  percent in 2 0 1 3  and is expected to increase due to an aging population.  Previous 
research has not yet addressed implications of social relationships and interactions between 
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generations and genders on space use in homes of three-generation families. This article, based on 
private-sector commissioned qualitative research, informs the design of future homes for three-
generation families by exploring the using space of three different generations living under one roof. 
Members of 1 2  households with average household incomes of 5 0 , 0 0 0  Baht per month residing in 
Bangkok, Nakhon Pathom, and Nonthaburi were recruited voluntarily as key informants.  Housing types 
included single-detached homes, townhouses and commercial row homes. Shared space and private 
space in homes were divided and modified based on age, gender, religion and changes in household 
composition while shared spaces were used by all members but often not at the same time. This study 
proposes an approach to design of three-generation homes based on relationships between 
generations, genders, space 

 
Keywords: three-generation families, gender, space, architecture, real estate development 
 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

  ครอบครวัสามรุ่นเพิม่ขึน้มากในประเทศไทย 
โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25.6 ในปี พ.ศ. 2530 มาเป็น 
ร้อยละ 33.6 ในปี พ.ศ. 2556 และมแีนวโน้มจะเพิม่ 
มากขึน้เรื่อยๆ เน่ืองจากประชากรมอีายุเฉลีย่สูงขึน้ 
การอยูร่ว่มกนัของคนสามรุน่ในบา้นหลงัเดยีวกนัแม ้
จะมขี้อจ ากดัในความเป็นส่วนตวัของสมาชิก แต่ก็ 
เปิดโอกาสใหค้นรุน่ทีห่น่ึงของครอบครวัไดถ้่ายทอด 
ประสบการณ์และวฒันธรรมความรูสู้ค่นรุ่นทีส่องและ
สามดว้ย  นอกจากนัน้การอยูร่ว่มกนัมเิพยีงแต่ชว่ย 
ลดภาระดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั แต่ยงัท าให ้คน
รุ่นทีส่องและสามไดด้แูลตอบแทนคุณบุพการตีามคติ
ความเชือ่ทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมดว้ย  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมายังมิได้
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ ปฏิ สัม พัน ธ์ ใ น
ชวีติประจ าวนัของคนทีม่คีวามแตกต่างทางเพศและ
วยัแต่มคีวามผูกพนัในฐานะญาติที่ต้องอาศยัอยู่ใน
ชายคาเดยีวกนั ใชส้ิง่ของ และพืน้ทีใ่นบา้นรว่มกนั   
 ดังนัน้การศึกษาการใช้พื้นที่ร่วมกันของ
ครอบครวัที่อยู่แบบสามรุ่นในสงัคมเมอืงยุคใหม่จึง
เป็นสิง่ทีน่่าศกึษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนและ

ออกแบบบา้นเพือ่ประโยชน์สุขร่วมกนัของสมาชกิทัง้
สามรุน่ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

งานวิจยัชิ้นน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
พืน้ที ่ภายในบา้นของครอบครวัทีอ่าศยัแบบสามรุน่  

 

3. วิธีการวิจยั/ขอบเขตการวิจยั 

3.1 กลุม่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์คอืครอบครวัชนชัน้กลาง ทีม่ี

รายได้เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือนที่อยู่อาศัยแบบ 
ส า ม รุ่ น ใ น บ้ า น ห ลั ง เ ดี ย ว กั น ใ น เ ข ต พื้ น ที่  
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและนครปฐม โดยท าการ
คัดเลือกผ่านบริษัทรีครูทเทอร์ ( recruiter)  และ 
เครอืขา่ยนกัวจิยั จ านวน 12 ครอบครวั  

3.2 วธิกีารวจิยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นใชก้ารวจิยัแบบผสมผสาน ระหวา่ง
การวจิยัออกแบบและการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยอาศยั
องคค์วามรูท้างดา้นสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาโดย
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การสัมภาษณ์เชิงลึกที่บ้านและการเยี่ยมบ้าน  ใช้
โปรแกรมไฟล์เมกเกอร์ในการช่วยจดัการขอ้มูลและ
ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอุปนยั  

3.3 ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู  
 ตุลาคม - พฤศจกิายน 2561  

 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเรื่ องการผลิตพื้นที่ของอองลี 
เลเฟบเร่ (Henri Lefebure) กล่าวถึงการท าความ
เข้า ใจเรื่ องความสัมพันธ์ เชิงความหมายของ
กระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพืน้ทีท่างสงัคม และพื้นทีม่โนทศัน์ 
โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ดา้นคอื  
1) การปฏิบัติก า ร เ ชิ งพื้ น ที่  ( spatial practice) 

หมายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของพืน้ที่
ตามธรรมชาติต่อการก่อตัวทางสังคม การใช้
พืน้ทีน้ี่ตอ้งผา่นกระบวนการรบัรูค้วามหมายของ
พืน้ทีน่ัน้ ๆ กลา่วคอื พืน้ทีศ่กึษานัน้มคีวามหมาย
อยา่งไรในกลุม่ของคนทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ที ่ 

2) พื้นที่ของการสร้างภาพแทน (the representation 
of space) คอืการให้ความหมายของพื้นที่ในองค์
ความรูเ้ฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น นักคณิตศาสตร ์นัก
วศิกรรมสงัคม หรอืนักออกแบบ ซึ่งเป็นการมอง
พื้นที่แบบการใส่รหสัและถอดรหสัด้วยสญัญะที่
เฉพาะเจาะลง ท าให้เกิดลักษณะที่ครอบง าการ
ผลติพืน้ทีด่ว้ยการใชอ้ านาจและความรู ้ 

3) พืน้ทีท่ีเ่ป็นภาพแสดงแทน (The represnetational 
space) คือพื้นที่แสดงความมชีีวิ ิต อารมณ์และ
สนุทรยีะแต่ถูกครอบง าดว้ยกระแสหลกัของแต่ละ
ยุคสมยั และสะท้อนด้วยภาพลกัษณ์ ความทรง
จ า และสญัลกัษณ์ของบุคคลในพืน้ที ่ 

 

แนวคดิน้ีถูกน ามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ของสงัคม
ผ่านงานวิจยัหลายชิ้น เช่น งานของจารุวรรณ ข ้า
เพชร ที่ศกึษาการใช้พื้นทีผ่่านการใช้ชีวิติประจ าวนั
ของคนในซอยคาวบอย  
 

แนวคดิเรื่องพืน้ที ่เพศ และรุ่น  พืน้ทีห่ลายสว่น 
ของบ้านมีความเกี่ยวข้องกับความ  เป็นเพศหญิง 
และชาย คอื พืน้ทีห่อ้งครวั ลานซกัลา้ง การท าความ
สะอาด มักเป็นพื้นที่ที่แสดงถึง  ความเป็นหญิงที่
เชื่อมโยงกับแนวความคิดที่ว่างาน  บ้านคืองาน
ส าหรับผู้หญิง ในขณะที่พื้นที่ หน้าบ้านเป็นพื้นที่
สงัสรรค์ กนิ ดื่มส าหรบัผูช้าย (Miller AL, 2016) ใน
การใช้พื้นที่ภายในบ้านของคนแต่ละรุ่นมีความ 
เชื่อมโยงกบัความอาวุโส ความเป็นเจา้ของบา้น และ
ยุคสมยัทีเ่ตบิโตมา  
 
5. ผลการศึกษา 
 5.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
        ผลการศึกษาพบว่า  ใน  12 ครอบครัว 
ประกอบไปดว้ย ครอบครวัไทย 3 ครอบครวั ไทย-จนี 
8 ครอบครวั และ มุสลมิ 1 ครอบครวั สมาชกิในบา้น 
มจี านวนตัง้แต่ 3 – 7 คน เจา้ของบา้นหรอืคนทีเ่ป็น 
คนซือ้บา้นคอืรุน่ที ่1 และ 2  
        ประเภทบา้นของครอบครวั 3 รุ่น ประกอบไป 
ดว้ย 1) บา้นทาวน์เฮาสจ์ดัสรร  2 หลงั 2) บา้นเดีย่ว 
จดัสรร 3 หลงั 3) บา้นเดีย่วปลกูเอง 3 หลงั 4) อาคาร
พาณิชย ์4 หลงั ซึง่เป็นครอบครวัไทย-จนี ทัง้หมด 

ลักษณะการรวมตัวของครอบครัว 3 รุ่น 
แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 1) ครอบครวัที่อยู่กนัแบบ 3 
รุ่นมาก่อนแล้ว มจี านวนทัง้หมด 5 ครอบครวั โดย
ทัง้หมดเป็นครอบครัวไทย -จีน  2) ครอบครัวที่  
กลบัมารวมตวักนัอกีครัง้ เพราะตอ้งการคนดแูล เมื่อ
เกดิความเจบ็ป่วย ประหยดัค่าใชจ้่าย และม ีสมาชกิ
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ใหม่เกิดขึ้น  จ านวนทัง้หมด 7 ครอบครัว ซึ่งพบ
ทัง้หมดใน 3 เชือ้ชาต ิ 

ช่วงอายุของสมาชิกในครอบครัว  3 รุ่น 
ประกอบไปด้วยคนรุ่นที่ 1 อายุระหว่าง 65-100 ปี 
คนรุ่นที่ 2 อายุระหว่าง  48-72 ปี คนรุ่นที่ 3 อายุ
ระหวา่ง 11-45 ปี ม ี2 ครอบครวัอยูก่นัแบบ 4 รุน่ คน
รุน่ที ่4 มอีายุระหวา่ง 4-7 ปี  

คนรุ่นที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นหญิง คนรุ่นที่ 2 
เป็นชายมากกว่าหญิง คนรุ่นที่สามเป็นชาย และ 
หญงิเทา่กนั และคนรุน่ที ่4 เป็นชายทัง้หมด 3 คน 

บ้านครอบครวั 3 รุ่น เป็นบ้านที่ประกอบ 
ไปดว้ยสมาชกิอยู่ถาวรและไมอ่ยู่ถาวรคอื สมาชกิคน 
อื่น ๆ ในครอบครวัเขา้มาช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 
และมาพกัคา้งคนืเป็นครัง้คราว ซึง่จะใชห้อ้งร่วม กบั
ผูส้งูอายุ หรอืเมือ่มญีาตมาเรยีนต่อกจ็ะแวะมา พกัจน
เรียนจบแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิม  แต่ไม่ได้ น าของ
กลบัไปด้วย นอกจากน้ีบา้นครอบครวั 3 รุ่น ยงัเป็น
เสมอืนศูนย์กลางของการรวมญาตใินเทศกาลส าคญั 
ๆ ต่าง ๆ ดว้ย เพราะคนรุ่นที ่1 เป็นเสมอืนศูนยร์วม
จติใจของสมาชกิในครอบครวั 

 

5.2 พ้ืนทีใ่ช้สอยของบา้น 
        พืน้ทีใ่ชส้อยของบา้น แบง่ประเภทของบา้น 
คอื 1) ทาวน์เฮาส์จดัสรร 2 ชัน้ ชัน้ล่างประกอบไป
ดว้ย หอ้งนัง่เลน่ หอ้งน ้า 1 หอ้ง หอ้งนอนผูส้งูอายุ  1 
ห้อง ห้องครวัที่ต่อเติมจากพื้นที่ด้านหลงับ้าน และ
หน้าบ้าน ส่วนชัน้สองประกอบไปด้วย  ห้องนอน 
จ านวน 3 หอ้ง หอ้งพระ และหอ้งน ้า 1 หอ้ง 2) บา้น
เดี่ยวจัดสรร  2 ชัน้ ประกอบไปด้วย  ห้องนัง่เล่น 
หอ้งอาหาร หอ้งครวั หอ้งนอนผูสู้งอายุ และหอ้งน ้า 
ชัน้สองประกอบไปด้วย  ห้องนอน  จ านวน  3-4 
หอ้งนอน หอ้งน ้า 2 หอ้ง และหอ้งพระ 1 หอ้ง 3) บา้น
เดี่ ย วปลูก เอง  2-3 ชั ้น  ชั ้น  1 ประกอบไปด้วย 

ห้องนัง่เล่น ห้องอาหาร ห้องนอน ห้องครัว และ
ห้องน ้า ชัน้ 2-3 ประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องน ้า 
และห้องพระ  4) อาคารพาณิชย์  4-5 ชัน้   ชัน้  1 
ประกอบไปดว้ย หอ้งนัง่เล่น หอ้งครวั หอ้งน ้า ชัน้ 2-
4 ประกอบไปด้วย ห้องนอน หอ้งน ้า ห้องพระ โซน
ประกอบธุรกจิครอบครวั 

5.3 รปูแบบการใช้พ้ืนทีข่องบา้นครอบครวั 3 รุ่น  
แบง่การใชง้านออกเป็น 3 ประเภท คอื  

1) พืน้ท่ีใช้งานร่วม (shared space) เป็นบรเิวณชัน้ 
1 ของบ้านในโซนห้องนัง่เล่น โต๊ะทานอาหาร และ
หอ้งน ้าชัน้ 1 ทีถู่กใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ดยีวเเต่เเยก สดัส่วน
ตามการใชง้านเเละ ช่วงเวลาการใชง้านของ สมาชกิ
เเต่ละรุ่นในบา้น  โดยคนรุ่นที ่1 จะเป็นคน เขา้มาใช้
บริเวณน้ีมากที่สุด  เ น่ืองจากอยู่บ้านทัง้วัน  เเละ
สว่นมากเป็นผูห้ญงิ  สว่นคนรุ่นที ่2 และ 3 จะเขา้มา
ใชง้านในชว่งตอนเยน็ และ เสาร-์อาทติย ์ 
 บรเิวณทีเ่กบ็เสือ้ผา้ของสมาชกิในบา้นจะ 
ใชร้่วมกนัอยู่กระจายในหลายพืน้ทีข่องบา้น คอื ตรง
ขา้งบนัไดชัน้ 1 ที่ว่างชัน้ 2 และในหอ้งนอน ชัน้บน
ของบ้าน ซึ่งมทีัง้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า และแขวน ไว้กับ
ราวแขวนผา้ เนื่องจากตูเ้สือ้ผา้ไมพ่อเกบ็  
 คนรุ่นที่ 1 ที่เป็นหญิงจะได้รบัมอบหมาย 
ให้ช่วยท าความสะอาดบ้าน ซักผ้า ท ากับข้าวหรือ 
เลีย้งหลาน เพือ่ช่วยแบง่เบาภาระของคนรุ่นที่ 2 และ 
3 ทีท่ างานนอกบา้น และยงัช่วยใหค้นรุน่ที ่1 ไดอ้อก 
ก าลงักายชว่ยป้องกนัความเจบ็ป่วย ในขณะที ่คนรุ่น 
ที ่1 ทีเ่ป็นชายไมไ่ดร้บัมอบหมายใหช้ว่ยสว่นน้ี 
 พืน้ที่บรเิวณชัน้ 1 ของบ้านทุกหลงัม ีการ
ปรบัเปลี่ยนและต่อเติมจากเดิม เน่ืองจากพื้นที่ไม่
เหมาะสมกบัการใชง้าน โดยเฉพาะ บา้นทาวน์เฮาส์
และบ้านเดี่ยวจัดสรรที่มีการต่อเติมห้องครัว  ใน
ด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้าน  หรือมีการ
ปรับเปลี่ยน  เช่น ห้องทานอาหาร  โรงจอด รถ 
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บางสว่นของหอ้งนัง่เลน่ เป็นหอ้งนอนของผูส้งู อายุที่
เดนิขึน้ชัน้บนไมส่ะดวก  
2) พื้นท่ีส่วนตัว (private space) เป็นพื้นที่ชัน้  2 
ขึน้ไป ในบา้นทุกเเบบซึง่เป็นหอ้งนอน หอ้งพระ และ 
หอ้งน ้า หอ้งนอนจะถูกใช้ในช่วงเวลากลางคนื มาก
ที่สุด ส าหรบัห้องที่ใช้ร่วมกนันัน้จะเป็นสมาชกิเพศ
เดยีว หรอื ถ้าเป็นสมาชกิต่างเพศมกัจะเป็นการใช้
ร่วม กนัระหวา่งคนรุ่นที่ 1, 2 กบัรุ่นที ่4 หรอืคนรุ่นที ่
2 กบั 3 ในขณะที่คนรุ่นที่ 1 ที่มคีวามเจบ็ป่วยจะใช้ 
ห้องนอนร่วมกบัผู้ดูแลที่เป็นเพศเดยีวกนั เพื่อป้อง 
กนัเหตุฉุกเฉิน การจดัการแบ่งหอ้งนอนมคีนรุ่นที่ 2 
เป็นคนจดัการ และคนรุ่นน้ีคอืคนทีไ่ดห้อ้งนอนใหญ่ 
ทีส่ดุของบา้น  

นอกจากน้ีในครอบครวัไทย-จนี ยงัพบว่า 
คนรุ่นที่ 1 จะมโีต๊ะประจ าของตนซึ่งจะอยู่บรเิวณ ที่
มองเหน็ประตูทางเขา้บ้าน และคนรุ่นที่ 1 มกัจะใช้ 
เวลาตรงนี้มากทีส่ดุ  
3) พืน้ท่ีแสดงออกทางด้านศาสนา ความเช่ือ และ
วฒันธรรม ไดแ้ก่ บรเิวณหอ้งพระ ทีต่ัง้ตีจู่เ้อี๊ย ศาล
พระภมู ิและหอ้งละหมาด  

ขณะที่พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ใช้ร่วมเป็น 
บรเิวณสามญั (profane area) เป็นทีป่ระกอบกจิทาง 
โลกีย์ของสมาชิกในบ้าน  พื้นที่ศักดิส์ ิทธิ ์(sacred 
area) สงวนไวส้ าหรบักจิกรรมทางศาสนา พธิกีรรม 
ความเชือ่ของสมาชกิในบา้นโดยเฉพาะของคนรุน่ที ่1 
ซึ่งเป็นพื้นที่สงบแยกออกจากกิจกรรมการด าเนิน 
ชวีติประจ าวนัของสมาชกิในบา้น เป็นทีส่ าหรบั สวด
มนต์ นัง่สมาธหิรอืละหมาด ห้องน้ีมกัตัง้อยู่ ชัน้บน
ของบา้นหรอืมมุเฉพาะ 

5.4 การปรบัเปลีย่นพ้ืนทีก่ารใช้สอย   
         บ้านครอบครัว  3 รุ่นมีการปรับเปลี่ยน 
พืน้ทีก่ารใชส้อยภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี  

1) เมื่อสมาชกิรุ่นที่ 1 อายุเพิม่มากขึน้ หรอืเจบ็ป่วย 
ขึ้นลงชัน้ที่ 2 ล าบาก 2) เมื่อสมาชิกรุ่นที่ 3 เติบโต 
ขึน้ตอ้งแยกหอ้งนอนสว่นตวั 3) เมือ่มสีมาชกิ ภายใน
บ้านเพิ่มมากขึ้นพื้นที่บริเวณชัน้1 จะถูกปรบั เป็น
หอ้งนอนของผูส้งูอายุโดยแบง่พืน้ที ่
บรเิวณหอ้งนัง่เล่น ปรบัจากหอ้งทานอาหาร และต่อ 
เติมจากโรงจอดรถเดมิ ในขณะที่ห้องนอน ของคน 
รุ่นที่ 3 มกีารปรบัจากห้องเก็บของเดิม หรือการส่ง 
ผ่านห้องนอนที่เจ้าของเดิมไม่ใช้แล้วมาให้รุ่นที่  3 
ส าหรบัการเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัการเพิม่ขึน้ของ 
สมาชกิ นัน้มกีารต่อเตมิจากบรเิวณชัน้ 1 

 

6. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

ครอบครัวสามรุ่นที่อาศัยอยู่ในบ้านหลัง
เดยีวกนั จะแบ่งการใชพ้ืน้ทีอ่อกเป็นทัง้หมด 3 ส่วน 
คอื พ้นืทีส่าธารณะ คอืพืน้ทีท่ีใ่ชร้่วมกนั พืน้ทีส่ว่นตวั
ทีเ่ป็นพื้นทีเ่ฉพาะของแต่ละคน และพื้นทีแ่สดงออก
ทางด้านศาสนา ความเชื่อ และวฒันธรรม ซึ่งคนใน
แต่ละรุ่นมคีวามต้องการในการใชพ้ืน้ทีท่ีแ่ตกต่างไป
ตามรุน่และเพศ กลา่วคอื คนรุน่ที ่3 เป็นรุน่ทีต่อ้งการ
ความเป็นส่วนตวัทีเ่ป็นสดัส่วนมากกว่าเมื่อเทยีบกบั
คนรุ่นที ่1 ความหมายของความเป็นส่วนตวัของคน
รุ่นที่ 1 คอืการมโีต๊ะประจ าตวัอยู่ในพื้นที่สาธารณะ 
ในขณะที่ความเ ป็นส่วนตัวของคนรุ่ นที่  3 คือ
หอ้งนอนทีส่มาชกิคนอื่น ๆ ภายในบา้นจะเขา้ไปตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของหอ้งก่อน  

ส่วนการใช้พื้นที่กบัเพศมคีวามแตกต่างกนั 
คอืพื้นที่ที่มคีวามสมัพนัธ์กบังานบ้านมกัจะเป็นพื้นที่
ส าหรบัผู้หญิง เช่นห้องครวั ลานซักล้าง หรือการท า
ความสะอาดบ้าน และในบางบ้านมีการแยกห้องน ้ า
ส าหรบัชายและหญงิ เน่ืองมาจากสขุภาวะทีแ่ตกต่างกนั  
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  ดงันัน้การสรา้งบา้นส าหรบัครอบครวัแบบ
สามรุ่นควรทีจ่ะเน้นไปทีบ่รเิวณชัน้ 1 ของบ้าน และ
ควรมสีดัส่วนใหญ่กว่า พื้นที่ส่วนตวั ห้องนัง่เล่นกบั
หอ้งอาหารควรอยู่ใน บรเิวณที่เชื่อมต่อกนัสามารถ
มองเหน็กนัได ้สว่นของ หอ้งครวัไทยควรแยกออกมา
ต่างหากจากบรเิวณบา้น เพื่อทีจ่ะไม่กระทบกบัพืน้ที่
ร่วมบนชัน้ 1 ส่วน ของตูเ้กบ็เสือ้ผา้ทีใ่ชร้่วมกนั หรอื
ห้องเก็บของ ควรจะเเยกออกมาจากบริเวณพื้นที่
นัง่เลน่ พืน้ที ่ทานขา้ว เเละหอ้งนอนสว่นตวั เพือ่ทีจ่ะ
ใช้พื้นที่ เก็บของสะสมและของส่วนตัวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

พื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องนอนควรค านึงถึง 
เรือ่งของการแบง่ปันพืน้ทีร่ะหวา่งรุน่และเพศ  
 ในการออกแบบบา้นส าหรบัคนสามรุ่นควร
จดัใหม้ทีัง้พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละพืน้ทีส่ามญัในบา้น และ
ควรมีพื้นที่เฉพาะส าหรับการแสดงออกทางด้าน
ศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมเเละอยู่บนชัน้ที่  
เหมาะสมกบัความเชือ่ของเเต่ละศาสนา  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสวนหลวง ร.9 และความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเขา้ใชบ้รกิาร ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการใหม้กีารพฒันาสวนสาธารณะในประเดน็ต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางการท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ผู้วิจยัรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) และใช้การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interview) ผูท้ีเ่ขา้ใชบ้รกิารภายในสวนหลวง ร.9 จ านวน 100 ราย โดยเป็นการเกบ็ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการ
เลอืกใช้บรกิาร พฤตกิรรมการเดนิทาง รวมถึงการศกึษาความคดิเหน็ต่อความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียม ผล
การศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 50.81 เลอืกใชบ้รกิารสวนหลวง ร.9 เน่ืองจากมสีภาพแวดลอ้มที่
เหมาะแก่การท ากจิกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยสว่นใหญ่จะเดนิทางมาใชบ้รกิารดว้ยพาหนะสว่นตวั และกรณี
ทีจ่ะตอ้งมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้รกิารยนิดจี่ายค่าธรรมเนียมในช่วง 10-20 บาท โดยมคีวามเหน็วา่การ
จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าวจะมปีระโยชน์ในการเป็นทุนในการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพใน
ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก ใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคข์องการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุม่ 

ค ำส ำคญั: ควำมเตม็ใจจ่ำย, ค่ำธรรมเนียมสวนสำธำรณะ, พฤตกิรรมกำรเลอืกใชบ้รกิำรสวนสำธำรณะ, กำรใช้
ประโยชน์ทีด่นิ, สวนสำธำรณะ 
 

Abstract 
This research aimed to study the behavior of the users visiting Suan Luang Rama IX Park 

and their willingness to pay for park fees, which is related to the needs for park development. The study 
could recommend a guideline for policy makers aiming to improve the parks in Bangkok to serve 
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requirements of users and achieve efficiency.  Moreover, it could create some incentives to attract the 
people to use the park. The researchers collected data through a hundred questionnaires and structured 
interviews.  Behavior of users, traveling behavior and willingness to pay for park fee were examined. 
The study found that 50.81 percent of the interviewees generally travel by private vehicle. They visited 
Suan Luang Rama IX Park because it provided them with good environment for doing many recreational 
activities.  And, most of them were willing to pay a 10-20 Baht park fee. The aforesaid amount of money 
could be the cost for park development which aims to achieve efficiency, in terms of recreational-open 
space and facilities, to serve various group of users. 

Keywords: Willingness to pay, Public Park Fee, Park user behaviour, Land use, Public Park 

 
1 ท่ีมาและความส าคญั 

การพฒันาเมอืงหลกัในปัจจุบนัของประเทศไทย
มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ ด้านสงัคมวฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม อย่างเขม้ขน้ กรุงเทพ
มหานาคร ในฐานะเมอืงหลวงของประเทศที่มกีาร
พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีจ านวน
ประชากรเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง สภาพทางเศรษฐกจิ
และสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินชวีติของคน
ในเมืองมีความเร่งรีบ เกิดการแข่งขันในการใช้
ทรพัยากรประเภทบรกิารสาธารณะของเมอืง อกีทัง้
การเดนิทางยงัตอ้งใชเ้วลานานขึน้  

การเดินทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่นันทนาการหรือ
พื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะก็มีความ
ยากล าบากเช่นกนั กล่าวคอื มตีน้ทุนในการเดนิทาง
รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส ประชากรส่วนหน่ึงใช้
เวลาในการเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายในการไป
สวนสาธารณะสูงขึ้น กระทัง่ประชากรส่วนหน่ึงอาจ
ปฏิเสธการเข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เมื่อจ านวน
ผู้ ใ ช้บ ริก า ร น้อยลง  อาจส่ งผล ให้ก ารจัดสร ร
งบประมาณในการดแูลรกัษาและการปรบัปรุงพฒันา
ลดลงด้วย  ปัญหาที่ตามมาคือ  การให้บริการ
สวนสาธารณะในรูปแบบบริการสาธารณะ (public 

services) ย่อมขาดเงินทุนในการพัฒนาพื้นที่และ
เงนิทุนในการปรบัปรุง และพฒันาการใหบ้รกิารของ
สวนสาธารณะเพือ่ใหบ้รกิารประชาชนอยา่งเหมาะสม 
อกึทัง้ยงัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
สวนและคุณภาพสิง่แวดล้อมภายในสวนสาธารณะ 
(ศาศะวตั สุขสุอรรถ และชมพนุูท โกสลากร เพิม่พนู
ววิฒัน์, 2553) ดงันัน้ การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
เช้าใช้บรกิารสวนสาธารณะจงึอาจมคีวามส าคญัใน
การเป็นแหล่งเงนิทุน เพื่อสนับสนุนการจดัการและ
พฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ซึ่ง ปัจจุบันมีเพียงสวนหลวง  ร.9 แห่งเดียวใน
กรุงเทพฯทีม่กีารเกบ็ค่าธรรมเนียมการเขา้ใชบ้รกิาร
สวนสาธารณะ ในบางช่วงเวลาคือ 9:00-17:00 น.
โดยมลูนิธสิวนหลวง ร.9 เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
เขา้ใชบ้รกิาร 

จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา
ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารต่อความเตม็ใจทีจ่ะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการของสวนหลวง ร.9 
เพื่อศกึษาประเดน็การปรบัปรุงและพฒันาที่จะมผีล
ต่อการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้ใช้บรกิาร ทัง้น้ี 
เพือ่เป็นแนวทางการท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้น
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ เหมาะ
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กับกิจกรรมและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
สวนสาธารณะ  

2 รายละเอียดของการวิจยั 

2.1  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การวิจัย น้ีมีว ัต ถุปร ะสงค์ เพื่ อ ศึกษา
พฤติกรรมการ เลือกใช้บริการสวนสาธารณะ 
พฤตกิรรมการเดนิทาง และประเดน็การปรบัปรุงและ
พัฒนาสวนสาธารณะที่มีผลต่อความเต็มใจจ่าย
คา่ธรรมเนียมการเขา้ใชบ้รกิารสวนหลวง ร.9  

2.2  ขอบเขตการวิจยั 

 ผู้วิจ ัย ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล โดยใชว้ธิกีารถามใน
ลักษณะของการสัมภาษณ์แบบมีโคร งสร้ า ง  
(structure interview) จากกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้
บรกิารวนัธรรมดาและวนัหยุด จ านวน 100 ราย เพือ่
เ ป็นตัวแทนของผู้ เข้าใช้บริการสวนหลวง  ร.9  
ประเดน็ค าถามในแบบสอบถามประกอบดว้ย ขอ้มูล
พืน้ฐานดา้นปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม พฤตกิรรม
การเลือกใช้บริการสวนสาธารณะ พฤติกรรมการ
เดินทาง และความคิดเห็นต่อความเต็มใจจ่าย
คา่ธรรมเนียมการเขา้ใชบ้รกิารสวนหลวง ร.9 

2.3 ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศึกษาและประเมินความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากรดว้ย
วิธีการเลือกแบบก าหนดโควตา (quota sampling) 
จากผู้เข้าใช้บริการสวนหลวง ร.9 ในวันธรรมดา
(วจันัทร์-ศุกร์) จ านวน 50 ราย และวนัหยุด(เสาร์-
อาทิตย์) จ านวน 50 ราย เพื่อสอบถามพฤติกรรม 
และความคดิเหน็ในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเขา้
ใชบ้รกิารสวนสาธารณะในปัจจุบนั และความเตม็ใจ
จา่ยค่าธรรมเนียมในอตัราต่าง ๆ กรณีมกีารปรบัปรุง

และพฒันาการใหบ้รกิารของสวนหลวง ร.9 ในด้าน
สถานที ่ดา้นอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก ดา้น
บุคลากร ดา้นประชาสมัพนัธ ์และดา้นความปลอดภยั 

2.3 พืน้ท่ีศึกษา 

 สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะระดับ
เมอืง (city park) มเีน้ือที ่500 ไร่ ตัง้อยูบ่นถนนเฉลมิ
พระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ ห่าง
จากใจกลางเมอืงหรอืย่านธุรกจิของเมอืง ไม่เกนิ 20 
กโิลเมตร หรอืใช้เวลาเดนิทางโดยรถยนต์จากที่อยู่
อาศยัหรอืทีท่ างาน ไปถงึไดใ้น 1 ชัว่โมง ปัจจุบนัยงั
ไมม่รีะบบขนสง่มวลชนเขา้ถงึพืน้ทีข่องสวนโดยตรง 

รปูท่ี 1 ผงัแสดงถนนสายหลกั และทางเขา้ของสวน-
หลวง ร.9 ประตทูี ่1-6 

 
รปูท่ี 2 ภาพถ่ายมุมสงูของพืน้ทีส่วนหลวง ร.9 (ทีม่า
รปูภาพ: www.facebook.com/Lyonado) 
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3. ผลการวิจยั 

สวนหลวง ร.9 มแีนวคดิการจดัตัง้สวนเพื่อเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิวชิาการ
และรวบรวมพนัธุพ์ชื และมศีกัยภาพเป็นพืน้ทีร่องรบั
น ้า กรณีเกดิน ้าท่วม เปิดใหเ้ขา้ใชบ้รกิารตัง้แต่เวลา 
5:00 น. ถึง 19:00 น. และมกีารเก็บค่าธรรมเนียม
การเข้าใช้บริการ โดยอัตราการเก็บค่าบริการใน
ช่วงเวลา 9: 00 น. ถงึ 17:00 น. ไดแ้ก่ ค่าผา่นประตู
คนละ 10 บาท รถจกัรยานคนัละ 5 บาท รถยนต์คนั
ละ 10 บาท รถตูค้นัละ 20 บาท และรถบสัคนัละ 30 
บาท แต่ทัง้น้ี สวนหลวง ร. 9 มนีโยบายงดการเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าผ่านประตูช่วงเวลาก่อน 9:00 น. 
และหลัง  17:00 น เ น่ืองจากเ ป็นช่วง เวลาที่มี
ผู้ใช้บริการเดินทางมาเพื่อการออกก าลังกายเป็น
วัตถุประสงค์หลักเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับ
นโยบายส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) รวมทัง้กรุงเทพฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกฬีา
อย่างต่อเ น่ือง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการออกก าลงักายให้เป็นส่วน
หน่ึงของชวีติประจ าวนั  

 ผู้วิจยัจ าแนกผลการศึกษาวจิยั ออกเป็น
สว่นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  

3.1 การวิเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าอตัราการเข้าใช้
บรกิารรอ้ยละ 52 เป็นเพศชาย และรอ้ยละ 48 เป็น
เพศหญิง ซึ่งมจี านวนใกล้เคยีงกนั ผู้ใช้บรกิารส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43 
ซึ่งอยู่ในวยัท างานและประกอบอาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชนหรอืรบัจา้งทัว่ไป รอ้ยละ 35 ของผูเ้ขา้

ใชบ้รกิารทัง้หมด รายไดข้องกลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วง 
20,000 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 จากข้อมูลด้านพฤติกรรมและ
ปัจจัยการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของกลุ่ม
ตวัอย่างในตารางที ่1 พบวา่ สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิาร
เน่ืองจากสถานที่และสภาพแวดล้อมของสวนหลวง  
ร.9 คดิเป็นร้อยละ 50.81 ปัจจยัที่รองลงมาคอื ใกล้
บ้านหรือที่ท างาน และการจดัการภายในสวน โดย
วตัถุประสงค์ของผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ เพื่อการ
ออกก าลังกายคิดเป็นร้อยละ 30.92 และเพื่อการ
พกัผ่อนคดิเป็น 25.12 โดยวนัที่เขา้ใช้บรกิารในวนั
ธรรมดา คดิเป็นรอ้ยละ 30.42 ส่วนวนัเสาร์-อาทติย์ 
รอ้ยละ 39.54 วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ รอ้ยละ 11.03 และ
บางส่วนทีไ่ม่ระบุวนัไม่แน่นอนคดิเป็นรอ้ยละ 19.01 
ซึง่จ านวนของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารในตอนเวลาหลงั 17:00 
น. มจี านวนมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ คดิเป็นร้อยละ 
41.44 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้บริการ 1 -2 
ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของผู้ตอบแบบ-
สอบถาม 

ตารางท่ี 1 พฤตกิรรมและปัจจยัการเลอืกใช้บรกิาร
สวนสาธารณะ  

พฤติกรรมและปัจจยั ความถ่ี 
ร้อยละ 
(%) 

1.ปัจจยัท่ีเลือกใช้บริการ 
รปูแบบกิจกรรม 
การจดัการภายในสวน 
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
อปุกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
บคุลากรผูใ้ห้บริการ 
การประชาสมัพนัธ ์
ความปลอดภยั 
ใกล้ท่ีบา้น/ท่ีท างาน เดินทาง
สะดวก 

 
5 

46 
94 

 
12 

 
3 
4 

21 
50 

 
2.70 
24.86 
50.81 

 
6.49 

 
1.62 
2.16 
11.35 
27.03 
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พฤติกรรมและปัจจยั ความถ่ี 
ร้อยละ 
(%) 

วตัถปุระสงคใ์นการเข้าใช้ 
เพ่ือการพกัผอ่น 
เพ่ือการออกก าลงักาย 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือความบนัเทิง  
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

 
 

52 
64 
23 

 
9 
29 
30 

 
 

25.12 
30.92 
11.11 

 
4.35 

14.01 
14.49 

 ส่วนที่ 3 การศึกษาด้านพฤติกรรมการ
เดนิทางของผูเ้ขา้ใช้บรกิารสวนหลวง ร.9 ส่วนใหญ่
เดนิทางมาดว้ยรถยนต์ส่วนตวัคดิเป็นรอ้ยละ 46.48 
รองลงมาคอืรถจกัรยานยนต์ส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 
23.24 และมคี่าใชจ้่าย 20-50 บาทต่อเทีย่ว (รอ้ยละ 
45 ของผู้เข้าใช้บริการทัง้หมด) ซึ่งบางรายอาจจะ
ต้องใช้การเดนิมากกว่า 1 วธิเีพื่อเข้าถึง เน่ืองจาก
สวนหลวง ร.9 ไมม่ขีนสง่มวลชนทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยตรง  

ส่วนที่ 4 การศกึษาความคดิเหน็ต่อความ
เต็ม ใ จ จ่ า ยค่ า ธ ร รม เ นี ยมกา ร เ ข้ า ใ ช้บ ริก า ร
สวนสาธารณะ พบว่าผู้ใช้บริการสวนหลวง ร.9 มี
ความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเข้าใน
ปัจจุบนันัน้ มคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 73 และ
ไมเ่หมาะสมรอ้ยละ 27  

จากการส ารวจความเตม็ใจจ่าย โดยเสนอ
ราคาให้ผู้ใช้บริการตอบว่าจะยอมจ่ายเท่าเป็นเงิน
เท่าใดหากมีการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสวนหลวง ร.9 โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดราคาทีเ่สนอ
ใหท้ัง้หมด 5 คา่ ไดแ้ก่ 10 บาท 20 บาท 30 บาท 40 
บาท และ 50 บาทขึน้ไป ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามยนิดจี่าย 10 บาทตามราคาเดมิจ านวน 
37 ราย, ยนิดจีา่ย 20 บาท จ านวน 42 ราย, ยนิดจีา่ย 
30 บาท จ านวน 2 ราย, ยนิดจีะจา่ย 40 บาท จ านวน 

1 ราย, ยินดีจ่ายมากกว่า 50 บาท จ านวน 2 ราย 
และมผีู้ใช้บรกิารบางส่วนเห็นว่าไม่ควรเก็บและไม่
แสดงความคิดเป็น จ านวน 16 ราย ดงัปรากฏใน
ตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมการเขา้ใช้
บรกิารสวนสาธารณะ 

พฤติกรรมการเดินทาง 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
ปัจจบุนั 
เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

 
 

73 
27 

 
 

73 
27 

ความเตม็ใจจ่าย ความถ่ี 
ร้อยละ 
(%) 

อตัราค่าธรรมเนียม 
10 บาท 
20 บาท 
30 บาท 
40 บาท 
มากกว่า 50 บาท 
ไม่ควรเกบ็/ไม่แสดงความ
คิดเหน็ 

 
37 
42 
2 
1 
2 

16 
 

 
37.00 
42.00 
2.00 
1.00 
2.00 

16.00 

รวม 100 100.00 

 การศึกษาประเด็นด้านการปรับปรุงและ
พฒันาทีม่ผีลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมค่าเขา้
ใชบ้รกิาร จากแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสวน
หลวง ร.9 ที่ยินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียม และมีความ
ต้องการการปรบัปรุงและพฒันาด้านสถานที่ คดิเป็น
รอ้ยละ 39.74 ดา้นอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก 
รอ้ยละ 32.45 ดา้นความปลอดภยั รอ้ยละ 17.88 ดา้น
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 5.30 และด้านบุคลากร
ผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 4.64 ดงัปรากฏในตารางที ่3 
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ตาราง ท่ี  3  ปั จจัยที่มีผลต่ อความเต็ม ใจจ่ าย
คา่ธรรมเนียม 

ความต้องการการพฒันา ความถ่ี 
ร้อยละ 
(%) 

1. ด้านสถานท่ี 
2. ด้านอปุกรณ์และส่ิง 
   อ านวยความสะดวก 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านประชาสมัพนัธ์ 
5. ด้านความปลอดภยั 

60 
49 

 
7 
8 
27 

39.74 
32.45 

 
4.64 
5.30 
17.88 

รวม 151 100.00 
หมายเหตุ สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

3.2 ข้อเสนอแนะการศึกษาประเดน็การปรบัปรงุ
และพฒันาสวนสาธารณะท่ีมีผลต่อความเตม็ใจ
จ่ายจากการสมัภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัประเดน็
การปรบัปรุงและพฒันาสวนสาธารณะ มากที่สุด 2 
ล าดบั ไดแ้ก่ 1) ดา้นพฒันาดา้นสถานที ่ไดแ้ก่ ความ
เพยีงพอและการจดัการปัญหาทีจ่อดรถในช่วงเวลาที่
มีผู้เข้าใช้สวนจ านวนมาก (หลัง17:00 น.ทัง้วัน
ธรรมดาและวนัหยุด) และการดูแลสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตริวมถึงความสะอาดอยู่สม ่าเสมอ และ
บางพืน้ทีท่ีม่รีม่เงาน้อย ควรมกีารปลกูตน้ไมเ้พิม่หรอื
บ ารุงต้นไมใ้หโ้ตเพื่อใหร้่มเงา และ 2) ด้านอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ใช้บริการเพื่อการ
พกัผ่อนส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการใหพ้ฒันาจุดบรกิาร
ร้านค้า และร้านอาหาร รวมถึงความสะอาดของ
หอ้งน ้า ในสว่นของผูใ้ชบ้รกิารเพือ่การออกก าลงักาย
มีความต้องการเรื่องจุดน ้ าดื่มที่ให้บริการฟรี และ
ความเพยีงพอ รวมถึงควาสะอาดของอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย  

 

4 บทสรปุ 

 สวนหลวง ร.9 ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมาก โดยสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารเพือ่การออก
ก า ลั ง ก า ย ร ว ม ถึ ง ก า ร พัก ผ่ อ น  น อ ก จ า ก น้ี
สภาพแวดลอ้มและการจดัการภายในสวนสาธารณะ 
ยงัมีความส าคญัอย่างมากในการตัดสินใจเลือกใช้
ของผู้ใช้บรกิาร แต่เน่ืองจากสวนหลวง ร.9 ยงัไม่มี
ขนส่งมวลชนเขา้ถึงพื้นที่โดยตรง ท าให้ผูใ้ช้บรกิาร
ส่วนใหญ่เดินทางด้วยพาหนะส่วนตวั และบางราย
อาจจะต้องเดนิทางมากกว่า 1 วธิีเพื่อเขา้ใช้บรกิาร
สวนหลวง ร.9  

 การพฒันาดา้นสถานที ่ดา้นอุปกรณ์และสิง่
อ านวยความสะดวก เป็นประเด็นที่ส าคัญในการ
ปรบัปรุงและพฒันา และยงัมผีลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะ
จ่ายค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บรกิาร ซึ่งผูใ้ช้บรกิารใน
สวนหลวง ร.9 มคีวามยนิดทีีจ่ะจา่ยคา่ธรรมเนียมการ
เข้าใช้บริการ 10 -20 บาท และมคีวามเห็นว่าการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่างจะมปีระโยชน์ในการ
เป็นทุนในการสง่เสรมิ และพฒันาพืน้ทีท่ีส่าธารณะให้
มีประสิทธิภาพ เหมาะกับวัตถุประสงค์และความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุม่ 

ในส่วนของผูใ้ชบ้รกิารสวนหลวง ร.9 ทีไ่ม่
เหน็ด้วยกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียม ส่วนใหญ่เป็น
ผูใ้ชบ้รกิารสวนหลวง ร.9 ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารมากกว่า 3 
ค รั ้ง ต่ อ สัป ด า ห์  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  เ น่ื อ ง จ า ก
สวนสาธารณะควรเ ป็นสถานที่ส าหรับบริการ
ประชาชน ไม่ควรมกีารจดัเก็บค่าธรรมเนียมค่าเขา้ 
หรือให้เก็บค่าธรรมเนียมตามช่วงเวลาปัจจุบนั คือ 
เก็บ  ช่ ว ง  9 :00  - 17 :00  น .  นอกจาก น้ี  ยังมี
ข้อเสนอแนะ ให้จัดเก็บค่าใช้บริการอื่น ๆ หรือ
ค่าบรกิารเวลามกีจิกรรมภายในสวนแทน เช่น การ
จดักิจกรรมในวนัเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งอาจการจดัให้มี
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กจิกรรมดงักล่าว อาจจะช่วยใหม้ผีูม้าใช้บรกิารและ
ร่วมกิจกรรมมากขึ้น และท าให้มีผู้อุดหนุนบริการ
รถรางภายในสวน ร้านค้า หรือร้านอาหารภายใน
สวนมากขึน้อกีดว้ย 

5. ข้อเสนอแนะ 

5 .1  สวนหลวง ร .9  สามารถจัด เก็บ
ค่าธรรมเนียมในอตัรา10-20 บาท ในช่วงเวลา 9:00-
17:00 น. ตามเดิมได้ เ น่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่
ผูใ้ชบ้รกิารส่วนมากเดนิทางมาพกัผ่อนและยอมจ่าย
เพื่อการพกัผ่อน โดยควรงดเวน้ค่าธรรมเนียมค่าเขา้
ใช้บริการ 5:00-7:00 น. และ 17:01-19:00 น. 
ตามเดมิ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ผูใ้ชบ้รกิารจ านวน
มาก เดินทางมาเพื่อการออกก าลงักายเป็นประจ า 
หรือใช้บริการมากกว่า 3 ครัง้ต่อสัปดาห์  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายด้านส่งเสรมิสุขภาพ/การออก
ก าลงักายของประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

5.2 การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมทีเ่พิม่ขึน้ อาจ
ท าให้สวนสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถ
น ามาปรบัปรุงและเพิม่เติมสิง่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ใช้บริการสวนสาธารณะ  น าไปใช้เ ป็น
ค่ า ใช้จ่ ายส าหรับ การจัดการ  และดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มใหร้่มรื่น สวยงาม เพือ่ดงึดูดใหค้นมา
ใช้บรกิารสวนมากขึน้เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจตาม
เจตนารมณ์ของผูท้ีย่นิดจี่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งจะท า
ใหจุ้ดบรกิารรา้นคา้ หรอืบรกิารต่าง ๆ ภายในสวนมี
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

6. รายการอ้างอิง 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง. (2557). กฎกระทรวง 
พ.ศ.2557. สืบ่คน้เมือ่ 20 มกราคม 2562. 
http://www.dpt.go.th 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง. (2547). กำรศกึษำ
แนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่

นนัทนำกำรส ำหรบัชุมชนเมอืงขนำดใหญ่ใน
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ:  กรณีศกึษำเมอืง
นครรำชสมีำ เมอืงขอนแก่นและเมอืง
อุดรธำนี. ส านกัพฒันามาตรฐาน: กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร. (2547). สถติคินเขำ้ใชส้วน-
สำธำรณะประจ ำปี 2547. สบืคน้เมือ่ 10 
มกราคม 2562. จาก digi.library.tu.ac.th/ 
thesis/ra/0014/17APPENDIX_B.pdf  

เจนณรงค ์สมพงษ ์และ วราลกัษณ์ คงอว้น. (2559). 
บทบำทและกำรพฒันำพืน้ทีส่วนสำธำรณะ
ลุมพนีิ กรุงเทพมหำนคร. วารสารวชิาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ สจล, 22, 56-59. 

พงศธร เนตรวเิชยีร. (2552). บทบำทและกำรใช้
พืน้ทีส่วนลุมพนีิ กรุงเทพมหำนคร. ปรญิญา
นิพนธม์หาบณัฑติ, จุฬาลงกรณื
มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. 

พชัร ีจตัรโรจนรษัณ์  และ ชมพนุูท โกสลากร 
เพิม่พนูทรพัย.์ (2553). กำรประเมนิมลูคำ่
ทำงนนัทนำกำรและอตัรำค่ำธรรมเนียมกำร
เขำ้ใชส้วนสตัวด์ุสติ. วารสารเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ,  2(3), 130-142. 

ศาศะวตั สขุสุอรรถ และ ชมพนุูท โกสลากร เพิม่พนู
ทรพัย.์ (2553). กำรประเมนิมลูคำ่ทำง
นนัทนำกำรและอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้
ใช:้  กรณีศกึษำสวนลุมพนีิ กรุงเทพมหำนคร. 
วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ, 
1(1), 135-149. 

สนิุดา พริยิะภาดา และ อุดมศกัดิ ์ศลีประชาวงศ.์ 
(2561).  มลูคำ่ควำมเตม็ใจจำ่ยของนกัทอ่งเทีย่ว 
เพือ่กำรจดักำรแหลง่ทอ่งเทีย่วแบบคำรบ์อน
ต ำ่: กรณีศกึษำเกำะลำ้น จงัหวดัชลบุร.ี 
วารสารพฒันาการเศรษฐกจิปรทิรรศ,์ 12(2). 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 
 

582 
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Abstract 

UDDI’s second year “Infill Development” Studio Course faced the well-known area of Klong 
Toei, Bangkok, aware of the many projects drawn up in the area, of the words spent in the past and of 
the undergoing future plans announced. The socio-economic diversities, reflected in the complex 
physical structure of the area was the starting points of the course: the students’ designs were able to 
balance two opposites’ sets of assets: the reality’s present issues (i.e. need of social care, welfare 
integration for the existing population) and the future development (i.e. growth, different opportunities, 
and new scenarios). 

The salient and recurring points in the students’ insights are evaluated to define and highlight 
the differences between the possible transformations’ needs, those deemed necessary and those 
foreseen in the reality, with the aim of defining some reflections about comprehensive design methods 
in the complex realities. 

Keywords: Urban Design, Integrated Design, Infill Development, Development Communities 
 
1 Introduction 
       This essay has been developed referring to 
two main focuses:  

-  The urban layout of Klong Toei; 
-  The insights of the course. 

During the analysis phases the reality was 
investigated in different ways to answer a main 
question: how to mediate different needs present 
in the site (and held by different stakeholders) with 
the site’s demand for shared sustainable progress 
and development. 

These reflections for comprehensive 
designs in complex realities are a holistic answer 
to this question; these are framed in a way to 
become a framework itself, applicable to different 
complex realities. 
 
2 Literature Review 

The definition of complex realities that 
comes from the Mathematic Sciences applied to 
Urban Studies, reported sometimes in terms of 
systems and entropy (Boeing, 2018), has been left 
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aside, referring a holistic point of view on the 
Urban Studies, more able to satisfy the course’s 
goals.  

Thus, in this essay, the words complex 
realities are used to describe an urban situation 
that includes all the possible “dimensions” of the 
Urban Design discipline: the “morphological”, the 
“social”, the “visual”, the “functional”, the 
“temporal”, the “perceptual” (Carmona et al., 
2010), altogether with the net of their mutual 
relationships and exchanges.  

This complexity, given by the multiplicity of 
these interrelated factors, has been investigated 
including also contemporary theoretical 
considerations applied to the Urban Studies field.  
Indeed, there are many points that “Semiology 
and Urbanism” (Barthes, 1967) have in common: 
city can be assimilated to a matter of language, 
literature and signification because in the Semiotic 
everything recalls, refers and identify with/to 
something else. The basis of the Semiotics Urban 
Studies have been developed in the 1960s and 
thanks also to Kevin Lynch (which applied the 
concepts of “legibility” to the city in practical ways), 
Norberg-Schultz and, indirectly, Lewis Mumford 
with his historically-based cities’ descriptions 
(Mumford, 1961), this parallel is still today 
accepted and common. Nowadays, with the so-
called “liquefaction” of the society and the 
economies (Bauman, 2000), the exponential 
technological development, the spatial dimension 
typical of the modern metropolis is questioned 
more often, because of the definitive break 
between growth and urbanization, progress and 

development (Cacciari, 2004). This reason forms 
recurrent urban patterns (physical and 
behavioral), problems, issues, (such as, for 
instance, gentrification, segregations, raising 
inequalities, contrasts) that recur nowadays 
indistinctly in all the world’s cities. This “New 
Urban Crisis” (defined recently and organically by 
Florida, 2017) is a contemporary issue and is, in 
part, the cause of the course’s aforementioned 
question. 

The contact point between the idea of 
complexity and the notion of the comprehensive 
design is the reading of the city’s internal 
relationships among its parts. With the words 
“study area” Aldo Rossi (Rossi, 1984) assumes 
that every study area of every urban design’s 
project - of any scale- assumes broader contours 
than the literal meaning may suggest, because the 
factors that affect a site are not limited to the 
place’s size, but are a part of a network of 
relationships. These relationships recur in 
between the Carmona’s aforesaid Urban Design’s 
dimensions and also in the European classical 
studies school on the cities (Cattaneo, Sitte and 
others deepened and linked this with the historical 
overlapping of tracks and events). A city that 
completes itself in its complex and every day more 
interrelated interactions is the starting point to 
frame a comprehensive design method.  
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3 Methodologies  
3.1 Framework 

The design is comprehensive when it 
includes all the factors mentioned previously; but 
the design-based solution (the project) that aims 
to solve this issue’s question is based on two 
principles:  

- Knowledge; 
- Strategic – tactical view. 

Knowledge is seen as “a prerequisite 
necessary in order to analyze, develop, reason, 
decide and act … prior the decision-making process. 
It allows the planner to make conscious choices on 
how, where, when, why and for whom, which factors 
should be included and excluded from the process” 
(Rizzi, 2015): it is a base for any decisional process, 
particularly crucial if present in areas subject to any 
environmental risks.  

With this background knowledge, the 
strategic view becomes a way of questioning the 
reality to get useful insights; using lateral thinking and 
tools, words, concepts and terms borrowed from the 
economic sciences and applying it to the Urban 
Studies (Talia, 2016), is characterized by a 
continuous shift between the strategic (main view) 
and the tactical (the actions) dimensions, the two 
main dimensions of design thinking and of problem 
solving.  

The comprehensive design in complex 
realities is consequently seen in the course and in 
this essay as a way to set-up questions in the urban 
scenario and so solve them, with an answer (the 
project) which includes a shared strategic view and 
space for coordinate tactic actions (Figure 1).  

Figure 1 – Scheme of the framework. 
 
3.2 Studio Class 

A study-area has been framed; it is 
composed by two perimeters: a wider contour 
around a macro area, a smaller one around the 
proper course’s project site. The reason of this is 
to create a continuous network of connections 
between the complex factors that indirectly affect 
the area (i.e. the port activity) and the factors that 
affects it directly (i.e. the slum, the market), 
simultaneously (Figure 2). Both areas represent 
the spatial perimeters which these reflections are 
based on.  

Figure 2 – An example of how direct (market-
related life) and indirect (i.e. relationships with hi-
profile office activities in the proximity) factors 
affect the area. (Source: Federico Puggioni) 
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4 Results’ Discussion: Present, Future 
The Port Authority of Thailand (PAT), 

created in 1951, has the ownership of the majority 
of the lands of the site. The PAT’s in-house 
proposed plan of future development covers the 
medium and the long time spans and it emerges 
the need of a rapid displacement of the 
population, the physical refurbishment of the area 
and a general vocational upgrade of the general 
conditions. The project’s goals are clear, and its 
realization will include deep transformations which 
will implicate a firm public hand and high-profile 
investments with a clear top-down approach. This 
plan is in accordance with the existing regulations: 
the Bangkok Comprehensive Plan divides this 
essay’s study area in the “Blue”, “G.-62 - 
Government Institutes, Public Utilities and 
Amenities Zones” and “Red”, “C.3-27 - 
Commercial”; except the first one, in the other two 
private initiatives of different scales, in accordance 
with the land use, are allowed (BMA, 2013).  

From the short-medium terms, it’s 
remarkable that the world’s growing inequalities 
and the growing digitalization of this age are 
worldwide helping indirectly the immediate 
bottom-up approaches and the horizontal 
subsidiarity of the disadvantaged classes. Here, 
several activities have been undertaken around 
some important anchor-institutions (like the 
Bangkok University), while some small 
architectural projects that include the population 
engagement and the user’s collaboration reached 
international visibility (Holmes, 2016). 
 

5 Results: Notes and insights from the Studio 
The Studio work in the class highlighted 

and tried to transfer all the previous insights into 
a complex site.  

Firstly, it is a spatial issue. In the area, the 
“interrupted” industrialization of the area created a 
series of dynamics in the site which had the effect to: 

- Divide the spaces, physically; 
- Divide the functions, roughly, according 

to the arbitrary physical layout - which 
indirectly created the informal 
settlements and needs for common and 
public spaces (Figure 3); 

- Fragment the housing, the families’ life 
and create what has been called a 
situational living (Ratanawara, 2013).  

Students analyzed these conditions under this 
essay’s aforesaid lenses (physical infill 
development and strategic – tactical views). 

The insights, which may be taken into 
account also in other complex areas, are: the 
adaptation of the existent, rather than the proposal 
of a new layout; the mediation between the 
different instances and between the physical and 
socio-economic contrasts; the empowerment of 
the strategic assets (here, the local potential of 
the market and the stadium, taking example from 
international best-practices); the care of the needs 
and of the communities which live in the space; a 
general poly-functionality, rather than a 
monopolisation of themes (i.e. a rigid zoning); a 
densification of the housing -which includes 
different typologies and a major care for the low 
income citizens, referring also to the international 
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shared framework for the informal housing (UN-
HABITAT, 2009). 

Figure 3: The needs of space in the site. 
(Source: Federico Puggioni) 
 
6 Conclusions 

All of these actions can be included into 
strategic design solutions which, with the aim of 
connecting the abandoned/unused spaces, create 
the possibilities for this multi-scalar development. 
This strategic view can gather and foster the 
existent communities, the diversities, the potential, 
because it leaves some space for self-initiatives 
and spaces’ appropriations, rather than suffocate 
them with another kind of design; also, provide to 
the site comfortable and more efficient spaces and 
basic infrastructures for development chances to 
subsidize bottom-top and horizontal subsidiarity 
initiatives aimed to create/empower gathering 
anchor institutes. It can include urban policies of 
various natures and investments in project 
communication and management. 

The general impression is all of these 
factors haven’t been taken into account by the 
official proposed design; or, in another reading, 
these instances haven’t been taken into account 

in a sensitive and careful way which considers 
also the overall balance of the city. 

It’s well-known that a development 
calibrated on the maximisation of the urban 
development factors may not be the key to listen 
and to take care of the aforementioned insights; a 
wise urban development should care of the 
existent equilibrium between formal and informal 
relationships. A general “mending” of the existent 
disconnected parts (G124 - Piano, 2016), rather 
than a re-write of the existing, can be the base for 
a more careful development of the complex 
scenarios. 
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บทคดัย่อ 

จงัหวดัอุดรธานี เป็นเมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค มกีารคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจงัหวดั 
ท าใหช้่วง 5 ปี ตวัเมอืงมกีารขยายตวัด้านเศรษฐกจิ ประชากร และการก่อสรา้งอาคารเพื่ออยู่อาศยัเพิม่ขึน้ 
โดยเฉพาะต าบลหมูม่นซึง่อยู่ทางตอนเหนือ ทางกายภาพต าบลหมมู่นเป็นพืน้ทีลุ่่มต ่ารบัน ้า มลี าน ้าไหลผ่าน
ในช่วงฤดูฝน รฐัมนีโยบายรกัษาพื้นทีไ่ว ้ ด้านกฎหมายผงัเมอืงต าบลหมูม่น มกีารบงัคบัใชผ้งัเมอืง 2 ฉบบั 
โดยก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่รบัน ้า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยู่อาศยัเพื่อรองรบัการขยายตวั การศกึษาน้ีจงึมี
จุดประสงค์เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการขยายตวัของที่อยู่อาศยัสู่พื้นที่ เสี่ยงภยัน ้าท่วม โดยเริ่มจาก
นโยบายภาครฐั แนวคิดของกฎหมาย การส ารวจเพื่อประกอบการวเิคราะห์  จากการศึกษาชี้ว่าท้องถิ่น 
ประชาชนและเอกชน  ตอ้งการพฒันาพืน้ทีต่ าบลหมมู่นให้เป็นทีอ่ยู่อาศยัเพื่อรองรบัการขยายตวัของตวัเมอืง 
แต่มขีอ้จ ากดัดา้นกฎหมายผงัเมอืงท าใหไ้มส่ามารถพฒันาพืน้ทีไ่ด ้

ค าส าคญั:  การตัง้ถิน่ฐาน, พืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม, ผงัเมอืงรองรบัการปรบัตวั, ผงัเมอืงรวม 

Abstract 

Udon Thani Province is a regional economic center. There is a connection between the 
provinces, which in the past 5  years; the city has expanded in terms of economy and population. The 
construction of residential buildings is also expanding, especially in the northern side of the province or 
in Mu Mon Sub-district. Mu Mon is a flood prone and flood retention area during the rainy season, with 
the river flowing through. The government, hence, suggests a policy to reserve this area. For urban 
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planning, there are two comprehensive plans implemented in this area which defined this area as a 
catchment area, agricultural area and residential areas to support city expansion. Therefore, this 
research aims to analyse factors that influences housing expansion into the flood prone area by 
analysing government policies, regulations, relevant researches. The research result indicates that all 
related sectors of public, private and community sectors intend to develop Mu Mon area into future 
residential area. However, there is a limitation in terms of regulations to support such an intention. 

 Keywords: Settlements, flood plain area, adaptive planning, comprehensive urban plan 

 
1 บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 จงัหวดัอุดรธานี มบีทบาทเป็นเมอืงเศรษฐกิจ
หลกัแห่งหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
เพราะมีการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจงัหวดัและ
ประเทศขา้งเคยีง จงึท าใหใ้นชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา เมอืง
เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้พื้นที่เมอืงอุดรธานี มี
ประชากรที่ เพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
สงูขึน้ และเริม่มกีารขยายตวัของเมอืงไปสูพ่ืน้ทีช่าน
เมอืงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รอบนอกมาก
ขึน้ดว้ย โดยเฉพาะทีอ่ยูอ่าศยั   
 หน่ึงในพืน้ทีห่น้าศกึษาและมกีารขยายตวัของที่
อยู่อาศยัเพิม่ขึน้ คอื พืน้ทีต่ าบลหมมู่น อ าเภอเมอืง
อุดรธานี เน่ืองจากเป็นพืน้ทีต่่อเน่ืองกบัเขตเทศบาล
นครอุดรธานี มีระบบคมนาคมที่สะดวกอยู่ติดกับ
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) ไปยงั
จงัหวดัหนองคาย ท าให้แนวโน้มการขยายตวัของ
เมอืงทีเ่พิม่สงูขึน้  ดา้นกายภาพพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นที่
ลุม่ต ่า ตอนกลางมหีนองส าโรงซึง่เป็นหนองน ้าขนาด
ใหญ่ใชส้ าหรบัอุปโภคและการเกษตร ในช่วงฤดูฝน
จะมนี ้าไหลผา่นเพื่อไหลลงสู่ล าหว้ยหลวงและหนอง
แดงทางตอนเหนือ  ที่ผ่านมาจงัหวดัได้ก าหนดให้
พื้นที่หนองส าโรงและหนองแดเป็นพื้นที่รบัน ้าและ

ผันน ้ าลงสู่ล าห้วยหลวงอีกทัง้ยังรับน ้ าจากการ
ระบายน ้าของตวัเมอืงอกีดว้ย  ดา้นการผงัเมอืง หมู
ม่นอยู่ภายใต้กฎหมายผงัเมอืง 2 ฉบบั คอื ด้านใต้
อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553 
ก าหนดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการอยู่อาศัย
หนาแน่นน้อง เพื่อรองรับการขยายตัว และด้าน
เหนืออยู่ในเขตผงัเมอืงรวมจงัหวดัอุดรธานี พ.ศ.
2 5 60  ก าหนด เ ป็ นพื้ นที่ อ นุ รักษ์ ชนบทแล ะ
เกษตรกรรม (สขีาวมกีรอบทะแยงสเีขยีว) เป็นพืน้ที่
รบัน ้า ป้องกนัน ้าท่วม และพืน้ทีท่ าการเกษตรกรรม  
จากสภาพพื้นที่ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อกีทัง้
ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัของประชาชน และตอ้งการ
อนุรกัษ์แหล่งน ้าของภาครฐั ท าใหผ้งัเมอืงทัง้ 2 ฉบบั 
ไม่สอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนัและ
เกดิปัญหาการพจิารณาอนุญาตก่อสรา้งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่งผลใหป้ระชาชนรอ้งขอใหม้ี
การแกไ้ขผงัเมอืงทัง้ 2 ฉบบั   
 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
 ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยั
ไปสู่พื้นที่เสีย่งภยัน ้าท่วม บรเิวณต าบลหมูม่น อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี เพื่อทราบทิศทางการขยายตวัของที่อยู่
อาศยัและเสนอแนะแนวทางการพฒันาและบรหิารจดัการ
พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม 
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1.3 ขอบเขตพ้ืนทีศึ่กษา 
 ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืงอุดรธานี พืน้ที่
ประมาณ 30.8 ตร.กม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 
 

1.3 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 1) ศกึษาแนวคดิกฎหมายพระราชบญัญตักิาร
ผัง นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีต่ าบลหมมูน่ 
 2) เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

- ด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เส้นทางการคมนาคม แหล่งน ้า ด้วยการ
ส า ร วจและ เ ก็บ ร วบรวมข้อมู ล จ าก
หน่วยงานราชการ 

- ด้านการผัง เมือง  ผัง เมืองรวมเมือง
อุดรธานี พ.ศ.2553 และผังเมืองรวม
จงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2560 

 3) วเิคราะห์ข้อมูล ด้านแนวคิดกฎหมายและ
นโยบายของรฐั ดา้นกายภาพ ดว้ยระบบสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร ์(GIS)  
 4) สรุปผลการวจิยัและเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาและบริหารจดัการพื้นที่อยู่อาศัยในบริเวณ
พืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม 

2 แนวคิด และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 ทบทวนแนวคดิกฎหมายผงัเมอืง นโยบายการ
ตัง้ที่อยู่อาศยั เพื่อรู้แนวคดิในการวางผงัเมอืงและ
นโยบายของรฐัซึง่ชีน้ าการพฒันา  
2.1 แนวความคิดพระราชบญัญติัการผงัเมือง 
 หลกัการในการวางผงัเมอืงตามพระราชบญัญตัิ
การผงัเมอืง กเ็พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเมืองหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บรกิาร
สาธารณะ และสภาพแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จากการ
ประกาศเขตผงัเมอืง ตามพระราชบญัญัติผงัเมอืง 
ท าให้มกีารประกาศพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 
พระราชบญัญัติขุดดินถมดิน และพระราชบญัญัติ
การจดัสรรทีด่นิ เพื่อควบคุมและบรหิารจดัการการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตตามผงัเมอืงดว้ย  
 พระราชบัญญัติการผังเมืองได้มีการแก้ไข
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ล า ย ฉ บั บ จ น ปั จ จุ บั น  คื อ 
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558  
ซึง่ไดม้กีารบญัญตัไิวใ้นมาตรา 14  ความวา่ “บรรดา
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้
บงัคบัต่อไปได้จนกว่าจะมกีฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคบั
ผงัเมอืงรวมที่ออกตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 
พ.ศ. 2518  ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัน้ีิ
ใช้บงัคบั” (พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2558) 
ซึง่การประกาศน้ีท าใหผ้งัเมอืงไมม่วีนัหมดอายุ และ
ได้มีการบัญญัติข ัน้ตอนการท าการประเมินเพื่อ
ปรับปรุ งผัง ได้ทุก เมื่ อ  เมื่ อมีผู้ ร้อ งขอหรือรัฐ
เหน็สมควร และในปี 2560 คณะรฐัมนตรไีด้มกีาร
เสนอ ร่าง พระราชบญัญตัิการผงัเมอืง (ฉบบัที่ 5) 
ต่อสภานิติบญัญัติและเสนอนายกรฐัมนตรีเพื่อลง

(ทีม่า : Google map, 2562) 
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นาม เพื่อเตรยีมประกาศบงัคบัใช้ โดยมแีนวคดิชีน้ า
การพฒันาทางด้านกายภาพในระดบัประเทศ ภาค 
จงัหวดั เมอืง ชุมชน และพืน้ทีเ่ฉพาะควบคูก่บัไปกบั
แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพื่อ
พฒันาเมอืงและบรเิวณทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืพืน้ทีช่นบท 
ให้ดียิ่งขึ้นมีสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย เป็น
ระเบียบ สวยงาม ก าหนดการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน เพื่ อ ป้องกันความขัดแย้ง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ พื่ อ รั ก ษ า คุ ณ ค่ า ศิ ล ป ก ร ร ม 
สถา ปัตยกร รม  ปร ะวัติศ าสตร์  บ า รุ ง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในร่ าง
พระราชบัญญัติการผังเมืองดังกล่าว ได้มีการ
ก าหนดกรอบแนวทางการวางผงัเมอืง โดยเน้นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัง้ถิ่นฐานและระบบชุมชน 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาเมอืงและ
ชนบทเพือ่เชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาค 
  จะเหน็ว่า  หลกัการและแนวความคิดในการ
วางผงัเมอืงตามพระราชบญัญตัิการผงัเมอืงมกีาร
เปิดโอกาสให้มีการแก้ ไข ปรับปรุงให้มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืเพื่อ
ขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การ
คมนาคมขนสง่ การป้องกนัภยัพบิตั ิและความมัน่คง
ของประเทศได ้
 

2.2 นโยบายภาครฐั ทีเ่กีย่วข้องกบัผงัเมืองและ
ส่งเสริมให้มีทีอ่ยู่อาศยั 
 นโยบายของรัฐบาล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 ที่
มุ่ ง ป ร ะ เ ด็ น ไ ป ที่ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการเติบโตของ
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื และเพื่อยุทธศาสตร์การเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558  คณะ

รั ฐ บ า ล โ ด ย  พล เ อ กป ร ะ ยุ ท ธ์  จัน ท ร์ โ อ ช า 
นายกรฐัมนตร ีมนีโยบายใหทุ้กจงัหวดัมผีงัเมอืง มี
ผลใหใ้นปี พ.ศ.2558 เป็นปีทองของการผงัเมอืง 
 นโยบายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศยัเป็นของตนเอง โดยเมือ่ปี พ.ศ.2516 ไดม้กีาร
จดัตัง้การเคหะแห่งชาติ สงักดักระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ ต่อมาในปี พ.ศ.2545 
อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย พร้อมทัง้จัดให้มีระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพฒันาแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัเดมิใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้  โดยรฐัไดเ้ริม่นโยบาย
พฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการสนบัสนุนใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยั 
ดว้ยโครงการบา้นการเคหะ ในปี พ.ศ.2537   ต่อมา
ในปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบนัมโีครงการบ้านเอื้อ
อาทร และในปี พ.ศ.2560 รัฐบาลโดย พลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา มแีนวคดิอยากใหป้ระชาชนผูม้ ี
รายไดน้้อยสามารถมบีา้นเป็นของตวัเอง โดยใหก้าร
เคหะแห่งชาตดิ าเนินโครงการบา้นประชารฐั (ทีม่า : 
การเคหะแหง่ชาต ิhttps://www.nha.co.th ,2562) 
 จากนโยบายดังกล่าวท าให้การเคหะจังหวัด
อุดรธานี ด าเนินโครงการบา้นเอือ้อาทรอุดรธานีและ
บ้านประชารฐั บริเวณชานเมอืงรอบเทศบาลนคร
อุดรธานี ซึ่งท าให้ในช่วงปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.
2561พื้นที่ต าบลหมูม่น มีโครงการตามนโยบาย
ดงักล่าวจ านวน 2 โครงการ รวมกว่า 600 หลงัคา
เรอืน  
 จะเหน็ว่า  นโยบายดงักล่าวเป็นปัจจยัส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีต่ าบลหมู
ม่น ในขณะเดียวกันการสร้างอาคารมีการถมดิน
ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพทีด่นิซึง่เป็น
พืน้ทีลุ่ม่ต ่ารบัน ้าดว้ย 
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2.3 นโยบายและแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ในพ้ืนทีต่ าบลหมมู่น 
 ดว้ยสภาพพืน้ทีต่ าบลหมมูน่ เป็นพืน้ทีลุ่ม่ต ่ารบั
น ้า จงึท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมขงัเพราะมศีกัยภาพ
ในการระบายน ้าต ่าไม่ทนัและไมท่ัว่ถงึ ท าใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาและแก้ปัญหา 
ดงัน้ี 
 - แผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองส าโรง ด้าน
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การก่อสรา้ง ปรบัปรุง
ถนน สะพาน และท่อระบายน ้าเพือ่ลดปัญหาน ้าทว่ม
ขงัอย่างเป็นระบบและเพื่อการระบายน ้าลงสู่แหล่ง
น ้ าสาธารณะ พฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมี
สง่เสรมิใหม้โีครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใน
การก าจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทางเลือก มี
โครงการปรบัปรุงสวนสาธารณะ ขดุลอกคคูลองและ
แหล่ งน ้ า เ พื่ อ ใ ห้มีพื้ นที่ กัก เ ก็บน ้ า เพื่ อ ใ ช้ ใ น
การเกษตร การอุปโภค และเพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในชุมชน ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
เผยแพร่ขอ้มูลและผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้
ประชาชนทราบและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
ในแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาพืน้ที ่
 - แผนพัฒนา อบต.หมูม่น   ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
สามารถรองรบัการขยายตวัของชุมชน/หมูบ่า้นไดใ้น
อนาคต (ถนน , ไฟฟ้า , ประปา , ระบบการระบาย
น ้า) ,ด้านเศรษฐกจิ มกีารส่งเสรมิโครงการขอออก
เอกสารสทิธิ ์สนับสนุนเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชด าริ สนับสนุนสินค้าชุมชน ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรม , ด้านการพัฒนา
แหล่งน ้า มโีครงการจุดลอกคูคลองเพือ่พฒันาแหล่ง
น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  
ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่ า งมีจิต ส า นึ กและตร ะหนั ก ในการ รักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  จดัโครงการ
ปลูกป่าชุมชนและสองข้างถนนเพื่อชะลอน ้ า   
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณให้ถูกต้อง 
พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย , ด้านการ
ปกครองและการบรหิารจดัการ  ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ พฒันา
บุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการท างาน  จดั
ใหม้กีารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งตน้ 
 จะเหน็ว่า  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ที่
ทราบถึงปัญหากายภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม 
น ้าท่วม จงึไดม้กีารจดัท าแผนพฒันาพืน้ทีโ่ดยมกีาร
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นที่ฐาน และให้ความรู้แก่
ประชาชนในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ
  

3. สภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีศึกษา 
3.1 ด้านกายภาพ 
 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาพื้นที่ต าบลหมูม่น อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี พืน้ทีป่ระมาณ 30.08 ตารางกโิลเมตร 
อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมอืงหนองส าโรง 
และองค์การบรหิารส่วนต าบลหมูม่น ต าบลหมูม่น
ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานี 2 กโิลเมตร ทาง
กายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มแีหล่งน ้าขนาด
ใหญ่ 2 แหง่ไดแ้ก่ หนองส าโรง และหนองแด ซึง่เป็น
แหล่งน ้าทีร่องรบัน ้าจากการระบายของตวัเมอืงเพื่อ
ไหลลงสู่ล าหว้ยหลวงทางด้านเหนือ โดยเมื่อศกึษา
ปัญหาน ้าท่วมพบว่า มนี ้าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนเมื่อ
ฝนตกหนัก น ้ าจะน ้ าท่วมในตอนกลางของพื้นที่ 
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เน่ืองจากน ้าจะไหลเข้าหนองส าโรงแล้วจะไหลไป
ทางทศิเหนือเพือ่ลงสูล่ าหว้ยหลวง 
 ด้านคมนาคมพบว่าต าบลหมูม่นตัง้อยู่ติดกับ
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 (มติรภาพ) ทีมุ่่งหน้า
ไปสู่จงัหวดัหนองคาย ส าหรบัทางรถไฟ รฐัมีการ
ลงทุนพัฒนาเป็นโครงการรถไฟรางคู่ เชื่อมต่อ
ประเทศจนี และเน่ืองจากเป็นพื้นที่ต่อเน่ืองกบัเขต
เทศบาลนครอุดรธานี มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเข้าถึงในทุกชุมชนส่งผลให้มีการ
ขยายตัว ขอ งอ าคา รหลายปร ะ เภท เพิ่ม ขึ้ น 
โดยเฉพาะอาคารอยู่อาศัย ทัง้ประเภทบ้านเดี่ยว 
หมู่บ้านจัดสรรทัง้โครงการของรัฐและเอกชน ซึ่ง
ในชว่งปี พ.ศ.2553 ถงึปี พ.ศ.2561 มหีมูบ่า้นจดัสรร
เกดิขึน้จ านวน 5 โครงการ  ในช่วง 10 ปีมปีระชากร
เพิม่ขึน้ 2,684 คน คดิเป็นอตัราการขยายตวัรอ้ยละ 
1.61 มจี านวนบา้นเพิม่ขึน้ 2,975 หลงัคาเรอืน (ทีม่า 
: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) จากการ
ส ารวจและเปรยีบเทยีบจากฐานขอ้มูลกรมโยธาธิ-
การและผงัเมอืง พบว่า ช่วงปี พ.ศ.2553 ถงึปี พ.ศ.
2561 มจี านวนอาคารเพิม่ 2,768 หลงั เท่ากบัพืน้ที่
เพิม่ 0.54 ตารางกโิลเมตร คดิเป็น1.81 % ของพืน้ที่
ทัง้หมด  
 
 
 
 
รปูท่ี 2 แสดงกายภาพพืน้ทีต่ าบลหมมูน่ 
  
และจากขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของ กรมพฒันา
ที่ดิน พบว่า จังหวดัอุดรธานี ในปี พ.ศ.2558 ถึง 
พ.ศ.2560 มกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ประเภทชุมชนเพิม่ขึน้ 21.49% (ทีม่า : กรมพฒันา
ทีด่นิ,2562) 

 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 3 แสดงการใช้ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณโดยรอบ
ต าบลหมมูน่ 
  
3.2 ด้านการผงัเมือง 
 ต าบลหมมู่นมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมอืง 2 
ฉบับ คือ ทางตอนใต้อยู่ในเขตผงัเมืองรวมเมือง
อุดรธานี พ.ศ.2553 ซึง่ถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่นบท
และเกษตรกรรม (สเีขยีว) และทีด่นิเพือ่การอยูอ่าศยั
หนาแน่นน้อย (สเีหลือง) เพื่อรองรบัการขยายตวั 
และทางตอนเหนืออยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด
อุดรธานี  พ.ศ.2560 พื้นที่อ นุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สขีาวมกีรอบทะแยงสเีขยีว) เป็นพืน้ที่
รบัน ้า ป้องกนัน ้าท่วม เป็นพืน้ทีท่ าการเกษตรกรรม  
ซึง่ผงัเมอืงทัง้ 2 ฉบบัมทีีม่าทีค่วามแตกต่าง ดงัน้ี 
 
 
    
 
 
รปูท่ี 4 ผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอนาคต 
 

 1) ผงัเมอืงรวมเมอืงอุดรธานี พ.ศ.2553 
   ด้านนโยบายเพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการ
พัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ ง  การ
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สาธารณูปโภค บรกิารสาธารณะและสภาพแวดลอ้ม 
ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคม การบริการสาธารณะให้มี
ประสทิธภิาพ สามารถรองรบัและสอดคลอ้งกบัการ
ขยายตวัของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน พฒันาศูนย์กลางชุมชนเพื่อ
รองรับการขยายตัว รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ควบคุมการ
กระจายตวัของประชากรและการขยายตวัของเมอืง 
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ให้
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต มี
วตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา เพื่อ
แกปั้ญหาและรองรบัการขยายตวัของชุมชน  
 ด้านข้อบังคับ มีการก าหนดและควบคุมเชิง
พืน้ทีท่ีแ่คบและจ ากดั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผงัจงัหวดั 
ซึ่งชดัเจนเป็นรายบริเวณ  โดยก าหนดตามความ
หนาแน่นของอาคารและประชากรในแต่ละบรเิวณ มี
การก าหนดขอ้หา้มกจิกรรม ตามประเภทของแต่ละ
บรเิวณ มขีอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภท
เกษตรกรรม อนุญาตใหเ้พือ่กจิกรรมทางการเกษตร 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเท่านั ้น  หากให้
ประโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการอื่นใหด้ าเนินการไดโ้ดยมี
เงื่อนไข ข้อจ ากัดของ % พื้นที่ทัง้บริเวณ มีการ
ก าหนดชนิดและประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
โดยจดัท าบญัชีห้ามในแต่ละบริเวณ โดยระบุชนิด 
ประเภท กจิการ ขนาดเครื่องจกัร ที่ใหแ้ละหา้ม มี
การขอ้ก าหนดทีด่นิตามประเภทของสถาบนัใหเ้ป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่ อส่ ง เสริม เอกลักษณ์
ศลิปวฒันธรรมไทย ใหใ้ชต้ามประเภทของกจิกรรม
ของสถาบนันัน้ ๆ เท่านัน้  มขีอ้ก าหนดระยะถอยล่น
รมิฝัง่ล าหว้ยหรอืแหล่งน ้าสาธารณะ และใหม้ทีี่ว่าง
ตามแนวขนานรมิฝัง่ถนน  มกีารก าหนดแนวถนน

โครงการ เพื่อการพฒันาระบบ โครงข่ายคมนาคม 
พรอ้มขอ้มหีา้มก่อสรา้งตามแนวถนนโครงการ  
 การประกาศบงัคบัใช ้
  - ประกาศใช้บงัคบัครัง้แรก เมื่อวนัที่ 12 
กันยายน 2529 พื้นที่ประมาณ  48.30 ตาราง
กโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ทีต่ าบลหมูม่น ต าบลหนอง
บวั ต าบลบ้านเลื่อม ต าบลสามพร้าว ต าบลหมาก
แขง้ และต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอุดรธานี หมดอายุ
ในวนัที่ 11 กนัยายน 2534 โดยมสีาระส าคญัเพื่อ 
(1) พัฒนาให้เมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ราชการ การค้า การบริการและการศึกษาของ
จงัหวดัอุดรธานี (2) สง่เสรมิอุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น (3) พัฒนาการบริการทาง
สังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  ( 4 )  ค ว บ คุ ม
สภาพแวดล้อมของชุมชนเมอืงใหเ้หมาะสมกบัการ
อยูอ่าศยั 
 - ประกาศปรบัปรุงผงั ครัง้ที่ 1 ใช้บงัคบัเมื่อ
วนัที ่3 ตุลาคม 2537 ถงึวนัที ่2 ตุลาคม 2542 พืน้ที่
เขตผงั 117.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ต าบลหมมู่น ต าบลหนองบวั ต าบลบา้นเลื่อม ต าบล
สามพรา้ว ต าบลหมากแขง้ ต าบลเชยีงพณิ ต าบลนา
ด ีต าบลหนองขอนกว้าง ต าบลหนองนาค า ต าบล
บา้นจัน่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี  ไดม้กีารเพิม่
ส า ร ะ ส า คั ญ จ า ก เ ดิ ม คื อ  เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และต่อมาได้
ประกาศฉบบัน้ีมกีารขอขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบั
ออกไปอกี 2 ครัง้ๆ ละ1 ปี หมดอายุ 2 ตุลาคม 2544 
 - ประกาศปรบัปรุงผงั ครัง้ที ่2 **ฉบบับงัคบัใช้
ปัจจุบนั ประกาศใช้บงัคบัวนัที่ 9 กรกฎาคม 2553 
ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  พื้นที่ประมาณ 167 
ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ทีต่ าบลหมมู่น ต าบล
บา้นเลื่อม ต าบลสามพร้าว ต าบลหมากแขง้ ต าบล



ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัสูพ่ ืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม  
กรณศีกึษา พืน้ทีต่ าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  
ชญาน ี มาตยภธูร และ ผศ.ดร. วจิติรบุษบา  มารมย ์
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หนองนาค า ต าบลหนองบวั ต าบลเชยีงพณิ ต าบล
นาดี ต าบลหนองขอนกว้าง ต าบลบ้านจัน่ อ าเภอ
เมืองจังหวดัอุดรธานี  โดยมีสาระส าคัญเพื่อ (1) 
สง่เสรมิใหชุ้มชนเมอืงเป็นศูนยก์ลางการบรหิารและ
การปกครองของจังหวดัและภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน (2) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เ ป็น
ศูนย์กลางการค้า การบริการและการศึกษาของ
จงัหวดัและภาค (3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ 
เกษตร อุตสาหกรรมบรกิารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ที่ ใ ช้ ว ั ต ถุ ดิ บ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น  ( 4 )  พัฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน (5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม  จะเหน็วา่ประกาศฉบบัน้ีตอ้งการพฒันา
ชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางของจงัหวดัและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมไปกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 - เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2553 กรมโยธาธิการ
และผงัเมอืง ไดถ้่ายโอนภารกจิใหท้อ้งถิน่ในเขตผงัฯ 
เป็นผูด้แูลและด าเนินการต่อไป 
 - และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ได้มีการ
ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 5 พฒันาการของผงัเมอืงรวมเมอืงอุดรธานี 

 

 โดยสรุป ผงัเมอืงฉบบัดงักล่าวส่งเสรมิใหเ้มอืง
เป็นศูนย์กลางการพฒันาและส่งเสริมให้มีการอยู่
อาศยั โดยให้อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และใน
พื้นที่ต าบลหมูม่น มกีารก าหนดใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  มี

ขอ้ก าหนดเพื่อการด าเนินการในกจิกรรมอื่นเป็น % 
และมชี่วงของการขาดหมดอายุการบงัคบัใช้ เป็น
ระยะเวลาเกอืบ 10 ปี และผงัเมอืงฉบบัทีใ่ชบ้งัคบัใน
ปัจจุบนั บงัคบัใช้มาตัง้แต่ พ.ศ.2553 ซึ่งบงัคบัใช้
มาแลว้ ประมาณ 8 ปี 
 2) ผงัเมอืงรวมจงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2560 
 ดา้นนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา 
เช่นเดยีวกบัผงัเมอืงรวมเมอืงอุดรธานี พ.ศ. 2553 
แต่เน้นการจดัระบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โครงขา่ย
คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ 
สามารถรองรบัและสอดคล้องกบัการขยายตวัของ
ชุมชนในอนาคต รวมทั ้งส่ ง เสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
วสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพฒันาของ
จงัหวดั การใชท้รพัยากรต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพได้
ประโยชน์สูงสุด พฒันาแหล่งอุตสาหกรรม การค้า 
การท่องเทีย่ว และสงวนพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์
และมีศักยภาพเหมาะสมทางเกษตร พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งสนิค้า นิคมอุตสาหกรรม การ
วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม เชื่ อมโยงการค้า
ชายแดนระหว่างอนุภาค  เพื่อเป็นต้นแบบทางการ
วางผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน อนุรกัษ์พื้นที่เพื่อการ
รกัษาสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 โดยสรุป ผงัเมอืงฉบบัดงักล่าวมีวตัถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา เพื่อเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมกบัการพฒันา และอนุรกัษพ์ืน้ทีท่ีส่ าคญัเพือ่
การรกัษาสภาพแวดล้อมใหย้งัยนื เพื่ออนุรกัษ์พื้นที่
และรกัษาสภาพแวดล้อม  โดยในพื้นที่ต าบลหมูม่น 
ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออนุรกัษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สขีาวมกีรอบและเสน้ทแยงสเีขยีว) จงึ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิด้านอื่นไดน้อกจากเพื่อ
การเกษตรกรรม  แต่เน่ืองจากการก าหนดและควบคุม
เชงิพืน้ทีท่ีก่วา้ง ท าใหพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่ของต าบลหมมูน่
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ไมส่ามารถอนุญาตก่อสรา้งอาคารอยูอ่าศยั และอาคาร
อื่นได ้ โดยทีม่าของการประกาศผงัเมอืงรวมจงัหวดั
อุดรธานี เกดิจากการเรง่รดัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
รฐับาล จึงท าให้การก าหนดพื้นที่อนุรกัษ์ไม่ตรงกบั
สภาพพืน้ทีจ่รงิ และอกีนัยส าคญัของการประกาศผงั
เมืองก็เพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
และพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน เพื่อควบ
ความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภัยและป้องกัน
อคัคภียัในอาคาร ป้องกนัการพงัทลายของดนิและสิง่
ปลกูสรา้งอื่นๆ 
 
4 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ขยายตัวของที่อยู่อาศัยไปสู่พื้นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม 
บรเิวณต าบลหมมูน่  ดงัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นนโยบายของรฐั   
 นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของของ
หน่วยงานภาครัฐ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ การพฒันาโครงสร้างพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และนโยบายส่งเสรมิ
การมีที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ส่งผลให้มีจ านวน
ประชากรเพิม่มากขึน้ และมคีวามตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยั
เพิม่ขึน้ และจากการเปรยีบเทยีบภาพถ่ายขอ้มลูการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ พบว่าในช่วง 
10 ปีทีผ่า่นมามกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทชุมชน
และสิง่ปลกูสรา้ง ทัง้จงัหวดัเพิม่ขึน้ 21.5% สง่ผลให้
พื้ น ที่ เ กษต รก ร รมแล ะพื้ น ที่ ร ับ น ้ า เ พื่ อ ก า ร
ชลประทานลดลง 40.46%  
 2) ปัจจยัดา้นการผงัเมอืง  
 จากการศึกษาพบว่า กฎหมายผงัเมือง เป็น
ปัจจยัในการส่งเสรมิและชะลอการขยายตวัของตวั
เมอืงได ้โดยสามารถแยกออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นบวก  :  พบว่าผงัเมอืง ทัง้ 2 ฉบบัในพืน้ที่
มีส่วนในการควบคุมการขยายตัวของเมือง และ
รกัษาอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรม และพืน้ทีร่บัน ้าได ้
 ดา้นลบ  :  1) เน่ืองจากผงัเมอืงทัง้ 2 ฉบบัมทีีม่า
และระยะเวลาในการด าเนินการประกาศใช้บังคับ
ต่างกัน การบงัคบัใช้ในเชิงพื้นที่ที่ต่างกัน ท าให้ผงั
เมืองไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและการสง่เสรมิ
ใหม้ทีีอ่ยู่อาศยัได ้ 2) ผงัเมอืงทัง้ 2 ฉบบัมจีุดประสงค์
และขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ขดักนั ท าใหเ้กดิ
ปัญหาการอนุญาตก่อสร้าง ท าให้เมืองไม่สามารถ
ขยายตวัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมได ้
    3) ปัจจยัดา้นกายภาพ  
 พื้นที่ต าบลหมูม่นส่วนใหญ่เป็นที่ดินประเภท
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดย
กระจายอยู่ทางตอนบนของพื้นที่บรเิวณรมิล าหว้ย
หลวง แต่เน่ืองจากการท าเกษตรกรรมต้องใชน้ ้าใน
ปรมิาณที่มากจงึท าใหพ้ื้นที่เกษตรกรรมมแีนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง และด้วยระยะทางไม่ไกลจาก
เขตเทศบาลนครอุดรธานี และมรีะบบสาธารณูปโภค
ทีส่ะดวก ทางตอนล่างของพืน้ทีม่กีารขยายตวัของที่
อยู่อาศยั การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและ
คลงัสนิค้า สถาบนัราชการ สถาบนัการศกึษา และ
สถาบันศาสนาเพิ่มมากขึ้น  จากการส ารวจและ
ประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) พบว่า มีอัตราการขยายตัวของที่อยู่อาศัย
ในช่วงปี พ.ศ.2553 ถงึปี พ.ศ.2561 เพิม่ขึน้ 22.3% 
โดย 80% ของอาคารทีเ่พิม่คอืทีอ่ยูอ่าศยั 
 
 
 
 
รปูท่ี 6 การขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัสูพ่ืน้ทีต่ าบลหมมูน่ 

 



ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัสูพ่ ืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม  
กรณศีกึษา พืน้ทีต่ าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  
ชญาน ี มาตยภธูร และ ผศ.ดร. วจิติรบุษบา  มารมย ์
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แล ะ จ า กก า ร ซ้ อ นทับภ าพถ่ า ยท า ง อ า ก า ศ 
เปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ปี พ.ศ.2553 กบั 
ปี พ.ศ.2561 พบวา่ พืน้ทีลุ่่มรบัน ้าลดลง แต่รฐัมกีาร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพฒันาบรเิวณคลองส่งน ้า
ห้วยหลวง หนองส าโรง และหนองแด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ์าพในการรับน ้ า  (ที่มา : ฐานข้อมูล
ภาพถ่ายกรมโยธาธิการและผงัเมอืง และ Google 
Earth, 2562) 
 
 
 
 
   รปูท่ี 7 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

พืน้ทีต่ าบลหมมูน่ 
 
5 การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
  จากสถานการณ์การขยายตวัของทีด่นิไปสูพ่ืน้
เสี่ยงภัยน ้ าท่วม ในพื้นที่ต าบลหมูม่น จะเห็นว่า
นโยบายภาครฐัและผงัเมอืงมสีว่นในการสง่เสรมิและ
ชะลอการพัฒนา นโยบายของภาครัฐแต่ ละ
หน่วยงานไม่มกีารประสานขอ้มลู ท าใหก้ารส่งเสรมิ
ใหม้กีารอยู่อาศยัและการพฒันาพืน้ทีไ่ม่เป็นไปตาม
ศกัยภาพจรงิ การก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม
ผงัเมอืง มคีวามทบัซอ้นดา้นนโยบาย คอื ใหใ้ชเ้ป็น
ทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สเีขยีว) เพื่อ
รอบรบัการขยายตวัของชุมชนเมอืงในผงัเมอืงรวม
เมอืง และ พื้นที่อนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี
ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขยีว) ในผงัเมอืงรวม
จงัหวดั จงึส่งผลใหข้อ้ก าหนดผงัเมอืงทัง้ 2 ฉบบั มี
ความขดัแย้งกัน อีกทัง้การการประกาศบังคับใช้
กฎหมายผงัเมอืงในพื้นที่ไม่มวีนัหมดอายุ และการ
ไดม้าซึง่ขอ้บงัคบัผงัเมอืงในแต่ละพืน้ทีม่ขี ัน้ตอนการ
วางผงัเมืองมีถึง 18 ขัน้ตอน ซึ่งแต่ละขัน้ตอนใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการนาน จงึไม่ทนัต่อสภาพ
การของชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ด้าน
นโยบายและลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปัจจุบนั  
 โดยสรุปจากการรวบรวมข้อมูล การส ารวจ
พื้นที่จริง การซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศ การ
ประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) และผลส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดนิของกรม
พฒันาที่ดนิ  สามารถสรุปได้ว่า  นโยบายของรฐัมี
สว่นในการส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และ
การขยายตัวของเมืองมีปัจจัยหลักมาจากระบบ
สาธารณูปโภคและสารณูปการทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
จดัหาให ้ และผงัเมอืงมสีว่นอยา่งมากในการควบคุม  
ชะลอ และก าหนดทศิทางการขยายตวัของเมอืง 
 ดงันัน้การศึกษาน้ีจึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พฒันาพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่รบัน ้า ดงัน้ี 
 1) การวางผงัเมอืง จะตอ้งมกีารร่วมมอืกนัของ
ส่วนราชการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ และนโยบายของพื้นที่  
เน่ืองจากผงัเมอืงเป็นการก าหนดทศิทางการพฒันา
นักผงัเมอืงหรอืผูว้างผงัเมอืงจะควรศกึษากายภาพ 
ศักยภาพของพื้นที่ให้รอบด้าน และควรมีการ
ก าหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์และพื้นที่ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมใหช้ดัเจน 
 2. หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมกีารเตรยีมความพร้อม
และวางแผนในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพือ่บรหิารจดัการ
ปัญหาน ้าทว่มและรองรบัการขยายตวัของเมอืง 
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การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการปรบัปรุงแก้ไขผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2556 กบั
รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและโรงเรอืนในรายเขต โดยใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบขนาดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
รายเขตของกรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขตทีเ่ปลีย่นไปตามการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงผงัเมอืงรวม กบัรายไดจ้าก
การจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและโรงเรอืนรายเขต ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2559 โดยผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ อาจใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร โดยควร
ค านึงถึงการก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่ เพื่อจะได้น าไปสู่การ
ก าหนดอตัราการเกบ็ภาษไีด้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร) 
ค ำส ำคญั : กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, ผงัเมอืงรวม, ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ, กำรจดัเกบ็ภำษ,ี องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

Abstract 
This research aims to study the inter - relationship between the proportion of land use 

changes, according to the revision of the Bangkok comprehensive plan in year 2006 and 2013, 
and the collection of the Building and Land tax by districts. This research analyzed such a 
linkage through the comparison between the proportion of land use changes in   50 districts of 
Bangkok and the revenue from Building and Land tax in the year 2007 and 2016. The research 
findings showed the relationship in that land use changes according to the comprehensive plan 
that affect the increase of revenue collection, could be a guideline for the designation of Bangkok 
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comprehensive plan. Policy makers or planners should concern with potential of land along with 
the determination of land use. This could structure tax rates that help maximize financial benefits 
to local government, especially Bangkok Metropolitan Administration.  
Keywords: Land use, comprehensive Plan, Building and Land Tax, Tax collection, local government 
organization 

 
1. บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคญั 

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพเิศษที่มอี านาจในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และอื่นๆ ตาม
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
เพื่อใชเ้ป็นงบประมาณในการบรหิารและด าเนินการ
ตามนโยบายที่วางไว้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กรุงเทพมหานครมรีายได้ทีส่ามารถจดัเกบ็ได้เอง 2 
ประเภท ได้แก่ 1) รายได้จากภาษีอากร เช่น ภาษี
ทีด่นิและโรงเรอืน ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีป้าย อากร
ฆ่าสัตว์ และ 2) รายได้ที่มิไม่ใช่ภาษีอากร เช่น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรบั เป็นตน้ โดยรายได้
ทีส่ามารถจดัเกบ็ไดใ้นสดัสว่นทีส่งูสุด คอื รายไดจ้าก
ภาษีอากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 คดิเป็นรายได้
ทัง้หมด 17,232.29 ล้านบาท โดยภาษีโรงเรือนและ
ทีด่นิมสีดัส่วนรายไดท้ีส่ามารถจดัเกบ็ไดม้ากทีสุ่ด คอื 
12,293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของ
รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองได้ (ส านัก
ยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล, 2560)  

นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบรายได้จากภาษี
โรงเรอืนและที่ดินระหว่างปีงบประมาณ 2550 และ 
2559 จะพบว่ามเีขตการปกครอง 5 เขตที่สามารถ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้มากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ คือ คนันายาว ดินแดง ดอนเมือง ป้อม
ปราบศตัรูพ่าย และสะพานสูง ซึ่งเขตเหล่าน้ีมอีตัรา

การเปลี่ยนแปลงของการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดนิในอตัราที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 31.32, 27.44, 24.99, 
23.67 และ 23.52 ตามล าดบั ท าใหอ้นุมานไดว้า่ เขต
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดร้บัขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมให้สามารถปลูกสร้าง
อาคารในเชงิพาณิชยกรรมไดม้ากขึน้ สรา้งค่ารายปี
หรือรายได้ที่ต้องน ามาค านวณเพื่อจ่ายภาษีและ
โรง เรือนที่ดินมากขึ้น  บทความฉบับ น้ีจึง เ ป็น
การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมเิพื่อเปรยีบเทยีบ
รายได้ของกรุงเทพมหานครจากการจัดเก็บภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ และขนาดพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป 
ตามการประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2549 และ 2556 

แผนภมิู 1 แสดงการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 
ภาษบี ารุงทอ้งที ่และภาษป้ีาย ของส านักงานเขต 50 
แหง่ ปีงบประมาณ 2559   

93%

1% 6%

ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษบี ารงุทอ้งที่ ภาษป้ีาย
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ย ไ ด้ ข อ ง

กรุงเทพมหานครจากการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและ
ที่ดิน กับขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ตาม
การประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2549 และ 2556 
 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 

การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเขตผงัเมอืง
รวมกรุงเทพมหานครทีก่ าหนดไวต้ามกฎกระทรวงให้
ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2556  

รปูท่ี 1  ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

รปูท่ี 2  ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 
 
 

1.3 ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั 
1.3.1 ศกึษำแนวคดิและหลกักำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ก ำหนดโครงสร้ำงภำษี และกำรจดัเก็บภำษี รวมถึง
แนวคดิเกีย่วกบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหำนคร 
1.3.2 วิเครำะห์สัดส่วนกำรเปลีย่นขนำดกำรใช้
ประโยชน์ทีด่ินตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงผงั
เมอืงรวม ร่วมกบัรำยไดจ้ำกกำรจดัเกบ็ภำษโีรงเรอืน
และทีด่นิของกรุงเทพมหำนคร  
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

เพื่อเสนอแนะแนวทางการน าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมาใช้เป็นเครื่องมอืในการจดัเก็บ
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ และน าไปสูแ่นวทางในการบรูณา
การการใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
รว่มกบัรา่งพระราชบญัญตัทิีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
 
2. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัภาษีทรพัยสิ์น 

ภาษีทรพัย์สนิ (property tax) ตามความหมาย
อย่างกวา้ง หมายถงึ ภาษทีีม่ลีกัษณะการจดัเกบ็โดย
เพ่งเลง็ถึงตวัทรพัย์สนิเป็นส าคญั โดยเรยีกเกบ็จาก
ทรพัย์สินชนิดต่าง ๆ ทัง้ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง 
แยกไปตามประเภทของทรพัยส์นิซึง่ตัง้อยู่ในทอ้งถิน่
หน่ึงๆ ตามมลูค่าของทรพัยส์นิทีภ่าครฐัก าหนด โดย
ใช้อตัราภาษีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพท้องถิ่น 
และตามประเภทหรอืชนิดของการใชท้รพัย์สนิ และ
เรยีกเกบ็จากผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูม้กีรรมสทิธิ ์
ในทรพัยส์นินัน้ (สภุาพร ยงสวุรรณกุล, 2536: 1) 

ภาษทีรพัย์สนิเป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากตวัทรพัย์สนิ
เป็นส าคัญ โดยมีเหตุผลสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ทรพัย์สนิไวห้ลายประการ ดงัน้ี (1) พจิารณาจากหลกั
ผลประ โยช น์ ที่ ไ ด้ ร ับ  (2)  พิจ า รณาจากหลัก
ความสามารถในการช าระภาษี (3) พจิารณาด้านการ
คลงัสว่นทอ้งถิน่ (4) พจิารณาจากการกระจายฐานภาษ ี
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ภาษีทรัพย์สินที่ประเทศไทยใช้บังคับอยู่ ใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1. พระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 
2475 ซึง่ก าหนดใหท้รพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืน
และที่ดนิ ตามมาตรา 8 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่นๆ กบัทีด่นิซึง่ใช้
ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนัน้ๆ และ (2) 
ทีด่นิซึง่มไิดใ้ชต้่อเน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้ง
อย่างอื่นๆ และก าหนดใหม้กีารจดัเก็บภาษใีนอตัรา
คงที ่ในอตัรารอ้ยละ 12.5 ต่อปี จากคา่เชา่รายปี 

2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
ก าหนดอัตราภาษีบ ารุ งท้องที่  ตามมาตรา  7 
ก าหนดใหผู้เ้ป็นเจา้ของทีด่นิมหีน้าที่เสยีภาษบี ารุง
ท้องที่จากราคาปานกลางของที่ดินนัน้  ตามบัญชี
อตัราภาษบี ารุงทอ้งทีท่า้ยพระราชบญัญตัภิาษบี ารุง
ทอ้งที ่พ.ศ. 2508 โดยอตัราภาษตีามบญัชอีตัราภาษี
บ ารุงทอ้งที ่34 ชัน้ 

อย่างไรก็ด ีการจดัเก็บภาษีตามพระราชบญัญตัิ
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญตัิ
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 นัน้ มีการบังคับใช้เป็น
ระยะเวลานาน จึงอาจไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากภาษโีรงเรอืนและทีด่นิคดิค านวณจาก
คา่รายปีของโรงเรอืน สง่ผลใหร้ฐับาลมนีโยบายใหม้กีาร
ยกร่างภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง โดยประเมนิจากฐาน
ภาษีมูลค่าทัง้หมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
ทีด่นิทีย่งัไมม่สีิง่ปลกูสรา้ง ซึง่ค านวณจากราคาประเมนิ
ทุนทรัพย์ที่ดิน ซึ่งต่างจากภาษีโรงเรือนและที่ดินที่
ไม่ได้น ามาจดัเก็บ และร่างภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
ยงัเป็นการจดัเกบ็ตามประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
อันจะส่งผลให้เกิดการน าที่ดินมาพัฒนาให้เต็ม
ประสทิธภิาพสงูสุด ซึง่คาดว่าจะเริม่มกีารเรยีกเกบ็ในปี 
พ.ศ. 2563 

 

2.2 หลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมินภาษี
โรงเรือนและทีดิ่น  

กรุงเทพมหานคร ถอืปฏบิตัหิลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบญัญัติภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิ มาตรา 8 การประเมนิค่ารายปีของ
ทรพัย์สนิ ไม่ว่าเป็นกรณีทีม่กีารเช่าและพจิารณาว่า
ค่าเช่านัน้เป็นค่าเช่าอนัสมควรให้เช่าได้หรอืค่าเช่า
นัน้มใิช่จ านวนเงนิอนัสมควรทีจ่ะให้เช่าได้ หรอืเป็น
กรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เน่ืองจากเจ้าของทรัพย์สิน
ด าเนินกิจการเอง  หรือหาค่าเช่าไม่ได้ด้วยเหตุ
ประการอื่นทุกกรณีตอ้งใชห้ลกัการเทยีบเคยีงเป็นขอ้
เป็นข้อยุติในการพิจารณาก าหนดค่ารายปีของ
ทรพัยส์นินัน้ๆ แต่ละราย หลกัการและวธิกีารในการ
พิจารณาเทียบเคียงจึงให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิคา่รายปีของทรพัยส์นิ ดงัน้ี 
1. ลกัษณะของทรพัย์สนิใหพ้จิารณาว่าทรพัยส์นินัน้ 
ก่อสร้างด้วยวสัดุ ประเภท ชนิดใดวสัดุก่อสร้างที่มี
คุณภาพดกีว่าหรอืมรีาคาสูงกว่าย่อมจะใหเ้ช่าได้ใน
อตัราค่าเชา่ทีส่งูกวา่  
2. ลกัษณะของที่ดนิซึ่งต่อเน่ืองกบัโรงเรอืนสิง่ปลูก
สร้าง ให้พจิารณาว่ามลีกัษณะอย่างไรที่ดินที่ได้รบั
การพฒันาปรบัปรุงสภาพแล้วเช่น การถมดนิ ลาน
คอนกรีต ย่อมมีค่าเช่าสูงกว่าที่ดินซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมชาตแิละยงัไมไ่ดป้รบัปรุงสภาพ  
3. ขนาดและพื้นที่ใหพ้จิารณาว่าทรพัย์สนิที่มขีนาด
ใหญ่กว่าหรอืมพีืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์มากกว่าย่อมให้
เช่าได้ในอัตราที่สูงกว่าทรพัย์สินที่มีขนาดเล็กกว่า
หรอืมพีืน้ทีน้่อยกวา่  
4. ท าเลทีต่ัง้ใหพ้จิารณาวา่ทรพัยส์นิในท าเลทีต่ัง้ยา่น
การคา้ แหล่งธุรกจิ ตลาดสด ย่านชุมชนตดิกบัถนน
สายหลกั เป็นต้น ย่อมมคี่าเช่าสูงกว่าทรพัย์สนิทีอ่ยู่
นอกเมอืง  
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5. บริการสาธารณะที่ทรพัย์สนิได้รบัประโยชน์  ให้
พจิารณาว่าในท าเลที่ตัง้ของทรพัย์สินนัน้มีบริการ
สาธารณะต่างๆ ทีท่รพัยส์นินัน้ไดร้บัประโยชน์ ซึง่จะ
ท าใหท้รพัยส์นินัน้มคีา่เชา่สงูขึน้ เชน่ มปีระปา ไฟฟ้า 
โทรศพัท์ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า รถใต้ดนิ 
เป็นตน้  
6. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบตามข้อ  1-5 แล้ว ให้
พจิารณาก าหนดโรงเรอืนที่จะใช้เทยีบเคยีงโดยถือ
เป็นหลกัการ โรงเรอืนทีใ่ชเ้ทยีบเคยีงตอ้งมอีงคป์ระกอบ
ต่างๆเหมอืนกนักบัโรงเรอืนทีป่ระเมนิ และต้องเป็น
ทรพัย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินค่ารายปี
และไดม้กีารช าระ คา่ภาษใีนปีเดยีวกนันัน้แลว้  

7. กรณีที่ไม่สามารถใช้หลกัการเทยีบเคยีงได้
ใหต้รวจสอบมูลค่าของทรพัย์สนิ เงื่อนไขการได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ ์ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ 
ท าเลที่ตัง้ บริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนัน้ได้รับ
ประโยชน์ตลอดจนองค์ประกอบอื่น เช่น ดรรชนี
ราคาผู้บริโภค ดรรชนีราคาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
สภาวะทางเศรษฐกจิแล้วพจิารณาก าหนดค่ารายปี 
และน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าราย
ปี-คา่ภาษพีจิารณาชีข้าด 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 

เมื่อการบังคับใช้ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2535 สิน้สุดลง กรุงเทพมหานคร จงึไดเ้ตรยีมการ
ปรับปรุ งผัง เมืองรวมกรุ ง เทพมหานคร  โดย
คณะกรรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดม้มีตใิห้
กรุงเทพมหานครด าเนินการวางและจดัท า “ผงัเมอืง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที่ 1) พ.ศ. 2542 ” 
เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงฉบบัที่ 116 ซึ่งนับว่าเป็นผงั
เมอืงรวมฉบบัแรกของประเทศที่ด าเนินการวางและ 
จดัท าเองโดยหน่วยงานท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
และประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 414  
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ที่มีการก าหนด

แผนผงัแสดงที่โล่งเพิม่เตมิขึน้จากองค์ประกอบในผงั
เมอืงรวมฉบบัเดมิ 

ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวงฉบบั
ที่ 414 นั ้น กรุ งเทพมหานครได้พิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ เปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคญั จงึได้เสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการผงั
เมืองเพื่อด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่2) โดยมกีารรวบรวม
ข้อมูลการจัดท าแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้โดย 
“กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรบัปรุงครัง้ที ่2) พ.ศ. 2549” เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2549 (ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2556) 
ส าหรบัการควบคุมความหนาแน่นของการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน มีการก าหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น
ทีด่นิ (Floor Area Ratio หรอื FAR) และ อตัราส่วนของ
พืน้ที่ว่างต่อพื้นทีอ่าคารรวม (Open Space Ratio หรอื 
OSR) รวมถงึการก าหนดมาตรการเพิม่อตัราส่วนพืน้ที่
อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR Bonus) 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภทการจดัใหม้พีื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอื
สวนสาธารณะ และประเภทการจดัใหม้พีืน้ทีจ่อดรถยนต์
ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ขึน้เป็นครัง้แรกในผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการพฒันาเมอืงตาม “กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั 
ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่3) พ.ศ. 
2556” เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมกีาร
ปรบัปรุงผงัตามสถานการณ์ทางดา้นการด าเนินการ
ของภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและประชากร ตลอดจน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการใช้บังคับ 
ปัญหาด้านการตีความและช่องว่างทางกฎหมาย 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพการ
พัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  และมีการก าหนด
แผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภคเพิม่เตมิ
ขึน้ รวมทัง้การก าหนดมาตรการเพิม่อตัราส่วนพืน้ที่
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อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR Bonus) เพิม่ขึน้ใหมอ่กี 
3 ประเภท ไดแ้ก่ การจดัใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายได้
น้อย ประเภทการจดัใหม้พีืน้ทีร่บัน ้า และประเภทการ
จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน  จึงกล่าวได้ว่าผัง
เมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที่ 3) พ.ศ. 
2556 มอีงค์ประกอบของผงัเมอืงรวมครบถ้วนตาม
มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 
2518 เป็นครัง้แรก 
 
3. วิธีการวิจยั 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

บทความนี้ใชแ้หล่งของขอ้มลูทุตยิภมูเิป็นส าคญั 
อนัประกอบด้วย 1) ขอ้มูลสถติริายได้จากภาษทีี่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้างรายเขตของกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีงบประมาณ 2550 และ 2559 รวบรวมโดย
ส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล  2) ขอ้มูลพืน้ทีก่าร
ใช้ประโยชน์ที่ดนิตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้
บงัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2556  
3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
 เปรยีบเทยีบสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงของขนาด
พืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามกฎกระทรวงผงัเมอืง
รวมรายเขต ร่วมกับสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิรายเขต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2559  
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 วิเคราะหส์ดัส่วนการเปลีย่นแปลงของการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นตามผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 
ปีพ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2556 
 ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ต า มผัง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้มกีารปรบัปรุงและ
พฒันาใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ทีด่นิได้ตามศกัยภาพ
ของพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มกีิจกรรมที่

สามารถด าเนินการได้ในทีด่นิแต่ละประเภทมากขึน้ 
จากที่ผู้วิจ ัยได้ท าการเปรียบเทียบสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภทของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2549 และ พ.ศ. 2556 จะเหน็ได้ว่า ที่ดนิประเภทที่
อยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง และทีด่นิประเภทพาณิช
ยกรรมมสีดัส่วนการเปลีย่นแปลงที่เพิม่ขึน้ ในอตัรา
ร้อยละ 28.46 และ 19.60 ตามล าดับ รวมถึงที่ดิน
ประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรมทีเ่พิม่ขึน้รอ้ย
ละ 32.08 ตามแนวทางการป้องกนัการขดีขวางทาง
น ้าไหล (Flood Way) เพือ่บรรเทาภยัอุทกภยั ในทาง
ตรงข้าม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย
หนาแ น่นมาก  และที่ ดินปร ะ เภทชนบทและ
เกษตรกรรมทีม่สีดัสว่นลดลง แสดงตามตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสดัสว่นการเปลีย่นการใช้
ประโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภทตามผงัเมอืงงรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 

ประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
สดัสว่นการ
เปลีย่น 
แปลง 

ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย -6.78 
ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 28.46 
ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก - 18.18 
พาณิชยกรรม 19.60 
อุตสาหกรรม - 10.70 
คลงัสนิคา้ 3.74 
อนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม 32.08 
ชนบทและเกษตรกรรม - 14.15 
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศลิปวฒันธรรมไทย 

12.00 

ทีม่า : ค านวณโดยผูว้จิยั 



แนวทางการบรูณาการแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรว่มกบัการจดัเกบ็ภาษี 
อญัชษิฐา ดสิระ และ สุวด ีทองสกุปลัง่ หรรษาสขุสนิ 

 

605 

4.2 วิเคราะห์สัดส่วนการเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นตามผงัเมืองรวมร่วมกบัสดัส่วน
รายได้จากการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีดิ่นของ
กรงุเทพมหานคร 

จากสถิติกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 และ 2559 นัน้ ไดแ้สดงรายไดจ้ากการจดัเกบ็
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิรายเขตทัง้ 50 เขตไว ้ซึ่งจาก
การเปรียบเทียบของผู้วิจ ัยได้เห็นถึงสัดส่วนของ
รายไดท้ีก่รุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็ไดเ้พิม่มาก
ขึน้ โดยทีส่ านักงานเขตทีส่ามารถจดัเกบ็รายไดจ้าก
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิไดเ้พิม่มากขึน้ คอื ส านักงาน
เขตดอนเมอืง และส านักงานเขตที่สามารถจดัเก็บ
รายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดินได้น้อยที่สุด คือ 
ส านักงานเขตบางพลดั เมือ่น าทัง้สองเขตมาเปรยีบเทยีบ
กบัการเปลีย่นแปลงของขนาดพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ตามข้ อก าหนดในกฎกระทรวง ผั ง เมื อ ง รวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 จะเหน็ได้
ว่า ส านักงานเขตดอนเมอืงมพีื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลางเพิม่ขึ้นในผงัเมอืงรวม พ.ศ. 2556 
ส าหรบัส านกัเขตบางพลดัทีม่พีืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ลดลงรอ้ยละ 34.68 และ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม ลดลงรอ้ยละ
1.32 แต่สัดส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพิม่ขึน้ 15.99 ส่งผลใหส้ านักเขตจดัเกบ็รายไดจ้ากภาษี
โรงและทีด่นิไดล้ดลง 

 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้จากภาษโีรงเรอืนและที่ดนิในปีงบประมาณ 2550 
และ 2556 รายเขตทีม่สีดัสว่นการเปลีย่นแปลงสงูสดุ 

ส านัก 
งานเขต 

ปีงบ 
ประมาณ 2550 

ปีงบ 
ประมาณ 2556 

สดัส่วน
การ

เปล่ียน 
แปลง 

ดอนเมือง 52,664,867 183,996,533 249.37 

คนันา
ยาว 

72,428,093 158,395,242 118.69 

ป้อม
ปรายศตัรู
พ่าย 

102,455,462 197,231,121 92.50 

ดินแดง 168,853,750 313,632,867 85.74 
ประเวศ 127,592,680 231,775,928 81.65 

 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้จากภาษโีรงเรอืนและที่ดนิในปีงบประมาณ 2550 
และ 2556 รายเขตทีม่สีดัสว่นการเปลีย่นแปลงต ่าสดุ 

ส านัก 
งานเขต 

ปีงบ 
ประมาณ  
2550 

ปีงบ 
ประมาณ  
2556 

สดัส่วน
การเปล่ียน 
แปลง 

บางพลดั 94,556,280 125,477,652 -7.92 
บางบอน 68,243,527 91,764,146 -4.80 
หนอง
จอก 

36,351,499 58,029,175 -4.01 

บางขนุ
เทยีน 

160,707,496 156,499,333 -2.62 

บงึกุ่ม 54,785,453 80,294,383 0.46 
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงสดัสว่นการเปลีย่นขอ้ก าหนดการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามผงัเมอืงงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2549 และ พ.ศ. 2556  

ส านัก 
งานเขต 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สดัส่วน
การ

เปล่ียน 
แปลง 

ดอน
เมือง 

ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย -20.12 
ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 100 
พาณชิยกรรม -48.68 
อุตสาหกรรม -100 

บางพลดั ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 100 
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ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก -34.68 

พาณชิยกรรม -1.32 

อนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทย 15.99 

5. บทสรปุ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น 

ตามตารางที่ 2, 3 และ 4 สามารถอนุมานได้ว่าการ
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภท
ต่าง ๆ ในกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมมผีลต่อประเภท
และจ านวนอาคารทีจ่ะตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ
ใหก้บักรุงเทพมหานคร ดงัตวัอย่างขา้งต้น สามารถ
ตัง้ขอ้สงัเกตได้ว่าประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 
และทีด่นิประเภทพาณิชกรรมทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหเ้กดิ
การพัฒนาอาคารและโรงเรือนมากขึ้น ท าให้เป็น
แหล่งในการจดัเกบ็รายไดจ้ากภาษีโรงเรอืนเพิม่ขึน้ 
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย และ
ทีด่นิประเภทอนุรกัษ์เพื่อส่งเสรมิอนุรกัษ์วฒันธรรม
ไทย ในทิศทางที่ลดลงก็ส่งผลให้ส านักงานเขต
สามารถจดัเกบ็รายได้จากภาษโีรงเรอืนและทีด่นิได้
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีโอกาสในการพฒันาอาคารและ
โรงเรอืนใหเ้ป็นไปในเชงิพาณิชยกรรมซึ่งสรา้งรายได้
ในฐานภาษทีีส่งูขึน้ 

ดงันัน้ บทความน้ีจงึสรา้งขอ้สรุปโดยการอนุมาน
ไดว้่าการเปลีย่นแปลงประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ส่งผลต่อโอกาสในการพฒันากิจการที่เกิดขึ้นได้ใน
ที่ดินแต่ละประเภท และปริมาณการขออนุญาต
ก่อสร้างในพื้นที่แต่ละเขต หากเป็นกิจการเข้าข่าย
จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะส่งผลให้เกิด
รายได้จากโรงเรอืนและที่ดนิในพื้นทีม่ากขึน้ตามไป
ดว้ย หากมกีารพฒันาบทความชิ้นน้ีอาจจะมกีารน า
ขอ้มูลของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ
ทีเ่ป็นรายละเอยีดของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่กดิขึน้
จากการขออนุญาตก่อสร้างที่เป็นปัจจุบนัที่เป็นไป

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมก าหนด
ประเภทประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีกลา่วถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดใีนจงัหวดันนทบุรทีีใ่ชป้ระโยชน์ส าหรบัเพาะปลกูทุเรยีน ซึง่
เป็นพชืเศรษฐกิจที่เป็นสนิค้าสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ หรอื GI (Geographical Indications) อนัหมายถึงสนิค้า
ทีม่าจากแหล่งผลติเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรอืเอกลกัษณ์ของสนิคา้นัน้มชีือ่เสยีงระดบัประเทศ และเป็นผล
มาจากการผลติในพื้นที่เฉพาะ โดยจงัหวดันนทบุรเีป็นหน่ึงในจงัหวดัปรมิณฑลที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิจากพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดกีลายเป็นพื้นที่เมอืง รองรบัการอยู่อาศยัที่ขยายตวัของกรุงเทพฯ  
ผูว้จิยัสนใจศกึษาลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดันนทบุร ีรวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ปลูกทุเรียนมาเป็นชุมชนที่อยู่อาศยั และรวบรวม
มาตรการทางผงัเมอืงเกีย่วกบัการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ควบคุมการเจริญเตบิโตของพืน้ที่
เมอืง โดยจะน าเสนอเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดสี าหรบัการปลกูทุเรยีน ใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการของประชาชนผูป้ระกอบอาชพีท าสวนทุเรยีน และเพื่อใหป้ระชาชนในพื้นทีม่คีวามเขา้ใจ เหน็
คุณคา่ และไดร้บัประโยชน์ในการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่พาะปลูกทุเรยีนไวใ้นอนาคต 
ค ำส ำคญั: มำตรกำรทำงผงัเมอืง, สิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร์, อนุรกัษ์พื้นทีเ่กษตรกรรม,  พื้นทีเ่กษตรกรรมชัน้ดี, 
ทุเรยีนจงัหวดันนทบุร ี
 
Abstract 

This research paid attention to Nontaburi premium agricultural lands utilized for durian 
cultivation. Nontaburi durian is an economic plant indicated as a GI (Geographical Indications) product, 
which means a qualified, unique, and nationally well-known product that comes from a specific source. 
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Nonthaburi province is one of Bangkok vicinities derived an impact of urbanization. Premium agricultural 
areas have been changed to urban communities. The researcher is interested in studying the physical 
characteristics of Nonthaburi province, and critical factors that change durian cultivation zones to 
residential zones. The researcher reviewed planning measurements that focus on the conservation of 
agricultural areas to control the growth of urban areas. This is to propose some guidelines for the 
conservation of durian agricultural areas to meet the requirements of durian producers. Importantly, the 
finding of this research could make local people understand and appreciate the benefits of preserving 
durian cultivation areas in the future. 

Keywords: Planning Measures, Geographical Indication Products, Preservation of Agricultural Lands, 
Premium Agricultural Lands, Durian Nonthaburi Province 

 
1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การพฒันาและการขยายตัวที่หนาแน่นขึ้นของ
พื้นที่อยู่ อ าศัย  พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่
อุตสาหกรรม ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับการ
ขยายตวัจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ท าใหท้ีด่นิมี
ราคาสงูมกีารซือ้-ขายพืน้ทีเ่พือ่การพฒันาเป็นจ านวน
มาก สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
อย่ า ง ร วด เ ร็ ว  ท า ให้ เ กิดผลกร ะทบต่ อพื้ นที่
เกษตรกรรมชัน้ดีทีใ่ชป้ลูกสวนทุเรยีนและพชืพืน้ถิน่
ส าคญัของจงัหวดั ซึ่งอาจท าใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้
ดเีหลา่น้ีสญูหายไปจากจงัหวดันนทบุรไีดใ้นอนาคต  

ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิว่าควรศกึษาหามาตรการทาง
ผังเมือง นโยบาย หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมเป็นแรงดึงดูดใจให้ประชาชนที่มพีื้นที่สวน
ทุเรยีนหรอืพื้นทีเ่หมาะสมในการปลูกทุเรยีนนนท์ที่
ยงัไม่ไดม้กีารพฒันาเป็นพืน้ทีเ่มอืงยงัคงรกัษาพืน้ที่
เหล่านัน้ใหค้งอยู่สบืต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกจิและประโยชน์ทางการอนุรกัษ์กจิกรรม
ทางวฒันธรรมการท าสวนทุเรยีนนนทแ์ละอนุรกัษ์พชื
พนัธุ์พื้นถิ่นเพื่อผลติสนิค้าที่มคีุณภาพเป็นสนิค้าสิง่

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indications) 
ซึ่ ง เ ป็ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรมชั ้นดีที่ ส าม ารถท า
เกษตรกรรมให้ผลผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติเ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีมาตรฐานสากลเป็นสินค้า
สง่ออกของประเทศไทยทีม่คีุณภาพไดต้่อไป 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปลีย่นแปลงสภาพการใชท้ีด่นิ
ในจงัหวดันนทบุร ี

จงัหวดั
นนทบุรี 

ประเภทสภาพการใช้ท่ีดิน (หน่วย : ไร่) 

เกษตรกรรม 
ชุมชนและ 
ส่ิงปลกูสร้าง 

ป่า
ไม้ 

แหล่งน ้า เบด็เตลด็ 

 เน้ือท่ีรวม 388,939 ไร่ 

2544 272,717 104,024   4,521 7,677 

2550 255,393 110,372   10,919 12,255 
2552 238,191 127,620   11,075 12,053 
2555 215,905 150,593   11,255 10,781 
2559 182,468 174,153   14,924 17,394 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและ
แผนการใชท้ีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ 
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1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดสี าหรบัการปลกูทุเรยีนนนทบุร ี
1.2.2 เพื่อวเิคราะห์พื้นที่เหมาะสมการปลูกทุเรียน
และเสนอแนะมาตรการทางผงัเมอืงเพือ่อนุรกัษ์พืน้ที่
เกษตรกรรมชัน้ดีส าหรับการปลูกทุเรียนนนท์ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบนั 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 

ท าการศกึษาพืน้ทีเ่พาะปลกูทุเรยีนนนทแ์ละพืน้ที่
ทีม่คีวามเหมาะสมในการปลกูทุเรยีนนนท ์ในจงัหวดั
นนทบุรี ทัง้ 6 อ าเภอ และรวบรวมข้อมูลปัจจยัที่มี
ผลกระทบต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดปีลูกทุเรยีนทัง้ที่
เป็นด้านศักยภาพและปัญหา น ามาวิเคราะห์กับ
มาตรการทางผงัเมอืงที่มใีนปัจจุบนัและในอนาคต 
เพื่อเสนอแนะมาตรการทางผงัเมอืงที่สนับสนุนการ
อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดสี าหรบัการปลกูทุเรยีน
นนท ์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในปัจจุบนัและในอนาคตของจงัหวดัต่อไป  

 
รปูท่ี 1 แผนทีจ่งัหวดันนทบุรแีสดงขอบเขตอ าเภอ 
ทีม่า : ประวตัขิองจงัหวดันนทบุรี
(https://sites.google.com/site/pandamarn/home/prawati-khxng-
canghwad-nnthburi) 

1.4 ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั 
1.4.1 การก าหนดปัญหาการวจิยั  
1.4.2 การรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสวนทุเรยีน
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในจงัหวดันนทบุร ี
1.4.3 การประมวลผลและการวเิคราะหข์อ้มลู 
1.4.4 การเสนอแนะแนวทางมาตรการทางผงัเมอืง 
และนโยบายในการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ี
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.5.1 มแีนวทางขอ้เสนอแนะมาตรการทางผงัเมอืง 
ข้อก าหนด นโยบายพัฒนาและควบคุมการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ส่งเสริมการเกษตร น าไปศึกษาใช้ประกอบในการ
วางแผนนโยบายควบคุมการพฒันา อนุรักษ์พื้นที่
เกษตรกรรมชัน้ดแีละพื้นที่โดยรอบให้มกีารพฒันา
พื้นที่ ไ ป ในทิศทาง เดีย วกัน  เพื่ อ รักษาพื้ นที่
เกษตรกรรมชัน้ดขีองในการผลติสนิคา้ GI และพืน้ที่
เกษตรกรรมอื่นๆ ใหค้งอยูใ่นพืน้ทีต่่อไป 
1.5.2 มีแนวทางมาตรการ นโยบายสนับสนุนให้
ประชาชนในพืน้ทีแ่ละภาคเอกชนทีม่สีทิธคิรอบครอง
ที่ดินเกษตรกรรมเห็นคุณค่าของที่ดินเหล่าน้ี ให้มี
แรงจงูใจในการรว่มมอือนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ี 

2. ทฤษฎี แนวคิด และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1 แนวคิดด้านสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ 

GI (Geographical Indications) 
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า งภู มิศ า สต ร์  ห รือ  GI : Thai 

Geographical Indication คือเครื่องหมายที่ใช้กับ
สนิคา้ทีม่าจากแหล่งผลติเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพ
หรอืเอกลกัษณ์ของสนิคา้นัน้ เป็นผลมาจากการผลติ
ในพืน้ทีด่งักล่าว ส าหรบัประเทศไทย กรมทรพัย์สนิ
ทาง ปัญญาได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ไทยให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่ งชี้ทาง

https://sites.google.com/site/pandamarn/home/prawati-khxng-canghwad-nnthburi
https://sites.google.com/site/pandamarn/home/prawati-khxng-canghwad-nnthburi
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ภูมศิาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมศิาสตร์ที่ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีน เพื่อส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจในระดบั
ชุมชนให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น โดยในพื้นที่จ ังหวดั
นนทบุรนีัน้มสีนิคา้ GI ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัประเทศ คอื 
ทุเรียนนนท์ ซึ่งเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพ หาทานยาก
และมรีาคาสงู 
 2.2 แนวคิดด้านกฎหมายผงัเมือง 
       2.2.1 พระราชบญัญติัการผงัเมือง  
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558  

พระราชบญัญตัิการผงัเมอืงมกีารแก้ไข
ปรบัปรุงมาหลายฉบบั โดยมพีืน้ฐานมาจากกฎหมาย
ผงัเมืองฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติการผงัเมือง 
พ.ศ.2518   

โดยในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบั
ที ่4)  พ.ศ. 2558 มวีตัถุประสงคใ์นการวางและจดัท า
ผงัเมืองรวม คือ ให้ก าหนดโดยค านึงถึงความเป็น
ระเบยีบ ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ 
ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงรักษาสถานที่ที่มี
คุณค่าทางศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์ 
หรอืโบราณคด ีและการจดั สภาพแวดล้อมที่ทุกคน
สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อย่างเท่า
เทยีมกนั 

ใ น พ . ร . บ . ฉ บั บ ที่  4  น้ี  มี ก า ร ใ ห้
ความส าคัญกับข้อก าหนดมากขึ้น  ซึ่ งจะ เพิ่ม
ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมในเรื่อง
ต่างๆ คือ 1.ประเภทและขนาดกิจการ 2.ประเภท 
ชนิด ขนาด ความสงู และลกัษณะของอาคาร 3.FAR 
4.BCR 5.OSR 6.ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ 
ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือสถานที่อื่น ๆ ที่
จ าเป็น 7.ขนาดของแปลงที่ดนิที่จะอนุญาตให้สร้าง
อาคาร 8.ขอ้ก าหนดอื่นทีจ่ าเป็นโดยรฐัมนตรปีระกาศ 

 2.3  แนวคิดด้านผงัเมืองรวมจงัหวดันนทบรีุ 
        2.3.1 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม

จงัหวดันนทบรุี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มนีโยบายและมาตรการเพือ่จดัระบบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดนิใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถรองรบั
และสอดคล้องกบัการขยายตวัของชุมชนในอนาคต 
ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการ
สาธารณะ  

โดยในแผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดนิในผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุร ีพ.ศ. 2548 น้ีมี
การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพืน้ที่
เกษตรกรรมและที่โล่ง คือ ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ประเภทอนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
และประเภททีโ่ล่งเพื่อนันทนาการและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ข้อก าหนดที่ใช้ควบคุมการ
อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมทีเ่หมาะสมชดัเจนในพืน้ที่
จงัหวดันนทบุรี และการบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมฉบบัน้ี
ขาดอายุเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบนัท าให้เกิดช่อง
โหว่ของการควบคุมการพัฒนา จึงส่งผลให้มีการ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในจงัหวดันนทบุรี
อยา่งรวดเรว็และไรท้ศิทาง 
       2 .3 .2  ร่ างผัง เ มืองรวมจังหวัดนนทบุรี  
(ปรบัปรงุครัง้ท่ี 2) 

ผงัเมอืงรวมฉบบัน้ีมกีารแกไ้ขพืน้ทีแ่ละมี
แนวคิดการวางผังที่ ใ ห้ความส าคัญกับพื้นที่
เกษตรกรรมชัน้ดมีากขึน้ โดยมกีารเพิม่พืน้ทีป่ระเภท
ชนบทและเกษตรกรรม เน้นการสงวนรกัษาพื้นที่
เกษตรกรรมชัน้ที ่เพือ่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาพืน้ที่
ปลูกทุเรยีนและพชืพื้นถิ่นอื่นๆ โดยมกีารจ ากดัการ
จดัสรรการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
ทีอ่ยูอ่าศยั และควบคุมความสงูอาคารบางบรเิวณ  

จากการศึกษาร่างผังการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ (ปรบัปรุงครัง้ที่ 2) นัน้มกีารเปลี่ยนแปลงจาก



มาตรการทางผงัเมอืงเพือ่การอนุรกัษพ์ืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ีเพือ่ผลติสนิคา้ 
สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์กรณศีกึษา : พืน้ทีเ่พาะปลกูทุเรยีน จงัหวดันนทบุร ี
อจัฉราภรณ์ ปลืม้อารมณ์ และ ผศ.ดร.สวุด ีทองสุกปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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พื้นที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยเป็นพื้นที่สีเขียว
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณคลองอ้อม
นนท์ 3 บรเิวณ ที่มแีนวคดิว่าเป็นพื้นที่สงวนรกัษา
พื้นที่ เ กษตรกรรมชั ้นดีที่ คว รมีการ ฟ้ืน ฟูและ
พัฒนาการเพาะปลูกพืชพื้นถิ่น  ซึ่งรายละเอียด
ขอ้ก าหนดมกีารห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภท
จดัสรรเพือ่ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทีอ่ยู่
อาศยั ทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารขนดใหญ่ บา้นแฝด 
บา้นแถว หอ้งแถว ตกึแถว อาคารชุด หอพกั พาณิช
ยกรรมที่มีพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร และมีการ
ควบคุมความสงูอาคารไมเ่กนิ 9 เมตร อกีดว้ย และมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้าน
ตะวันตกของ เกาะ เกร็ดจากพื้นที่ ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อยซึง่จะสง่ผล
กระทบต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรมบรเิวณนัน้เป็นอยา่งมาก 

 
รูปท่ี 2 ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินนนทบุรี 
(ปรบัปรุงครัง้ที ่2)  
ทีม่า : องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี

 2.4 แนวคิดการโอนสิทธิการพฒันา (Transfer 
of Development Rights หรือ TRD)  

 เป็นเครื่องมอืทางผงัเมอืงที่ยงัใหม่ส าหรบัผงั
เมอืงไทย มจีุดประสงค์เพื่ออนุรกัษ์อาคารและพื้นที่
ประวตัศิาสตร ์อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรม เพือ่ป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และเพื่อการจดัหาพืน้ทีเ่พื่อ
สาธารณประโยชน์ รูปแบบคือให้เจ้าของที่ดิน
สามารถขายสทิธใินการพฒันาเหนือพืน้ดนิ (FAR) ที่
จะพฒันาได้ตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงผงัเมอืง
รวมในที่ดินของตนให้กับผู้ประกอบการที่สามารถ
น าเอาสิทธิการพัฒนานัน้ไปเพิ่มพื้นที่อาคารของ
ตนเองในเขตพืน้ทีอ่ื่นทีไ่ดก้ าหนดไว ้เมื่อไดข้ายสทิธิ
การพฒันาไปแล้ว เจ้าของที่ดนิยงัสามารถถือครอง
ทีด่นิและใชป้ระโยชน์อยู่ต่อไป แต่ทีด่นิแปลงนัน้จะมี
ขอ้จ ากดัการพฒันาในอนาคตตามสทิธทิีไ่ดถ้่ายโอน
ไปแลว้ 

 การโอนสิทธิในการพัฒนามีองค์ประกอบ
ส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1.การก าหนดพืน้ทีอ่นุรกัษ์ 
(พื้นที่ขายสิทธิ) ซึ่งมีความส าคัญที่ควรได้รับการ
อนุรกัษ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 2.การก าหนดพืน้ที่
ส่งเสรมิการพฒันา (พืน้ที่ซื้อสทิธ)ิ ซึ่งคาดหวงัว่าจะ
เกิดการพฒันาที่เป็นไปตามเป้าหมายของผงัเมอืง
รวมได้ 3.การวเิคราะห์ตลาดซื้อขายสทิธกิารพฒันา 
และตอ้งสรา้งแรงจูงใจทีเ่พยีงพอส าหรบัเจา้ของทีด่นิ
ส าหรับการขายสิทธิในการพัฒนา 4.การก าหนด
กระบวนการซื้อของสทิธแิละอตัราส่วนของสทิธกิาร
พฒันา 

 โดยมาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาน้ีมี
แนวคิดน ามาใช้ในการปรับปรุงร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ที่  4) เพื่อเป็น
มาตรการแรงจูงใจหน่ึงให้ประชาชนอยากร่วมกัน
พฒันาเมอืงให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ผงัเมอืง
ก าหนดไว ้
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3. วิธีการวิจยั 
การวิจัยน้ีได้ท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการศึกษารวบรวม
ขอ้มูลเกี่ยวกบัพืน้ทีส่วนทุเรยีนนนท์ ผลกระทบจาก
ปัจจยัต่างๆด้านศกัยภาพ ด้านปัญหาของพื้นที่และ
สังคมที่ส่งผลต่อพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดี รวมถึง
มาตรการทางทางผงัเมอืง และนโยบายต่างๆ ศกึษา
ขอ้มลูสถติกิารเพาะปลกูทุเรยีนและพืน้ทีเ่หมาะสมใน
การปลูกทุเรียนทัง้ 6 อ าเภอของจังหวัดนนทบุรี 
รวมถงึศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในจงัหวดั โดยการน าเอาขอ้มลูปัจจยัดา้นต่างๆ ของ
พื้นที่มาวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay) ร่วมกันใน
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ น าผลลพัธ์มา
วเิคราะห์เพื่อก าหนดพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดีที่อยู่ใน
บริเวณพื้นที่เหมาะสม น ามาบูรณาการร่วมกับ
มาตรการทางผงัเมอืง และหาแนวทางเพื่อเสนอแนะ
มาตรการ ข้อก าหนด นโยบายที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนเหน็ความส าคญัและคุณค่าในการอนุรกัษ์
พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดีในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรีไว้
ต่อไปในอนาคต 

4. ผลการศึกษา 
 4.1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 จากการศึกษาข้อมูลและส ารวจพื้นที่พบว่า
ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดีต่างๆ
โดยเฉพาะการปลูกทุเรยีนในจงัหวดันนทบุรทีัง้ดา้น
ศักยภาพและด้านปัญหานัน้ พบว่ามีปัจจัยหลักที่
ส าคญัทัง้ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทาง
ภูมอิากาศ เศรษฐกิจ และสงัคม โดยมรีายละเอียด
ดงัน้ี  
 
 
 

ดา้นศกัยภาพ 
1. พืน้ทีม่ทีรพัยากรดนิแร่ธาตุทีเ่หมาะสมกบัการท า
เกษตรกรรม เช่น ทุเรยีน กระท้อน นาขา้ว และไม้
ผลต่างๆ 
2. พื้นที่มีแม่น ้ าเจ้าพระยาและล าคลองหลายสาย
เขา้ถงึจงึมนี ้าเพยีงพอใชใ้นการท าเกษตรกรรม 
3. พื้นที่มที าเลที่ตัง้ตดิต่อกบัจ.กรุงเทพมหานคร มี
ระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อหลากหลายประเภท 
และมแีหลง่พาณิชกรรมหลายแหง่ 
4. ภาครฐัและเอกชนมนีโยบายส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พนัธุท์ุเรยีนนนทบุรดีัง้เดมิ สนับสนุนการขึน้ทะเบยีน
ทุเรยีนนนทบุร ีเป็นสนิคา้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์และ
มีการส่งเสริมประชาสมัพนัธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จกัและ
เพิม่มลูคา่ผลผลติ 
5. มีการแก้ไขมาตรการทางผงัเมืองที่ก าหนดการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรี
ทีส่ง่เสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดมีากขึน้ 
ดา้นปัญหา 
1. เกษตรกรดัง้เดิมส่วนใหญ่มอีายุมากจงึท าให้มผีู้
ประกอบอาชพีท าสวนทุเรยีนลดลง  
2. ประชาชนรุน่ใหมไ่มส่นใจประกอบอาชพีเกษตรกร
และไมเ่หน็ความส าคญัของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่อียู ่
3. สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป อุทกภยั สภาวะ
โลกรอ้น ท าใหก้ระทบต่อระบบนิเวศการเจรญิเตบิโต
และออกผลผลติของทุเรยีน 
4. แหล่งน ้าจากธรรมชาตมิคีวามเคม็ขึน้จากน ้าทะเล
หนุน ท าให้น ้าและดนิในพื้นที่เกษตรกรรมมปัีญหา
น ้าเคม็และดนิเคม็ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัการปลกูทุเรยีน 
5. ทิศทางลมที่พัดผ่านสวนทุเรียนถูกอาคารสูง
บรเิวณใกลเ้คยีงสวนปิดกัน้ทางลมท าใหส้ง่ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทุเรยีน 
6. มีความต้องการใช้ที่ดินมาก ที่ดินมีราคาสูงขึ้น
หลายเท่าตวัจงึมกีารขายพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการ
พฒันาเป็นพืน้ทีเ่มอืง 
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7. ขาดนโยบายส่งเสริมการช่วยลดต้นทุนการท า
เกษตรกรรมท าใหเ้กษตรกรทีไ่ม่มเีงนิทุนมากพอใน
การดแูล จงึปล่อยสวนรกรา้งไมม่ผีลผลติ 
8. มาตรการทางผงัเมืองที่ก าหนดควบคุมการใช้
ปร ะ โยช น์ที่ดิน ในพื้นที่ จ ังหวัดนนทบุ รี มีก าร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมบางบริเวณให้มี
ศกัยภาพการพฒันาพืน้ทีเ่มอืงใหห้นาแน่นขึน้ 

 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกทุเรียน
จงัหวดันนทบรุี 

 จ ากการ รวบรวมข้อมู ล จ ากห น่วยงาน
เกี่ยวขอ้งกบัการปลูกทุเรยีนในพื้นที่จงัหวดันนทบุรี
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2561 พบว่าสถติใินตารางช่วง 
5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เหน็ว่ามีพื้นที่การปลูกทุเรยีน
เพิม่ขึน้จากการส่งเสรมิของภาครฐัและเอกชน จาก
ผลกระทบเหตุการณ์อุทกภยัครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 
ในจงัหวดันนทบุรที าใหพ้ืน้ทีป่ลูกทุเรยีนทีใ่หผ้ลผลติ
ลดน้อยลง และถึงแม้มพีื้นที่ปลูกทุเรียนเพิม่ขึ้นแต่
ผลผลติกลบัลดลง มสีาเหตุมาจากตน้ทุเรยีนยงัมอีายุ
น้อย ผลกระทบทางธรรมชาติทัง้เรื่อง ดิน น ้ า ลม 
และจากการทีเ่กษตรกรเลกิท าสวนทุเรยีนปล่อยสวน
รกรา้งขาดการดแูล ซึง่สอดคลอ้งกบัปัจจยัทีว่เิคราะห์
มาขา้งตน้ทีท่ าใหผ้ลผลติลดลง ดงัตวัอยา่งตารางที ่2 
ถงึตารางที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนครวัเรือนเกษตรกรปลูก
ทุเรียนจงัหวดันนทบรุี พ.ศ. 2553-2561 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนเน้ือท่ีปลูกทุเรียนจงัหวดั
นนทบรุี พ.ศ. 2553-2561 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนเน้ือท่ีเกบ็เก่ียวผลผลิต
ปลูกทุเรียนจงัหวดันนทบรุี พ.ศ. 2553-2561 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผลผลิตทุเรียนท่ีเก็บ
เก่ียวได้จงัหวดันนทบรุี พ.ศ. 2553-2561 

 
ทีม่า : กรมสง่เสรมิการเกษตร 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จงัหวดันนทบรุี 

 
รปูท่ี 3 แผนทีแ่สดงพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
จงัหวดันนทบุร ีพ.ศ.2559  
ทีม่า : สถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีกรมพฒันาทีด่นิ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ.  2559 จ าแนกได้ดัง น้ี  พื้นที่ เกษตรกรรม 
182,468 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 174,153 
ไร่ พื้นที่แหล่งน ้ า 14,924 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 
17,394 ไร ่โดยในแผนทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิน้ี
จะอ้างอิงพื้นที่ปลูกทุเรียนอยู่ในกลุ่มไม้ผลผสม 
เน่ืองจากข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินไม่มีการเก็บ
ขอ้มูลพืน้ทีป่ลูกทุเรยีนลงในฐานขอ้มูลแผนที ่เพราะ
พื้นที่ปลูกทุเรยีนในจงัหวดันนทบุรจีะมลีกัษณะการ
ปลูกผสมรวมกบัไม้ผลชนิดอื่นๆ ไม่มีการปลูกเป็น
พชืชนิดเดยีวในพืน้ทีข่นาดใหญ่ จงึไม่มสีามารถเกบ็
ขอ้มลูแสดงเป็นพืน้ทีอ่ยา่งละเอยีดตามเกณฑไ์ด ้โดย
พื้นที่ไม้ผลผสมจะกระจายอยู่ทุกอ าเภอในจังหวดั 

ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด    
อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย อ.บางบวัทอง และอ.ไทร
น้อย ซึ่งสอดคล้องกบัสถิตกิารปลูกทุเรยีนของกรม
สง่เสรมิการเกษตร (ตามตารางที ่3) 
 4.4 การวิเคราะหพื์น้ท่ีความเหมาะสมการปลกู

ทุเรียนจงัหวดันนทบรุี 

 
รปูท่ี 4 แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่หมาะสมในการปลกูทุเรยีน
จงัหวดันนทบุร ีพ.ศ. 2559 
ทีม่า : สถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีกรมพฒันาทีด่นิ 

พื้นที่ความเหมาะสมการปลูกทุเรียนผู้วิจ ัยได้
ศึกษาข้อมูลจากกรมพฒันาที่ดินเป็นการวเิคราะห์
ขอ้มลูจากชัน้ดนิทีม่ชีนิด ลกัษณะ แร่ธาตุทีเ่หมาะสม
ในการปลกูไมผ้ล (ทุเรยีน) มาซอ้นทบั (Overlay) กนั
ในโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งผลการ
วเิคราะห์พบว่าพืน้ที่เหมาะสมการปลูกทุเรยีนจะอยู่
ในบรเิวณชุดดนิธนบุรทีีเ่หมาะสมกบัการปลกูผกัและ
ไมผ้ล และชุดดนิบางกอกซึ่งเหมาะสมในการท านา
ขา้ว ปลกูผกัและไมผ้ล โดยกรมพฒันาทีด่นิไดท้ าการ
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จ าแนกพื้นที่เหมาะสมการปลูกทุเรียนได้เป็น 2 
ประเภท คอื พืน้ทีเ่หมาะสมปานกลางจ านวน 54,969 
ไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสมจ านวน 232,834 ไร่ โดย
พืน้ทีเ่หมาะสมส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณอ.บางกรวย อ.
บางใหญ่ อ.ปากเกร็ด อ.เมืองนนทบุรี อ.ไทรน้อย 
และอ.บางบวัทองตามล าดบั ซึง่สามารถน ามาอา้งองิ
ในการก าหนดพื้นที่ ค วบคุ ม เพื่ อก ารอ นุ รักษ์
เกษตรกรรมชัน้ดไีด ้ 

 
รปูท่ี 5  แผนทีแ่สดงการซอ้นทบัขอ้มลูระหว่างพืน้ที่
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิกบัพืน้ทีช่ ัน้ความเหมาะสมการ
ปลกูทุเรยีน พ.ศ. 2559  
ทีม่า : กรมพฒันาทีด่นิ 

ผูว้จิยัไดน้ าตวัแปรขอ้มลูพืน้ทีช่ ัน้ความเหมาะสม
การปลูกทุเรียนซึ่งวิเคราะห์มาจากข้อมูลชุดดินที่
เหมาะสมในการปลูกไม้ผลและชัน้พื้นที่การใช้
ประโยชน์ทีด่นิในจงัหวดันนทบุร ีในปีฐาน พ.ศ. 2559 

จากกรมพฒันาที่ดิน มาวิเคราะห์ซ้อนทับร่วมกัน 
(Overlay) ในเครื่องมือโปรแกรมการวิเคราะห์ทาง
สารสนเทศภูมศิาสตร์ เพื่อเปรยีบเทยีบแสดงผลลพัธ์
เชิงพื้นที่หาบริเวณพื้นที่เหมาะสมที่ยัง เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมหรอืพืน้ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีย่งัไมถู่กพืน้ที่
เมอืงพฒันารุกล ้าเขา้มา และน ามาวเิคราะหห์าพืน้ที่
เสี่ยงต่อการขยายตัวของเมืองจากนโยบายการ
พฒันาและจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
บางบรเิวณใน (ร่าง) ผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุรใีห้
พื้นที่มีความหนาแน่นขึ้น เพื่อใช้มาตรการทางผงั
เมอืงในด้านขอ้ก าหนดเพื่อควบคุมการพฒันาพื้นที่
เ ฉพาะบางบริ เ วณเพื่ อการอ นุรักษ์ เ ป็นพื้นที่
เกษตรกรรมชัน้ดไีดต้่อไป 

ผลจากการศกึษาการวเิคราะหพ์ืน้ที่ศกึษา พบว่า
มพีืน้ทีป่ลกูไมผ้ลผสม (ทุเรยีน) และพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
ในการอนุรกัษ์เกษตรกรรมชัน้ดีส่วนใหญ่อยู่บรเิวณ
พื้นที่รอยเชื่อมต่อการขยายตัวของพื้นที่เมืองจาก
กรุ ง เทพมหานคร  และการขยายตัวจากพื้นที่
เศรษฐกจิ พื้นที่อยู่อาศยัในจงัหวดันนทบุรเีอง จาก
การวเิคราะห์พื้นที่ปลูกไมผ้ลผสม (ทุเรยีน) ที่อยู่ใน
พื้นที่เหมาะสมปลูกทุเรียนระดับปานกลางซึ่งเป็น
ความเหมาะสมสูงสุดในจงัหวดั จะอยู่บรเิวณอ.บาง
กรวย อ.บางใหญ่ อ.ปากเกร็ด และอ.เมอืงนนทบุรี 
ซึ่งควรน าใช้ไปเป็นกรอบพืน้ที่เหมาะสมส าหรบัการ
อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดตี่อไป 

5. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

รวมถงึปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดี
ในจังหวดันนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาด้าน
มาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวคดิในการก าหนดขอ้เสนอแนะการอนุรกัษ์พืน้ที่
เกษตรกรรมชัน้ดี น ามาตรการทางผังเมือง การ
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ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภท ขอ้ก าหนดการใช้ที่ดนิ การใช้อาคาร การ
ควบคุมความสงูอาคาร ระยะถอยร่นจากถนน อาคาร 
แหล่งน ้าในบรเิวณพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ดแีละพื้นที่
โดยรอบ ซึ่งในร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมจงัหวดั
นนทบุร ี(ปรบัปรุงครัง้ที ่2) ปัจจุบนัจะเริม่แนวคดิการ
ใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ี
เพื่อการอนุรกัษ์พชืพื้นถิ่นบ้างแล้วจากการก าหนด
พืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิและขอ้ก าหนดบงัคบัใชใ้น
พืน้ที่บรเิวณนัน้ที่เน้นการอนุรกัษ์พื้นทีเ่กษตรกรรม
ชัน้ดพีชืพืน้ถิน่ไว ้แต่หากมกีารบงัคบัใชจ้รงิแลว้อาจ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ถือ
ค รอ งที่ ดิน เ กษตรกร รม เหล่ า น้ี ไ ว้ เ น่ื อ งด้ ว ย
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจ ากัดสิทธิในการ
พฒันาเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในประเภท
เกษตรกรรมทีปั่จจุบนัยงัไม่มนีโยบายจากภาครฐัให้
การสนับสนุน จงึควรผลกัดนัเสนอแนะแนวคิดการ
โอนสทิธใินการพฒันา มาตรการลดภาษใีหก้บัพืน้ที่
เกษตรกรรมหรือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มาตรการช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายในการดูแลพืน้ทีเ่กษตร 
ราคาผลผลติต่างๆ เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนอยาก
สว่นรว่มในการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ดตี่อไป 
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Abstract 

The article examines the implication of memorial space through physical transformation and 
functional modification in modern discourse. It concentrates on a process of reinventing collective 
memory of urban space, as a means of consolidating an existing and establishing an emerging power. 
To formulate an argument, Sanam Luang, the historical urban landscape of Rattanakosin Kingdom, is 
discussed in three contexts, namely, the Siamese modernisation in the late 19th century, the Democratic 
Revolution in 1932, and after the military coup d’état in 2006. By exploring related maps, images, and 
academic studies, the paper argues that the commemoration of Sanam Luang has been built through 
layers of events which intervened in the space with rich complexity and diversity. 

From refashioning national image, demonstrating new civilian power, to restoring Bangkok 
after the sociopolitical crisis, the investigation evidences the instability and unpredictability of Sanam 
Luang’s memorial purposes. Its evolution of function and form has substantially involved constructing, 
protecting and preserving the political and social power of Thai ruling authorities. Never prolonged or 
maintained the initial remembrance, the memory of the urban space is in fact obscure and distorted. 
Sanam Luang over times has revealed the memory which is advantageous to the current governance 
and concealed the memory which is resistant to it. 
 
Keywords: Collective Memory, Monument, Sanam Luang, Ratchadamnoen, Bangkok 
 
1 Introduction 
       During the last century, the notion of 
memorial space and its collective memory in 
modern discourse has provoked as much 
dissension as agreement. Several academic 
writings would claim that public memory of 
particular events could be recorded in a physical 

form including places, statues, and sometimes 
artefacts in order to preserve the commemorative 
function and prevent it from an act of forgetting, 
as time passed, the object could be seen as a 
representative of the past that reveals the history 
to the future generation. Be that as it may, the 
article argues that the collective memory 
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accumulated in an urban fabric is an ineffective 
means of public remembrance, its memorial role 
is in fact fragile and fragmented. The actual form 
may lastingly survive from natural and human 
actions and maintain its physicality, nevertheless, 
it may not stand for what it was intentionally 
originated. 
 
2. Objectives and Methodology 
 The paper focuses on physical transformation 
and functional modification of urban landscape 
with regard to the conception of reconstructing 
collective memory. It investigates also the 
initiation of a memorial representation and 
advantages of ruling authorities from variable 
symbolic roles of the memory. 
 To further the discussion, Sanam Luang, 
Bangkok’s majestic open space with the rich 
history and memory, is taken into account. The 
study emphasises on intervention projects of 
three contexts where the public memory has 
reappeared in disparate forms, namely, the 
construction of Siamese modern identity in 1899, 
the Democratic Revolution of 1932 and after the 
military coup d’état of 2006. The exploration 
founds that the implication of Sanam Luang has 
been structured by series of political and social 
forces. The memory and meaning of the space 
have been rebuilt every time anew, each time 
serving a distinct interest, by those endowed it 
with new utilisation as beneficial to their own 
purposes. 
 
 

3. Literature Review 
 With reference to scholarly writings, Forty 
(1999) argues that, when memory is assigned to 
an object, it has been subject to the process of 
forgetting rather than remembering. As is fixed 
and static, the memory enters the state of decay 
and therefore fails to remember its originality 
(Forty, 2000). Indicated by Maurice (1980), 
collective memory which relates to the certain 
mental image regarding an object is not created 
by the object itself but by ways each person 
acquiring knowledge and experience occurred 
with it. Physicality is thus not an agent of memory, 
its actual form is only to remind the person of 
particular events of the past. 
 Owing to the incapability to express the 
original memory through a form, Mumford (1938) 
notes that the object places its faith in the power 
of social adaptation and reproduction. The 
memory has been restructured by layers of 
pressures through ways which it satisfies the 
certain intentions of those associated with the 
process (Benjamin, 1968). With the passage of 
time, the memory is hence renewable. In 
accordance to this, although to forget the past is 
to risk repeating it, history, countries, societies, 
groups, and individuals have continually forgotten 
in order to function, collaborate and coexist. In 
other words, reinventing public memory is a 
method for rewriting unpleasant history, which in 
many cases involves consolidating an existing 
and establishing an emerging power of the 
administration. The history has thus formed 
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certain sets of memories, revealed what to 
remember and concealed what to forget. 
 
4. The Royal Field of Sanam Luang 
 Surrounded by four rows of tamarind trees 
and supremely furnished with green grass, 
Sanam Luang is a prime urban space in the heart 
of Bangkok’s heritage district. With the grand 
boulevard of Ratchadamnoen as a border, its 29-
acre oval-shaped open land is enclosed by 
various historical and cultural venues, from kingly 
palaces to civic institutional buildings (Department 
of Public Works, 2012). Besides the physical 
beautification, series of public and private events 
occurred in the space has intervened its memory 
with complexity and vibrancy from time to time. 
 In 1782, King Phra Putthayodfa (Rama I) 
introduced an establishment of Rattanakosin 
kingdom, the fourth and present capital of Siam 
(then Thailand), on the eastern bank of Chao 
Phraya River. The new empire was founded with 
Brahmanical-Buddhist cosmological models 
where the Grand Palace was implied as the 
centre of the universe (Tantiwet, 2014). To the 
northern sector between the Grand Palace and 
the Front Palace, there was a trapezium-shaped 
large open land which fundamentally 
accommodated funerals of kings and royal family 
members (Askew, 1956). During the conflict 
between Siam and Vietnam over Cambodian 
borders in the following decades, the space was 
further rearranged to a paddy field so as to 
produce food supplies for the possible war 

(Department of Public Works, 2012). Engaged in 
multiple royal-related and state-benefited 
activities during the early days, the field was later 
named as Sanam Luang, or the Royal Field. 
 The role of Sanam Luang as a manifesto of 
individual productivity and collective experience 
became more concrete in the reign of King 
Chulalongkorn (Rama V). To construct a strong 
empire during the beginning of his governance, 
one of the tactics was to reduce the political 
disagreement between aristocrats and royal 
relatives. In order to achieve that, the monarch 
abolished the titular Wang Nah (the Front 
Palace), or the viceroy, and subsequently 
accepted the Western concept of a crown 
prince as an heir apparent. As a result, the palace 
which belonged to the viceroy, formerly situated 
to the north of the original Sanam Luang, was 
hence demolished (Damrongrajanuphab, 1933). 
Interestingly enough, the Siamese political reform 
created not merely the enlargement of Sanam 
Luang’s territory but had also embodied it with 
new memory and meaning in the years later. 

Figure 1: Sanam Luang is a large open space in 
the centre of Rattanakosin Island. Illustration: 
Promchan. 
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Figure 2: Situated to the north of the Grand 
Palace, the field is enclosed by various historical 
and cultural venues. Source: Uthen Smantai. 
 
4.1 Sanam Luang and Ratchadamnoen 
Boulevard, 1899 
 Even before the enthronement in 1868, King 
Chulalongkorn had encountered the expansion of 
Western European colonialism in Southeast 
Asian, as a consequence, the leading strategies 
and acts of the administration to secure the realm 
had then emerged. Upon his arrival from the trip 
to Europe in the late 19th century, the crown 
introduced a programme for refashioning 
Siamese national image so as to build a sense of 
civilisation and modernity of the country, 
accordingly, sets of extensive Western-influenced 
projects were founded across the central urban 
fabric of Rattanakosin (Peleggi, 2002). More than 
just the new identity as modern Siam, the 
intervention seems to manifest also the distinction 

of the hegemonic power which the chief of state 
has an absolute ruling authority in the country.  
 

 
Figure 3: Sanam Luang was a trapezium-shaped 
open land between the Grand Palace and the 
Font Palace. Source: Lanqing Hu. 
 
 To highlight the historical and cultural legacy 
of the prosperous kingdom, the grand 
Ratchadamnoen Boulevard was developed to 
establish a major connection between the Grand 
Palace and the new private royal suburb of Dusit 
Palace (Askew, 1956). Bounded by various 
monarchical institutions and princely palaces, the 
boulevard played a dominant role in reshaping 
numerous built environment around Rattanakosin 
Island which included also Sanam Luang’s 
landscape.  
 The space which was once a site for regal 
funeral and paddy field was hence remodelled to 
a perfect geometric oval shape. Influenced by 
European-styled plaza, moreover, it was 
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superiorly paved with green grass and decorated 
with rows of tamarind trees (Department of Public 
Works, 2012). Apart from the physical 
modification, new functions following the pattern 
of Western culture and modernity were also 
introduced. Sanam Luang began to 
accommodate royal ceremonies, national 
celebrations, and state events, however, it still 
retained the traditional practice of a cremating 
ground (Peleggi, 2002). 
 

 
Figure 4: The space was reshaped into an oval 
due to the development of the Ratchadamnoen 
Boulevard. Illustration: Promchan. 
 

 
Figure 5: Sanam Luang was inspired by 
European-styled plaza, paved with green grass 
and decorated with rows of tamarind trees. 
Source: Skyscrapercity. 
 
 During King Chulalongkorn’s reign, the 
physical and functional transformation of Sanam 
Luang could be viewed as a productive plan to 
forge a new identity of the country, the strategy 
convincingly reframes Siam as a civilised and 
modernised state. Through the conspicuous 
consumption of Western culture, aside from 
installing the national image, the urban landscape 
appears to demonstrate also the power of the 
realm as well as the multiple civic institutions to 
the public. From the cremating ground, the rice 
field, to the site of regal ceremonies, the 
emergence of the power of modern Siamese 
ruling authority has layered Sanam Luang with 
the new memory and meaning. 
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4.2 Sanam Luang and the Democratic 
Revolution, 1932 
 Be that as it may, with the rise of civilian 
power in 1932 during the reign of King Rama VII 
(Prajadhipok), a group of oversea-educated 
soldiers and civil servants, Khana Ratsadon (the 
Peoples’ Party) performed a bloodless uprising 
against the monarchical rule which resulted in the 
abdication of the crown afterwards (Askew, 1956). 
The coup succeeded in constituting the new 
regime and eventually initiated a beginning of 
Siam as a modern state along the lines of 
Western democracy. 
 In the course of the democratic transition, a 
hostile reaction led by Prince Bovoradej occurred 
in late 1933, following the civil war to the north of 
the city, the rebellion was defeated at the end 
(Bangkok Metropolitan Administration, 1974). To 
manifest the victory, Sanam Luang was selected 
as a location for such a ceremony and 
deliberately began its new symbolic role. 

 
Figure 6: State funeral of the soldiers perished 
from Bovoradej’s rebellion in 1934. Source: 
Matichonweekly. 

 
Figure 7: Sanam Luang was utilised as a 
marketplace in 1982. Source: Aneak 
Nawigamune. 
 
 The early official event staged in Sanam 
Luang was a state cremation to honour the 
militants perished from Bovoradej’s mutiny, 
interestingly enough, this is the first time in the 
history when the space held a funeral of the 
ordinary citizens. More than just a site for civic 
functions, the field had later served civilian 
commercial and recreational activities including 
marketplaces, sports matches and festivals 
(Manusnom & Wongtes, 1945). To better the 
management, Sanam Luang subsequently came 
under the supervision of the Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) when all public 
and private events organised at the venue shall 
require approval from the office (Department of 
Public Works, 2012). 
 During the period of the Democratic Revolution, 
the functional adjustment of Sanam Luang reflects a 
shift of political and social power of Siamese 
authorities. After the symbolic funeral and the other 
commoners’ everyday activities, it can be 
understood that the so-called Royal Field has 
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converted from traditional-royal space into modern-
civic space and start a metaphor of people’s power. 
The field is assumed to challenge its originality of a 
sacred space since the regal practice was removed 
and the remembrance of civilian’s regime was 
installed. Sanam Luang has seemingly forgotten its 
initial objective, over times it has acquired a new 
meaning through ways which it supports the certain 
intentions of the agents. 
 
4.3 Sanam Luang and the Thai coup d’état, 
2006 
 The path to the democracy of Thailand 
nonetheless has not been always pleasant. Since 
the mid of 2005, the country has experienced series 
of movements and pressure groups caused by the 
dissension between political perspectives. The riots 
became more critical when the controversial 
government of Thaksin Shinawatra was discharged 
from the parliament by a Royal Thai Army coup 
d’état in September 2006. The conflictual division 
between Thai people who associate with Thaksin’s 
supporters and opponents had been accelerated as 
a consequence of the incident. 

 
Figure 8: The Royal Thai Army uprising in 
September 2006. Source: Vox. 

 

 
Figure 9: Political demonstration of the Red 
Shirts (Thaksin’s supporters) at Sanam Luang in 
2009. Source: Thaifreenews. 
 

 
Figure 10: Installation of the fences and gates 
around Sanam Luang after the renovation in 
2010. Source: Lokwanness. 
 

 During the sociopolitical crisis, Sanam Luang 
had renowned as a productive open space for 
public meetings and political gatherings where the 
protests moved along Ratchadamnoen Boulevard 
to the particular governmental sites. Time and 
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again, the urban landscape which was once a 
majestic sovereign’s space has been physically 
threatened by layers of political vibrancy. Due to 
this, with the responsibility of BMA governor of 
Bangkok, M.R. Sukhumbhand Paripatra, the field 
was later closed for renovation in 2010 
(Department of Public Works, 2012). 
 Officially reopened in the last quarter of 2011, 
besides general improvement, Sanam Luang had 
advanced its overall access control and 
restriction. The park’s boundaries were newly 
framed with the installation of fences and gates 
which public uses were allowed only from 5 am 
to 10 pm (Voice TV, 2011). In addition, any 
prohibited activities including street trading, 
parking, and sleeping were subject to legal 
penalties, over and above, conserving Sanam 
Luang as a venue for royal rites, rituals and 
ceremonies were also legally written in the new 
law (Prime Minister’s Office, 2012). With the 
patrol of municipal guards and CCTV cameras the 
entire time, the rules and regulations were 
successfully enforced. 
 Today, Sanam Luang is a major site for the 
regal events. Nearly two and half years since the 
grand cremation ceremony of the late King 
Bhumibol (Rama IX) in November 2016, the field 
is currently scheduled to hold the coronation of 
his son King Vajiralongkorn during May 4-6, 2019 
(Bangkok Post, 2019). 

 As can be seen, the restoration of Sanam 
Luang after the military coup in 2006 tends to limit 
political demonstrations from public open space. 
With the 2010 substantial modification, Thai’s 
freedom of speech may seem reduced since the 
consistent part of the space has been intervened, 
subtracting in this way the field historically used 
to express the civic dissent. The absence of the 
well-known public space from the political life 
removes also the memory of the previous 
physical activities of political disagreement that 
occurred during the years. The recent 
development supposedly recalls the sacred 
memory of the traditional Sanam Luang through 
the conservation of its prime and prosperity. 
 
5. Conclusion 
 All things considered, the paper clarifies that 
political motives and social factors have played a 
significant role in regenerating the new memory 
and meaning to Sanam Luang.  
 Traditionally acted as a venue of sovereign’s 
cremation, Sanam Luang was remodelled into a 
paddy field in order to prepare food supplies for 
the army, still contributing to the regal and state 
benefits, it was subsequently included as part of 
the strategic plan to refashion Siamese national 
identity as appropriate to the civilised and 
modernised state. Having said that, during the 
road towards the democracy in 1932, Sanam 
Luang was rearranged to a space of commoners 
and served as a setting of the new ruling 
administration. The field however recalled its 
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supremacy decades later following the arrival of 
the military coup in 2006. 
 Time and time again, Sanam Luang has 
continuously exhibited physical diversity as well 
as political and social complexity. Since its 
evolutional processes of form and function have 
been substantially associated with constructing, 
strengthening and protecting power, the field has 
transformed into a site which symbolises the 
multiple powers of Thai governance where each 
successive regime ties its own manifesto with the 
urban fabric. 
 The examination shows that when public 
memory is established on an urban landscape, its 
memorial representation is actually indefinite. The 
memory takes on a life of its own and often 
depends on various agents of power. From the 
case of Sanam Luang, it indicates that the 
collective memory has reappeared in disparate 
forms during the shift of power of Thai authorities. 
As the memory has been obscured and distorted 
through ways it was embodied by the re-
alterations of physicality and functionality, the 
space has neither succeeded in prolonging nor 
preserving its primary purposes. Contradictorily, 
over times it has derived new memory and 
inevitably lost the initial commemoration. In this 
way the study evidences the renewability of 
memorial roles of Sanam Luang generation by 
generation, thus, it is comprehensible that what 
newcomers pursue is in fact an ever-changing 
memory rather than the fixed one. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Networking) จะถูกเกบ็เป็นฐานขอ้มลูอย่างเป็น
ระบบ หากน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการวจิยัได ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในยุคบิก๊ดาตา้ (Big Data) บทความน้ีจงึมี
เป้าหมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความนิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มลูการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media 
Data) กบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม โดยเลอืกใชเ้วบ็ไซตแ์ลกเปลีย่นรปูถ่ายฟลคิเกอร ์(Flickr) ทีม่ขีอ้มลู
พกิดั (Geodata) และเลอืกเกาะรตันโกสนิทรเ์ป็นพืน้ทีศ่กึษา วตัถุประสงคข์องงาน คอื 1) พฒันาระบบการขอ
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ฟลคิเกอร์ ด้วยการเขยีนชุดค าสัง่ภาษาคอมพวิเตอร์ เพื่อเก็บขอ้มูลต าแหน่งรูปถ่ายจาก
เวบ็ไซต์ ฟลคิเกอรเ์ป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่พ.ศ. 2557 – 2562 จ านวน 38,428 รูปถ่าย  2) ศกึษาความนิยมของ
สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์ จากการเก็บปริมาณรูปถ่ายด้วยระบบที่พฒันาขึ้น และ3) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างความนิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มลูปรมิาณรูปถ่ายจากฟลคิเกอร์ กบัสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บั
ความนิยมในเกาะรตันโกสนิทร์ ผลลพัธ์คอืความนิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มูลปรมิาณรูปถ่ายฟลคิเกอร์สอดคลอ้ง 
กบัล าดบัของแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม จากขอ้มลูสถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่นเยีย่มชมมากทีส่ดุในงานวจิยัปี 
พ.ศ. 2557 บทความน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัสาขาสถาปัตยกรรมในแง่การใชข้อ้มูลสื่อสงัคม
ออนไลน์แลว้ ผูว้จิยัหวงัวา่ผลของการศกึษาจะเป็นประโยชน์ในดา้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทร ์

ค ำส ำคญั: บิก๊ดำตำ้, สือ่สงัคมออนไลน์, กำรวเิครำะหพ์ืน้ที,่ จโีอดำตำ้, แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
 

Abstract 
Nowadays, the use of social networking is systematically stored as a database. If we can 

use this database in research way it will truly useful especially in this Big Data era. The aim of this 
article is to study the relationship between social media data and popular tourism destination. By  
choosing Flickr, a social photo sharing website which has a geodata as a data source, and selecting 

mailto:pod.docx@gmail.com
mailto:chulawadee@ap.tu.ac.th2
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Rattanakhosin as a study area. This article has three purposes. 1) to develop a system for requesting 
photos from Flickr, by create a set of computer language to collect photo data for 5 years 2) to learn 
about the popularity of tourism destination in study area from collected photo with the developed 
system and 3) to study the relationship between spatial popularity from Flickr photos source and 
popular tourism destination in Rattanakhosin. Results from the study indicate that a spatial popularity 
from Flickr has the consistency with the order of popular tourism destination from the most visited 
tourism destinations in the 2014 research. This research, in addition to being useful for architectural 
research in term of using social media data. We hope that the results of the study will benefit 
Rattanakhosin tourist area as well. 

Keywords: Big Data, Social Media, Spatial Analysis, Geodata, Tourist destination 

 
1. ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัผู้คนท ากิจกรรม ผ่านการใช้งานสื่อ
สงัคมออนไลน์ ซึ่งถูกเกบ็ขอ้มูลไวจ้นเป็นฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ สื่อสังคมออนไลน์บางประเภทมีการ
บนัทกึขอ้มูลผูใ้ช้งาน เช่น วนั เวลา สถานที่รวมถึง
พกิดัทีใ่ชง้าน โดยขอ้มลูการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์
เป็นเสมอืนตวัแทนการใช้งานพื้นที่ของผูค้น ขอ้มูล
เหล่าน้ีจึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พืน้ทีเ่พือ่ท าความเขา้ใจการใชง้านพืน้ทีข่องผูค้นได ้

โดยการศกึษาพื้นที่ย่านนัน้เป็นสิง่ส าคญัต่อ
ทศิทางในการพฒันาพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะ
พืน้ทีย่่านการท่องเทีย่วที่เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่
ส าคญัของประเทศไทย ในกรุงเทพมหานครพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ย่านการท่องเที่ยวที่มี
ศกัยภาพ และมคีวามส าคญัควรคา่แก่การศกึษา 

บทความน้ีจึงมเีป้าหมายในการศึกษาเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมทางสงัคมออนไลน์ กบั
ความนิยมของสถานทีท่อ่งเทีย่ว ซึง่สือ่สงัคมออนไลน์
ทีใ่ชใ้นบทความน้ีคอื เวบ็ไซตฟ์ลคิเกอร ์เป็นเวบ็ไซต์
ที่มุ่งเน้นในการสร้างชุมชนออนไลน์ ส าหรับกลุ่ม
ช่างภาพมอืสมคัรเล่น ซึ่งรูปถ่ายส่วนใหญ่เปิดเป็น
สาธารณะในลิขสิทธิร์ูปแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ที่

สามารถน ามาใชต้่อได้ เน่ืองจากการน าขอ้มลูการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่
แพร่หลายโดยเฉพาะในสาขาสถาปัตยกรรม ดงันัน้
บทความน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่องานศกึษาอื่น 
ในแง่ของการสรา้งวธิกีาร และเครื่องมอืรูปแบบใหม่ 
ในงานวจิยัสาขาสถาปัตยกรรม และชุมชนเมอืงแลว้ 
ผูว้จิยัหวงัวา่ผลลพัธข์องการศกึษาจะสามารถน าไปสู่
แผนพฒันาพืน้ทีท่อ่งเทีย่วเกาะรตันโกสนิทรต์่อไป 

 
2. บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเ กี ่ยวกับ สื ่อสังคมออนไลน์  
และบิก๊ดาต้า 

ระบบเครือข่ายเกิดขึ้นปี พ.ศ. 2513 เป็น
รูปแบบความสมัพนัธ์แบบสงัคม มกีารตดิต่อสื่อสาร 
แลกเปลีย่น และท าใหเ้กดิเป็นสงัคมบนอนิเตอรเ์น็ต 
รวมถงึธุรกจิอื่น ๆ (Boissevain, Mitchell, 1973)  

บิก๊ดาตา้ คอืขอ้มลูทีม่ปีรมิาณมหาศาล และมี
ความซบัซอ้น จากหลากหลายแหล่งขอ้มลูทีม่กีารใช้
งานอยู่ตลอดเวลา ท าให้ปรมิาณข้อมูลเพิม่มากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เป็นเสมอืนเครื่องบนัทกึการใช้งานที่
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เกดิขึน้บนโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ต หรอืระบบฐานขอ้มลู
บนอนิเตอรเ์น็ต (วชิญศุ์ทธ ์เมาระพงษ,์ 2561) 

2.2 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
ดา้นงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วใน

เกาะรตันโกสนิทรไ์ดแ้ก่ งานวจิยัของ ธราดล (2545) 
ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของทศันียภาพเมอืงในเกาะ
รตันโกสินทร์ มีการจดัล าดบัสถานที่จากสถานที่ที่
ควรเรง่อนุรกัษ์มากทีส่ดุ 

พระมหาบุญพิเชษฐ์ (2553 ) ศึกษาการ
จดัการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชัน้เอกใน
เกาะรัตนโกสินทร์ จัดล าดับสถานที่ประเภทวัดที่
นกัทอ่งเทีย่วเยีย่มชมมากทีส่ดุในชว่งวนัส าคญั  

พศิน (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเดินของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จัดล าดับ
พืน้ทีย่า่นทีม่ศีกัยภาพต่อการทอ่งเทีย่วดว้ยการเดนิ   

สิทธันต์ (2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
และแผนการตลาดเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ
ท่องเทีย่วบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์ มกีารเกบ็ขอ้มูล
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีผู่ค้นไปเยีย่มชมมากทีส่ดุ 

ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล
ขอ้มลูสือ่สงัคมออนไลน์ ไดท้ าการศกึษางานวจิยัของ  
Kadar (2013) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ท่องเทีย่วทีบู่ดาเปสต์ โดยการใชฟ้ลคิเกอรเ์อพไีอใน
การขอขอ้มลูมาวเิคราะหน์ักท่องเทีย่วเพื่อเขา้ใจการ
เปลีย่นแปลงของสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่กดิใหม ่

งานวิจัยของ Mao (2015)  น าฐานข้อมูล
จากฟลิคเกอร์ YFCC100M. มาหาความนิยมของ
สถานที่ท่องเที่ยวในสหรฐัอเมรกิา เปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มูลการจองโรงแรม เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัวาง
สถานทีพ่กัผอ่นในจุดทอ่งเทีย่วตามความนิยม 

Momin M. Malik, Hemank Lamba (2015) 
ศกึษาความเบีย่งเบนของขอ้มลูจากสือ่สงัคมออนไลน์

โดยศกึษา ทวติเตอร ์(Twitter) สรุปวา่ขอ้มลูมสีดัสว่น
ใกลเ้คยีงแต่ไมส่ามารถระบุถงึประชากรจรงิทัง้หมด 

จากงานวจิยัที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
เกาะรตันโกสนิทร์ผู้วจิยัท าการศึกษาการจดัล าดบั
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความ
นิยมของสถานที่ท่องเที่ยว และในด้านงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการใชข้อ้มูลสื่อสงัคมออนไลน์ ผูว้จิยัศกึษา
ดา้นกระบวนการพฒันาระบบ และกระบวนการวจิยั 

 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั  

3.1 ศึกษาบทความและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
ศกึษาบทความที่เกี่ยวขอ้งกบั ด้านการ

ท่องเที่ยวในเกาะรตันโกสนิทร์ และด้านการน า
ขอ้มลูสือ่สงัคมออนไลน์มาใชศ้กึษาพืน้ที ่

3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูคอื ระบบขอขอ้มลู

ทีพ่ฒันาขึน้ ซึ่งในการพฒันาต้องใช้ส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ (API) ในการเชื่อมต่อเซริ์ฟเวอร์ 
โดยงานน้ีไดใ้ช ้ฟลคิเกอรเ์อพไีอ (Flickr API)  

โดยมภีาษาคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้คอื ภาษาพเีอช
พ ี(PHP) เอชทเีอม็แอล (HTML) ซเีอสเอส (CSS) จา
วาสคริปท์ (Javascript) รวมถึง เจสัน (Json) ที่ใช้
เป็นฟอรแ์มตในการรบัสง่ และบนัทกึขอ้มลู 

3.3 การก าหนดพ้ืนทีศึ่กษา 

รปูท่ี 1  การแสดงผลขอ้มลูในพืน้ที ่5 พืน้ที ่
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ผู้วิจ ัยตีกรอบพื้นที่ ในกรุง เทพมหานคร
เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มกีารใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์
มากที่สุด โดยเริ่มการสืบค้นผ่านรัศมีการค้นหา 
ทัง้หมด 5 พืน้ที ่ทีม่คีวามหนาแน่นของรปูถ่าย ไดแ้ก่ 
พื้นที่เขตพระนคร พื้นที่เขตสมัพนัธวงศ์ พื้นที่เขต
บางรกั พืน้ทีเ่ขตปทุมวนั และพืน้ทีย่่านสุขุมวทิ โดย
สดัส่วนของรูปถ่ายส่วนมากเป็นรูปถ่ายของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทสถาปัตยกรรม และสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ผู้วิจ ัยท าการสืบค้นรูปถ่าย
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2557 - 2561 ทัง้หมด 5 ปี (รปูที ่1) 

จากปริมาณรูปถ่ายของฟลิคเกอร์ บริเวณ
เกาะรตันโกสนิทร ์มปีรมิาณมากทีสุ่ดคอื 38,428 รูป
ถ่าย รวมถึงเป็นพื้นทีย่่านท่องเที่ยวที่มคีวามส าคญั 
และมศีกัยภาพ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชเ้ป็นพืน้ทีก่รณีศกึษา 

3.4 การวิเคราะหแ์ละสรปุผล 
ศกึษาความนิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มูลปรมิาณ

รูปถ่าย ฟลิคเกอร์ โดยสืบค้นรูปถ่ายของสถานที่
ท่องเที่ยวด้วยระบบการขอข้อมูล  แล้วน ามาหา
ความสมัพนัธ์กบัการจดัล าดบัสถานที่ท่องเที่ยวใน
เกาะรตันโกสนิทรท์ีไ่ดศ้กึษาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผลการวิจยั  

4.1 การพฒันาระบบการขอข้อมลูรปูถ่ายจาก
เวบ็ไซตฟ์ลิคเกอร ์

รปูท่ี 2  โครงสรา้งการท างานของระบบ 

ในการพฒันาระบบจะมโีครงสรา้งแบ่งเป็น 2
สว่น คอื 1) สว่นต่อประสานผูใ้ชง้าน (User Interface) 
และ2) ส่วนการขอข้อมูลจากฟลิคเกอร์เซิร์ฟเวอร์ 
(Flickr Server) (รปูที ่2) โดยระบบท าการทดลองบน
เวบ็เซริฟ์เวอรจ์ าลอง (Apache Web Server) เพือ่ใช้
ในการขอขอ้มลู และแสดงผลขอ้มลูส าหรบัการศกึษา 

สว่นต่อประสานผูใ้ชง้านแบ่งเป็น 2 หน้าต่าง
คอื 1) หน้าต่างการก าหนดค าขอ (Form) เช่น พกิดั 
หรือวนัเวลาที่ท าการอพัโหลด (รูปที่ 3) มสี่วนการ
กรอกขอ้มูล และแผนที่ แมพบ๊อกซ์ (Mapbox) และ 
2) หน้าต่างการ แสดงผลลพัธ์ โดยจะแสดงต าแหน่ง
รูปถ่ายลงบนแผนที ่(Static Map) พรอ้มกบัตวัอย่าง
รปูถ่าย 250 รปูถ่ายจากชุดขอ้มลูของฟลคิเกอร ์

รปูท่ี 3  หน้าต่างการกรอกขอ้มลูของระบบ 

ส่วนการขอข้อมูลจากฟลิคเกอร์เซิร์ฟเวอร์ 
โดยจากหน้าต่างการกรอกขอ้มลูจะถูกสง่เป็นเอชททีี
พ ี(HTTP) ผา่นฟลคิเกอรเ์อพไีอดว้ยค าขอการคน้หา
รูปภาพ (Flickr photo search) แล้วจึงส่งกลบัมาใน
รปูของพเีอสพซีเีรยีล (PHP Serial) ซึง่จะถูกแสดงผล
ดว้ยจาวาสครปิท์ โดยการน าขอ้มูลพกิดัของรูปถ่าย
มาแสดงบนแผนที่ และระบบจะท าการบนัทกึขอ้มูล
ในรูปของเจสนั (Json) เพื่อสามารถน าไปใช้ต่อใน
การศกึษาร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
เพื่อใช้ในการศึกษาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ประเภทอื่น 
หรอืการวเิคราะหเ์พือ่การตดัสนิใจดา้นการพฒันา 



การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความนิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มลูการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์  
กบัแหล่งทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม: กรณศีกึษาพืน้ทีย่า่นเกาะรตันโกสนิทร ์
พชร สวุณัณทพัพะ, ดร. จุฬวด ีสนัทดั และ ดร. ชาว ีบุษยรตัน์ 
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4 .2 ก า ร ศึ กษาความ นิยมของสถาน ที ่
ท่องเทีย่วในเกาะรตันโกสินทร ์

ผูว้จิยัก าหนดสถานทีท่่องเทีย่วทัง้หมด 20 
แห่ง ทัง้สถานที่ประเภทนันทนาการ สถานที่เชิง
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมองิจากแผนทีท่่องเทีย่ว 
(รูปที ่4) ท าการศกึษาโดยสบืคน้รูปถ่ายในรศัม ี100 
เมตร บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ผลลัพธ์สถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ปีรมิาณรูปถ่ายจาก ฟลคิเกอร์มากทีสุ่ด 
5 อนัดบั ไดแ้ก่ 1) วดัพระศรรีตันศาสดาราม จ านวน 
8,270 รูป 2) วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม จ านวน 
5,660 รูป 3) วดัอรุณราชวราราม จ านวน 3,926 รูป 
4 )  ตลาดท่ า เตียน  จ านวน  2 ,250  และรูป  5 ) 
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิจ านวน 2,230 รปู  

รปูท่ี 4  แสดงผลต าแหน่งรปูถ่ายในชว่งเวลา 5 ปี 
                                    

ผู้วจิยัได้ท าการสบืค้นประเภทรูปถ่าย เพื่อ
ศกึษาประเภททีม่ผีลต่อรูปถ่ายจาก ฟลคิเกอร์ แบ่ง
ตามประเภทของรูปถ่ายจากค าส าคญั เป็น 4 หมวด 
คอื 1) ศิลปะ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม 2) วถิี
ชวีติ และท่องเทีย่ว 3) อเีวน้ท์ และกจิกรรม และ 4) 
อาหารการกนิ ประเภทรูปถ่ายทีม่คีวามนิยมทีสุ่ดคอื 
ประเภทที่ 2 มจี านวน 11,065 รูป และประเภทที ่1 
จ านวน 10,945 รูป ในขณะที ่ประเภทที ่3 มจี านวน 
5,177 รปู และประเภทที ่4 1,369 รปู (รปูที ่5) 

ในส่วนการศึกษาความนิยมของสถานที่
ท่อง เที่ยวจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในเชิงการ

ท่องเที่ยวภายในเกาะรตันโกสนิทร์จาก 4 งานวจิยั
ดว้ยเกณฑ์ทีต่่างกนัคอื ดา้นคุณค่าเชงิอนุรกัษ์ ดา้น
ศกัยภาพในการท่องเทีย่วดว้ยการเดนิ ดา้นสถานที่
ทอ่งเทีย่วประเภทวดัทีส่ าคญั และสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
มกีารไปเยีย่มชมมากทีสุ่ด สุดทา้ยผลลพัธม์ใีกลเ้คยีง
กนัเฉพาะสถานทีล่ าดบัต้น คอื วดัพระศรรีตันศาสด
ราราม ทีม่อียูใ่นล าดบัแรกของการจดัล าดบัสถานที ่

รปูท่ี 5  การสบืคน้ขอ้มลูจากรปูถ่าย 4 ประเภท 

 4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความนิยมเชิงพ้ืนทีจ่ากข้อมูลปริมาณรูปถ่าย
จากฟลิคเกอร์  กับความนิยมของสถานที ่
ท่องเทีย่วในเกาะรตันโกสินทร ์

เพื่อพิสูจน์ความนิยมของปริมาณรูปถ่าย
จากฟลคิเกอร์ว่าตรงกบัความเป็นจรงิหรอืไม่ ผูว้จิยั
จงึท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณรปูถ่าย
จากฟลคิเกอร์ กบังานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าความ
นิยมเชงิพืน้ทีจ่ากขอ้มลูรูปถ่ายฟลคิเกอร์ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัโครงการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ
แผนการตลาดเพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัท่องเทีย่วใน
เกาะรัตนโกสินทร์ปีพ.ศ. 2557 ที่มีการสอบถาม
นักท่องเทีย่วเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วที่เคยไปมาก
ทีสุ่ดไดแ้ก่ วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลาราม วดัอรุณราชวราราม ถนนขา้วสาร วดั
สระเกศ วัดสุทัศน์ ตามล าดับ และงานวิจัยเรื่อง
พฤตกิรรมการเดนิของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตใิน
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พืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์ ทีม่คีวามสอดคลอ้งในแง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการทอ่งเทีย่วดว้ยการเดนิ 

 
5. สรปุผลการวิจยั 

ส่วนการพฒันาระบบการขอขอ้มูลจาก ฟลคิ
เกอร์ เป็นนวตักรรมที่จะมีประโยชน์ต่อการศึกษา
พืน้ที ่ดา้นการรบัรูถ้งึต าแหน่ง และปรมิาณผูค้น โดย
ระบบไดข้อปรมิาณรปูถ่ายเพือ่มาใชใ้นการศกึษาวจิยั 

เมื่อได้ท าการศึกษาความนิยมสถานที่
ทอ่งเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทรจ์ากปรมิาณรปูถ่าย ทัง้
ดา้นประเภทรปูถ่าย และขอ้มลูงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใน
เกาะรตันโกสนิทร์พบว่า สถานที่ดา้นสถาปัตยกรรม 
ศิลปะ และวฒันธรรม กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชวีติ มกัจะเป็นทีนิ่ยมในเกาะรตันโกสนิทร ์

สุดท้ายหาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานที่ที่
เป็นที่นิยมจากปริมาณรูปถ่าย และจากงานวิจยัที่
เกี่ยวข้อง พบว่ามคีวามสอดคล้องกนัในงานวจิยัปี 
พ.ศ. 2557 จากขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วที่มกีารเยีย่ม
ชมมากที่สุด และมีความใกล้เคียงในด้านพื้นที่ที่มี
ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วดว้ยการเดนิ ดงันัน้ความนิยม
เชงิพื้นทีจ่ากปรมิาณรูปถ่ายของฟลคิเกอร์ สามารถ
ใช้อ้างอิงความนิยมการใช้พื้นที่ได้ สุดท้ายผลลพัธ์
การวจิยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพื่อช่วยศกึษาพฒันา
พืน้ที ่และเป็นเครือ่งมอืชว่ยวเิคราะหพ์ืน้ทีต่่อไปได ้
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บทคดัย่อ 

เนื่องดว้ยการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ชงิเดีย่วในประเทศไทยอยา่งไรท้ศิทาง ไดส้ง่ผลกระทบใหเ้มอืง
มกีารขยายตวัอย่างไรร้ะเบยีบไปยงัพืน้ทีช่านเมอืงและต่อเนื่องไปยงัจงัหวดัปรมิณฑล เกดิเป็นการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิอย่างไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรกีไ็ดร้บัผลกระทบดงักล่าวเช่นกนั ดงันัน้ 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมระบบรางโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสชีมพทูีก่ าลงัก่อสรา้งอยู่ จงึ
ควรจดัล าดบัความส าคญัของการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีในระยะรศัม ี500 เมตร ตามแนวคดิ TOD เพื่อใหเ้กดิ
การใชท้ีด่นิทีห่ลากหลาย มกีารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมผสาน บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคใ์น
การน าเสนอแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน โดยใช้แนวทาง
การศกึษาการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนจากยุทธศาสตรข์องเมอืงเดนเวอรเ์ป็นกรอบการวเิคราะห ์ซึง่
แนวทางดงักล่าวประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคญัในการประเมนิความพร้อมของการพฒันาสถานีขนส่ง
มวลชน 3 ประการ ได้แก่ 1.ความพร้อมทางการตลาดและเศรษฐกจิ 2.ศกัยภาพในการพฒันา 3.คุณสมบตัิ
ความเป็น TOD โดยผูว้จิยัไดส้รา้งเกณฑป์ระเมนิคดัเลอืกสถานีทีม่คีวามพรอ้มมากทีส่ดุ จากขอ้มลูพืน้ฐานดา้ย
กายภาพ เศรษฐกจิ-สงัคม และกฎหมายของเทศบาล ซึง่ผลการวเิคราะหพ์บวา่สถานีแจง้วฒันะปากเกรด็ เป็น
สถานีทีม่คีวามพรอ้มในการพฒันามากทีส่ดุทีจ่ะพฒันาดว้ยแนวคดิ TOD 
 
ค ำส ำคญั: พื้นทีร่อบสถำนีขนสง่มวลชน, กำรพฒันำแบบผสมผสำน, กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, กำรพฒันำทีด่นิและ
อสงัหำรมิทรพัย ์
 
Abstract 

Unplanned development through the construction of single-proposed real estate projects has 
brought the fringe of and its vicinities about the problem of urban sprawl and ineffective land utilization. 
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Pak Kred City Municipality, Nonthaburi Province, has also been facing such a situation. Therefore, land 
development within a radius of 500  meters around the rail infrastructure, especially the pink sky train 
stations currently under construction, should be prioritized based on the TOD concept. This is to create 
land use diversity through mix-developed real estate projects. This article aimed to propose the 
guidelines for prioritizing land development around the rail stations. The researcher applied the study 
on the development of the area around the mass transit stations conducted by the city of Denver as an 
analytical framework. Such an idea consists of 3 important elements in assessing the readiness of TOD 
development: 1) market and economic readiness, 2) development potential, and 3) TOD qualifications. 
The researcher has created the criteria for selecting the most ready stations from the secondary data 
on physical, socio-economic and legal aspects. The results of the analysis showed that Chaengwattana-
Pakkred Station was the most ready station to be developed through the TOD concept. 
 
Keywords: Transit Oriented Development, Mixed Development, Land Use, Land and Real Estate 
Development 
 
1. ท่ีมาและความส าคญั 
เน่ืองด้วยกรุงเทพมหานครหรือจุดศูนย์กลางการ
ปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทยนัน้ มีการ
พัฒนาในหลากหลายรูปแบบทัง้การท่องเที่ยว 
เศรษฐกจิและสงัคม โดยการพฒันาเหล่าน้ีจะเกดิขึน้
ไม่ได้เลยหากไม่มกีารพฒันาที่ดนิ ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัประชากรทีเ่ขา้มาใช้
งานในพื้นที่ พื้นที่พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
ส าหรบัด าเนินธุรกจิ การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของ
กรุงเทพมหานคร ผลกัดนัใหพ้ืน้ทีร่อบขา้งตอ้งมกีาร
ปรบัตวัและรองรบักจิกรรมจากการขยายตวัของเมอืง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเขตการปกครองของ
จงัหวดันนทบุรี ซึ่งที่ดินจ านวนมากภายในจงัหวดั
แ ล ะ เ ท ศ บ า ล  ไ ด้ ถู ก น า ม า พัฒ น า ใ น ธุ ร กิ จ
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัแนวราบจ านวน
มากตัง้แต่อดีต ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นการใช้ที่ดิน
ขนาดใหญ่จ านวนมากเพื่อการใชป้ระโยชน์เชงิเดีย่ว 
ด้วยวิธีการซื้อขายที่ดินจากชุมชนดัง้เดิม เกิดการ
ย้ายถิ่นฐานและการขาดอตัลกัษณ์ขึ้นในพื้นที่ เพื่อ

สนองต่อความต้องการพฒันาของนักพฒันาที่ดนิใน
การพฒันาที่อยู่อยู่อาศัยหลังจากวิกฤตการณ์ทาง
การเงินปี 2540 หรือเหตุการณ์ฟองสบู่  ที่ท าให้
ประเทศไทยเกิดการชะงักของเศรษฐกิจ และ
โครงการทุกขนาด โดยเหตุการณ์น้ีก็เป็นอีกหน่ึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์
จ านวนมากและการกูเ้งนิจากต่างประเทศเพือ่ด าเนิน
ธุรกิจ (เสาวณี จันทะพงษ์ และ นิธิสาร พงศ์ปิยะ
ไ พ บู ล ย์ , 2560 : 2) เ มื่ อ ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
กรุงเทพมหานครสูงขึ้นย่อมท าให้พื้นที่จ ังหวัด
นนทบุรนีัน้ต้องพฒันาตามเพื่อรองรบัการขยายตวั
นัน้ ความหนาแน่นของประชากรที่เพิม่สูงขึ้นท าให้
เกิดปัญหาในการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
หน่วยงานรฐัจงึไดจ้ดัท าแผนการพฒันารถไฟฟ้าสาย
สมี่วงขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิม่ทางเลอืกในสญัจร
ให้กับประชาชน ในทางกลับกันการเกิดขึ้นของ
เส้นทางรถไฟฟ้าได้กระตุ้นศกัยภาพในการพฒันา
ที่ดินและประสิทธิภาพของที่ดิน ท าให้การพฒันา
อสังหาริมทรัพย์เชิงเดี่ยวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนั ้น
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เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก เกดิการซือ้ขายเพื่อเกง็ก าไร
และไม่มปีระชากรอาศยัอยู่จรงิ ทัง้ยงัเหลอืสนิคา้ใน
ตลาดเป็นจ านวนมาก (สุรเชษฐ กองชีพ , 2559) 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เชงิเดี่ยวและการเพิม่ขดีความสามารถของที่ดนิ จงึ
ต้องมีแบบแผนในการพัฒนาและวางผังการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพสงูสุดและไมเ่ป็น
เหมอืนเสน้ทางรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ในปัจจุบนัจงัหวดั
นนทบุรไีดม้กีารพฒันาเสน้ทางคมนาคมระบบรางอกี
หน่ึงสายขึ้นหรือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่
ครอบคลุมเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งเป็นพื้นที่อยู่
อาศยัและมศีกัยภาพในการพฒันาทางเศรษฐกจิ การ
พัฒนาเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ใหม้คีวามสอดคล้องกบัการใช้งาน
จรงิในพืน้ทีแ่ละเป็นการใชป้ระโยชน์อย่างผสมผสาน
เพื่อให้เกิดการใช้ประสทิธิภาพของที่ดินให้สูงที่สุด 
การวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการวางผงันัน้
ต้องน าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชนหรอื TOD มาใช ้เพือ่ผลกัดนัการใชป้ระโยชน์
อย่างผสมผสานบรเิวณพืน้ทีร่อบสถานีทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต ยกระดบัเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ 
เกิดเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันของการใช้
ประโยชน์ที่ดนิภายในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง
ทีส่ดุ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั            

1.วิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ 
บริบททางสงัคมและเศรษฐกิจ ของพื้นที่โดยรอบ
สถานีขนสง่มวลชน 

 2.วิเคราะห์ล าดับความส าคัญของการ
พฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนระบบราง       

     
 
                           

1.3 ขอบเขตการวิจยั 
งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบริเวณรอบ

สถานีขนส่งมวลชนระบบรางสายสชีมพ ูในเขตพืน้ที ่
เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีเท่านัน้ โดย
สถานีขนส่ งมวลชนระบบรางที่ท าการศึกษา
ประกอบดว้ย 5 สถานีดงัน้ี  

รปูท่ี 1 แสดงเสน้ทางและสถานีขนส่งมวลชนระบบ
รางสายสีชมพูในเขตพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุร ี1.สถานีเมอืงปากเกรด็ 2.สถานีเลีย่ง
เมอืง 3.สถานี       แจง้วฒันะปากเกรด็ 4.สถานีเมอืง
ทอง 5.สถานีศรรีชั 
 
2.ทฤษฏีและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนทีร่อบสถานีขนส่ง
มวลชน (Transit Oriented Development)  

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงขา่ย
ระบบขนส่งมวลชนได้มกีารพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ือง 
โดยมคีวามแตกต่างกนัตามบรบิทของประเทศนัน้ท า
ให้ ปีเตอร์ (Peter Calthorpe) ได้ริเริ่มแนวคิดการ
พฒันาเมอืงแบบกระชบัและเป็นมติรกบัคนเดนิเท้า
ขึ้นในปี 1980 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวคิด
ดงักล่าวจนเกดิเป็นแนวคดิการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานี
ขนส่งมวลชนเพื่อการสนับสนุนการใช้งานระหว่าง
ระบบขนส่งมวลชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ
สถานีขนส่งมวลชน โดยการน าเสนอแนวคดิ Transit 
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Oriented Development อ้ า ง อิ ง จ า ก  Pedestrian 
Pocket ในหนังสือ The next American Metropolis 
ที่ได้กล่าวถึงย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ผสมผสานตามรู ปที่  2  (Calthorpe Associates, 
2011) 

 
 

 
 

 
 

รปูท่ี 2 Transit Oriented Development 
ทีม่า: Hildebrand F. (2005). Designing the City: Towards a More 
Sustainable Urban Form (London : E&FN Spon) 

 
โดยองคป์ระกอบของพืน้ทีใ่นแนวคดิ TOD 

นัน้มีทัง้หมด 6 องค์ประกอบด้วยกันในระยะ 500 
เมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 1.สถานีขนส่งมวลชน 
เป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ (Transit Stop) 2.พื้นที่
สาธารณะ รอบสถานีขนส่งมวลชน  (Public and 
Open Space) 3 .พื้นที่พักอาศัย  ล้อมรอบพื้นที่
สาธารณะ (Residential) 4.พื้นที่พาณิชยกรรม รอบ
สถานีขนส่งมวลชน  (Core Commercial) 5.พื้นที่
ส านักงานหรอืแหล่งงาน ลอ้มสถานีและเชื่อมต่อกบั
ถนนสายหลกั (Office) 6.ถนนสายหลกั เชื่อมต่อกบั
พืน้ทีภ่ายนอกรศัมขีองสถานีขนสง่มวลชน (Arterial) 

ในงานวิจัยน้ีจึงขอยกแนวคิดการพฒันา
พืน้ที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของเมอืงเดนเวอร์จาก
แผนยุ ท ธศ าสตร์ที่ จ ัดท า ขึ้ น โ ดย  Community 
Planning and Development, City and County of 
Denver เ น่ื อ ง ด้ ว ย เ มื อ ง เ ดน เ ว อ ร์ ไ ด้ ป ร ะ สบ
ความส าเร็จในการวางผงัและจดัองค์ประกอบของ
พื้ น ที่ ร อ บ ส ถ า นี ข น ส่ ง ม ว ล ชน  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น

ความสมัพนัธใ์นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีบ่รเิวณ
โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง ให้มีความ
หนาแน่นของประชากรและกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่
ผสมผสานและทนัสมยัทีสุ่ดในปัจจุบนั (ฐาปนา บุณย
ประวติร, 2558) 

2.1.1 กำรประเมินและพิจำรณำควำม
พร้อมในกำรพัฒนำสถำนีขนส่งมวลชน  (station 
evaluation) 

1.ความพร้อมทางการตลาดและเศรษฐกจิ 
(market readiness) เป็นเครือ่งชีว้ดัทีม่คีวามส าคญัที่
จะแสดงถงึมูลค่าของอสงัหารมิทรพัย์ความต้องการ
ผูบ้รโิภค และแนวโน้มทางเศรษฐกจิของพืน้ทีบ่รเิวณ
โดยรอบสถานี ประกอบไปด้วย จ านวนและขนาด
ของครวัเรอืน มลูคา่ทีด่นิ ราคาขายของทีอ่ยูอ่าศยั  

2.ศักยภาพในการพัฒนา (development 
potential) พจิารณากฏหมาย ลกัษณะทางกายภาพ
และโครงสรา้งการด าเนินงานของสถานีขนสง่มวลชน
ว่ามีความพร้อมในการพัฒนาในรูปแบบใหม่  
ประกอบไปดว้ย จ านวนที่ดนิขนาดใหญ่และทีด่นิวา่ง
เปล่าส าหรับการพัฒนา การลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ฐานจากภาครฐั การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและอาคาร  

3 . คุ ณ ส ม บัติ ค ว า ม เ ป็ น  TOD (TOD 
characterist-icc) เครื่องชี้วดัทศิทางในการพฒันาว่า
มคีวามพรอ้มในการเป็นพื้นที่ TOD ที่มคีวามพร้อม
ในเรื่องของสิง่อ านวยความสะดวก ระบบการเขา้ถึง
และบรกิารที่ด ีประกอบไปด้วย ความหนาแน่นของ
ประชากร สิง่อ านวยความสะดวก รปูแบบระบบขนสง่
มวลชน  

จากการศึกษาแนวคิด TOD ของเมือง
เดนเวอร์ท าใหท้ราบไดถ้ึงผลของการประเมนิความ
พรอ้มของสถานีทีม่ปีระสทิธภิาพและศกัยภาพในการ
พัฒนา ทางผู้วิจ ัยจึงน ากระบวนการประเมินและ
พิจารณาความพร้อมในการพัฒนาสถานีขนส่ง
มวลชนมาเป็นเกณฑใ์นการจดัล าดบัความส าคญัใน
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การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อคัดเลือกสถานีที่มี
ความพร้อมมากที่สุดในการพฒันามาเป็นต้นแบบ
ข อ ง  TOD ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ผ่ า น เ กณฑ์ ทั ้ง  3 
องคป์ระกอบ 

 
3.ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 กรอบการวิจยั 

การศึกษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและจดัองค์ประกอบ
ที่ดินตาม แนวคิดการพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชน   (TOD: Transit Oriented Development) 
จากแผนกลยุทธ์ของเมอืงเดนเวอร์ ปี 2014 โดยได้
ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ต า ม ขั ้น ต อ น ข อ ง
กระบวนการวิจัยตามรูปที่ 3 โดยเริ่มต้นจากการ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมผิ่ายภาพถ่ายทางอากาศและ
การลงส ารวจพื้นที่ ล าดับถัดไปเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลทุติยภูมขิองพื้นที่ที่ท าการวจิยั ทัง้ขอ้มูลทาง
กายภาพของพืน้ทีแ่ละอาคารในบรเิวณทีท่ าการวจิยั
และสถิติจากหน่วยงานการปกครอง  พร้อมทัง้
วเิคราะหแ์ละอภปิรายในประเดน็ความพรอ้มในการ
พัฒนาสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งสามารถแสดงผล
ออกมาในรูปแบบของการจดัล าดบัความส าคญัใน
การพัฒนา โดยน าสถานีทัง้หมด 5 สถานีในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ดมาพจิารณาผ่านเกณฑ์ทัง้ 3 
ขอ้ ซึ่งได้แก่ 1.การตลาดและเศรษฐกจิ 2.ศกัยภาพ
ในการพฒันา 3.คุณสมบตักิารเป็น TOD  
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 3 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 

โดยขอ้มูลทีจ่ะใชส้ าหรบัการวเิคราะหแ์ละใหค้ะแนน
ในเกณฑ์ทัง้ 3 องค์ประกอบนัน้จะประกอบไปด้วย 
ขอ้มูลประเภท 1.คุณลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งไดแ้ก่ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การใชป้ระโยชน์อาคาร จ านวน
ที่ดินขนาดใหญ่ จ านวนที่ดินว่างเปล่า สิ่งอ านวย
ความสะดวก สวนสาธารณะ เสน้ทางการสญัจรและ
รูปแบบบรกิารขนส่งมวลชน 2.บรบิททางสงัคม ซึ่ง
ได้แก่ จ านวนและขนาดของครวัเรือน จ านวนและ
ขนาดของประชากร และความหนาแน่นของ
ประชากร 3.บรบิททางเศรษฐกจิ ซึง่ไดแ้ก่ มลูคา่ทีด่นิ 
ราคาขายที่อยู่อาศยัต่อตารางเมตร และผู้ถือครอง
ทีด่นิ  
3.2.วิธีการให้คะแนน 

ปัจจยัในแต่ละเกณฑ์ส าหรบัการจดัล าดบั
ความส าคญัในการพฒันานัน้ มคีา่คะแนน อยูร่ะหวา่ง 
1 ถึง3 คะแนน ซึ่งคะแนนส าหรบัตวัแปรนัน้แปรไป
ตามคุณสมบตัิของปัจจยัที่ได้กล่าวถึง จากการลง
พืน้ทีส่ ารวจขอ้มูลและแปลค่าเป็นค่าเฉลีย่สามล าดบั
โดย 3 คะแนนหรอืคะแนนทีม่ากทีสุ่ดนัน้จะขึน้อยู่กบั
ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดของขอ้มูล หลงัจากการใหค้ะแนน
ในแต่ละปัจจัยเสร็จสิ้นจึงน าผลคะแนนที่ได้ในทุก
ปัจจยัมารวมและประมวลผล เพื่อทีจ่ะคดัเลือกสถานี
ขนส่งมวลชนที่มคีวามพร้อมมากที่สุดในการพฒันา
หรอืสถานีทีไ่ดร้บัการประเมนิคะแนนรวมสูงทีสุ่ดจะ
ไดร้บัการคดัเลอืกใหท้ดลองศกึษาเพือ่เป็น TOD  

3.2.1. เ กณฑ์ส า ห รับก า รจัดล า ดับ
ความส าคัญทางการตลาดและเศรษฐกิจ ได้
เลอืกใชข้อ้มูลทุตยิภูม ิ2 ตวัแปร คอื สดัส่วนร้อยละ
ของการใชป้ระโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรมใน
เขตเทศบาลนครปากเกร็ด และราคาประเมนิที่ดิน 
บนถนนแจ้งวัฒนะ โดยตัวแปรทัง้ 2 จะแสดงถึง
ศกัยภาพในการลงทุนเชงิพาณิชยภายในพื้นที่รอบ
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สถานีขนส่งมวลชนและความต้องการในการพฒันา
ทีด่นิผา่นราคาทีด่นิทีส่งูขึน้จากราคาประเมนิทีด่นิ 

3.2.2.  เกณฑ์ส าหรับการจัดล าดับ
ความส าคัญผ่านศักยภาพในการพัฒนา ได้
เลอืกใช้ขอ้มูลปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิ3 ตวัแปร คอื 1.
ผงัสตีามกฏกระทรวงผงัเมอืงรวม จงัหวดันนทบุรี 
พศ.2561 ฉบบัร่าง โดยการจ าแนกแต่ละสถานีทีอ่ยู่
ในเขตพื้นที่ผ ังสีที่มีความแตกต่างกันตามความ
หนาแน่นของพืน้ที ่2.ระดบัความสงูเฉลีย่ของอาคาร
ในแต่ละพืน้ที ่3.จ านวนทีด่นิวา่งเปลา่บรเิวณโดยรอบ
สถานีขนส่งมวลชน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่สามารถ
พฒันาไดโ้ดย ไมส่ง่ผลกระทบในเรื่องของการท าลาย
พื้นที่ เ ดิมของชุ มชน  เพื่ อ วิ เ ค ร า ะห์ขีดจ ากัด
ความสามารถในการพฒันาอาคารที่จะเกิดขึ้น ว่ามี
ศกัยภาพในการพฒันาสงูสดุไดเ้ทา่ใด 

3.2.3. เกณฑ์ส าหรับการจัดล าดับ
ความส าคญัในด้านคณุสมบติัความเป็น TOD ได้
เลอืกใชข้อ้มลูปฐมภมูติวัแปร 3 ตวัแปร คอื 1.รปูแบบ
การบรกิารขนส่งมวลชน โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ รถตู ้รถเมลแ์ละรถสองแถว โดยทัง้สิน้เป็นรถที่
บรกิารสาธารณะ 2.สดัส่วนการใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทสถาบนัการศกึษา โดยใชปั้จจยัเหลา่น้ีในการ
วิเคราะห์เพื่อดูถึงความสามารถของพื้นที่บริเวณ
โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนว่ามีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากพอสมควรหรอืไม ่
4.ผลการศึกษา 
4.1 คณุลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนทีร่อบสถานี 

เทศบาลนครปากเกรด็เป็นเทศบาลทีอ่ยู่ใน
เขตการปกครองจงัหวดันนทบุรแีละเป็นสว่นหนึ่งของ
เส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ตัง้อยู่บรเิวณ
พื้นที่ฝัง่ตะวนัออกของจงัหวดันนทบุรซีึ่งตดิกบัเขต
หลกัสีข่องกรุงเทพมหานครและบรเิวณพืน้ทีฝั่ง่เหนือ
ซึง่ตดิกบัจงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 5 ต าบล แต่
เดมิพื้นที่ปากเกร็ดนัน้เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าเหมาะแก่

การเพาะปลูกและการท าเกษตรกรรม แต่เมื่อเวลา
เปลีย่นแปลงเทศบาลนครปากเกรด็นัน้ได้กลายเป็น
พื้นที่รองรบัการเจรญิเติบโตของทัง้จงัหวดันนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร พืน้ทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ได้
ถูกพฒันากลายเป็นที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ 
และพื้นที่พาณิชยกรรมจนเกิดเป็นพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของประชากรและเป็นพื้นที่ที่มกีารพฒันา
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ  

4.1.1 กำรใช้ประโยชน์อำคำร (building 
use)  

จากตารางที่ 1 แสดงใหเ้หน็ร้อยละการใช้
ประโยชน์อาคารในรศัมรีอบสถานีขนสง่มวลชนสายสี
ชมพ ูซึง่การใชป้ระโยชน์อาคารส่วนใหญ่นัน้เป็นการ
ใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัมากถงึรอ้ยละ 65 ของ
อาคารทัง้หมดเน่ืองดว้ยพืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็
นัน้แต่เดมิเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์และเหมาะ
แก่การตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่สมยัโบราณสง่ผลใหก้ารใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยนัน้มีสัดส่วนที่
สงูสุด รองมาดว้ยการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยกรรม
จากการขยายตวัของเมอืงซึ่งท าใหพ้ื้นที่ต้องรองรบั
การเจรญิเตบิโตและพฒันา ซึง่มสีดัส่วนเฉลีย่รอ้ยละ 
10 ของพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนทัง้หมด 

 
ตารางท่ี 2 สดัสว่นการใชป้ระโยชน์อาคาร 

การใชป้ระโยชน์
อาคาร (Building 

use) 

สดัสว่น (รอ้ยละ) 
สถานี

1 
สถานี

2 
สถานี

3 
สถานี

4 
สถานี 

5 
ทีอ่ยูอ่าศยั 80.78 80.91 76.58 82.06 65.09 
พาณิชยกรรม 11.55 11.99 17.41 12.16 18.03 
อุตสาหกรรม 1.98 0.82 0.20 0.31 6.14 
ผสมผสาน 3.71 5.71 3.77 4.55 8.57 
สถาบนัราชการ 0.00 0.49 0.81 0.49 1.92 
สถาบนัการศกึษา 1.81 0.00 1.22 0.37 0.00 
ศาสนสถาน 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 
เกษตรกรรม 0.09 0.00 0.00 0.06 0.26 

หมายเหต ุหมายเลขสถานีอา้งองิตามรปูที ่2  
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4.1.2 ทีด่นิวำ่งเปล่ำและทีด่นิขนำดใหญ่ 
(vacant land and parcel land) 

ตามตารางที ่ 2 สามารถสรุปจ านวนพืน้ที่
วา่งเปลา่และทีด่นิขนาดใหญ่บรเิวณรอบสถานีขนสง่
มวลชน 500 เมตร รายละเอยีดดงัน้ี  
ตารางท่ี 2 สดัสว่นการใชป้ระโยชน์อาคาร 

สถาน ี ทีด่นิวา่งเปลา่ ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.) 
1.สถานีเมอืงปาก

เกรด็ 
2 

106,060.00 

16,300.00 

2.สถานีเลีย่งเมอืง
ปากเกรด็ 

2 
69,470.00 

48,070.00 

3.สถานีแจง้วฒันะ 
ปากเกรด็ 

3 
80,640.00 
16,859.00 
43,011.00 

4.สถานีเมอืงทอง 0 - 
5.สถานีศรรีชั 0 - 

4.1.3 โ ค ร ง ข่ ำ ย ร ะบบขนส่ ง ม ว ลชน
สำธำรณะ (public transportation)  

ตามรูปที่ 4 สามารถสรุปจ านวนรูปแบบ
บรกิารขนสง่มวลชนได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ รถเมลแ์ละ
รถตูโ้ดยสาร ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รปูท่ี 4 แสดงระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 
 

4.1.4 โครงข่ำยคมนำคมและกำรสัญจร 
(transportation network and connectivity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ในเขตเทศบาลนครปากเกรด็นัน้มเีสน้ทาง
การคมนาคมทีส่ าคญัทัง้ทางบกและทางน ้าเน่ืองดว้ย
ศกัยภาพของพืน้ทีท่ีต่ ัง้อยู่ตดิกบัแม่น ้าเจา้พระยาซึ่ง
มที่าเทยีบเรอืเทศบาลนครปากเกรด็เป็นท่าเทยีบเรอื

สาธารณะหลกั โดยเป็นจุดการเชือ่มต่อการขนสง่ทาง
น ้าระหวา่ง อ าเภอเมอืงนนทบุรแีละกรุงเทพมหานคร
แล ะถนนแจ้ ง วัฒน ะที่ เ ป็ นถนนสายหลักที่ มี
ความส าคญั ซึ่งภายในปี 2564 การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการวางแผนการ
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู ซึ่งจะเดิน
ทางผ่านเทศบาลนครปากเกร็ดตามแนวถนนแจ้ง
วฒันะเพือ่เป็นจุดเปลีย่นถ่ายไปยงัรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
ตามรปูที ่5 

รปูท่ี 5 โครงขา่ยคมนาคม 
พืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็ 

 
4.1.5 คว ำมสู ง เ ฉ ลี ่ย  (building height) 

อาคารในเขตเทศบาลนครปากเกรด็นัน้มคีวามสงูอยู่
ในชว่ง 1.37 ชัน้ ซึง่มคีวามสงูเฉลีย่ทัง้หมด 1.91 ชัน้  
4.2 บริบททางเศรษฐกิจและสงัคมของพ้ืนทีร่อบ
สถานี  

4.2.1 ประชำกรและครวัเรอืน (population 
and household growth) จ ากสถิติ ข อ งก รมกา ร
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 ได้สรุป
ประชากรรวมใน เขตจังหวัดนนทบุ รีมีทั ้ง สิ้น 
1,220,616 คน มคีวามหนาแน่นของประชากรเทา่กบั 
1,975 คนต่อตารางกโิลเมตร ซึ่งเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ จ านวนประชากรเฉลีย่ต่อครวัเรอืนเท่ากบั 4 
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คน อกีทัง้ไดจ้ าแนกประชากรในเขตอ าเภอเทศบาล
นครปากเกรด็ โดยมจี านวนทัง้สิน้ 244,911 คน หรอื
ร้อยละ 20.06 ของประชากรทัง้หมดในเขตจงัหวดั
นนทบุร ี

4.2.2 รำคำประเมนิทีด่นิ (property values) 
สรุปจากราคาประเมนิทุนทรพัย์ที่ดิน รอบบญัชี ปี 
พ.ศ. 2555-2558 และ พ.ศ. 2559-2562 ตามตารางที ่
3 นัน้แสดงราคาทีด่นิทีม่มีูลค่าสูงขึน้จากเดมิในรอบ
แต่ละปีในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยดู
พจิารณาจากราคาประเมนิที่ดินของถนนสายหลกั
และสายรอง ซึง่ไดแ้ก่ ถนนแจง้วฒันะ ถนนเลีย่งเมอืง
ปากเกร็ดและถนนเมอืงทองที่ปรบัสูงขึ้นเป็นล าดบั
ตามตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 สดัสว่นการใชป้ระโยชน์อาคาร 

ล า
ดบั 

หน่วยทีด่นิ 
(ถนน) 

ราคาประเมนิทีด่นิ 
(บาท/ต.ร.ว) 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง  

(รอ้ยละ) 
ปี 2555 – 
2558 

ปี 2559 - 
2562 

1 
ถนน 

แจง้วฒันะ 
120,000 150,000 25.0 

2 
ถนน 

เมอืงทอง 
60,000 80,000 33.3 

3 
ถนน 

เลีย่งเมอืง 
40,000 60,000 50.0 

4.2.3 กฏกระทรวงผังเมืองรวมนนทบุรี 
ตาม แผนผงัการใช้ประโยชน์ที่ดนิในอนาคตหรอืผงั
เมอืงรวมนนทบุร ีฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2 ตามรปูที ่6 

รปูท่ี 6 กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมนนทบุร ีฉบบัปรบัปรงุ 2                           
ทีม่า: องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี

โดยพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้ท าการศึกษา
ตามเสน้ทางคมนาคมระบบรางสายสชีมพูนัน้ได้อยู่
ในพืน้ทีร่ะหว่าง ย.4 ถงึ ย.8 และพืน้ที่ พ.1 ถงึ พ.4 
ซึง่เป็นพืน้ทีบ่รเิวณศูนยก์ลางชุมชนทีม่ที ัง้พืน้ทีท่ีอ่ยู่
อาศยัและพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ซึ่งตามขอ้ก าหนดการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2556 นัน้ได้
กล่าวถึง อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
(FAR:Floor Area Ratio) และ อตัราสว่นของทีว่า่งต่อ
พืน้ทีอ่าคารรวม (OSR:Open Space Ratio) สามารถ
สรุปไดต้ามตารางที ่4 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อ
ทีด่นิและอตัราสว่นของทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม 

 
4.3 วิธีการให้คะแนนและผลการประเมิน 

ปัจจยัในแต่ละเกณฑ์ส าหรบัการจดัล าดบั
ความส าคญัในการพฒันานัน้ มคีา่คะแนน อยูร่ะหวา่ง 
1 – 3 คะแนน ซึ่งคะแนนส าหรบัตวัแปรนัน้แปรไป
ตามคุณสมบตัิของปัจจยัที่ได้กล่าวถึง จากการลง
พืน้ทีส่ ารวจขอ้มูลและแปลค่าเป็นค่าเฉลีย่สามล าดบั 
โดย 3 คะแนนหรอืคะแนนทีม่ากทีสุ่ดนัน้จะขึน้อยู่กบั
ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดของข้อมูลตามตารางที่ 5 และผล
การประเมนิตารางที ่6 

 
 
 
 
 
 
 
 

การใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ 

ย. 
6-5 

ย. 
6-6 

ย.
7-1 

ย.
7-4 

ย.
8-1 

ย.
8-2 

พ.
4-5 

พ.
4-6 

FAR (ต่อ1) 4.5 4.5 5 5 6 6 8 8 
OSR (ต่อรอ้ยละ) 6.5 6.5 6 6 5 5 4 4 



การจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนตามแนวคดิ TOD:  
กรณศีกึษา สถานีรถไฟฟ้าสายสชีมพใูนเทศบาลนครปากเกรด็ 
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ตารางท่ี 5  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการจดัล าดบั
ความส าคญัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน 
 

 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงผลการใหค้า่คะแนนในแต่ละ
ปัจจยัในเกณฑส์ าหรบัการจดัล าดบัความส าคญัใน
การพฒันา 

เกณฑ์
การ

จดัล าดบั
ความส า
คญั 

ปัจจยั 

สถ
าน

ีเม
อืง
ปา

กเ
กร
ด็ 

สถ
าน

ีเล
ีย่ง
เม
อืง

 

สถ
าน

ีแจ
ง้ว
ฒัน

ะ 
ปา

กเ
กร
ด็ 

สถ
าน

ีเม
อืง
ทอ

ง 

สถ
าน

ีศร
รีชั

 

1 

1.รอ้ยละการใช้
ประโยชน์อาคาร
ประเภทพาณชิ
ยกรรม 

1 1 3 1 3 

2.ราคาประเมนิ
ทีด่นิ 
ถนนแจง้วฒันะ 

3 3 3 3 3 

2 

1.ผงัสตีามกฏ
กระทรวง 

3 2 2 2 1 

2.ความสงูอาคาร
เฉลีย่ 

2 1 3 1 2 

3.จ านวนทีด่นิ
ว่างเปล่า 

2 2 3 1 0 

3 
1.รปูแบบบรกิาร
ขนส่งมวลชน 

1 1 3 1 1 

 

2.รอ้ยละการใช้
ประโยชน์อาคาร
ประเภท
สถาบนัการศกึษา 

3 0 2 1 0 

 ผลรวม (21) 15 10 19 10 10 

 
 
5.อภิปรายและสรปุผล 

จากการประเมนิขอ้มูลและให้คะแนนการ
จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาจากปัจจัย 
สามารถสรุปไดว้่า สถานีทีม่คีวามพรอ้มมากทีสุ่ดใน
การพฒันา คอื สถานีแจง้วฒันะ ปากเกรด็ ทีม่คีะแนน
ทัง้สิ้น 19 คะแนน ซึ่งมากกว่าสถานีอื่นถึง 4 -9 
คะแนนจากทัง้หมด โดยสถานีทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกนัน้
ไดร้บัคะแนนสงูในเกณฑท์างการตลาดและเศรษฐกจิ 
และคุณสมบตัิความเป็น TOD ผู้วจิยัจงึได้คดัเลือก
สถานีแจ้งวฒันะปากเกรด็มาใชใ้นการศกึษาและท า
การวจิยั โดยพื้นที่บริเวณรอบสถานีตามรูปที่ 7 มี
การใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรมเป็นสดัส่วนที่สูง 
พร้อมด้วยพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่สามารถวางผงัและ
ออกแบบเพื่อรองรบัการพฒันาซึ่งมคีวามสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อที่จะรองรับการ
ขยายตวัของเมอืงจากการผ่านของเสน้ทางคมนาคม
ระบบรางสายสีชมพู สถานีแจ้งวฒันะปากเกร็ดจึง
จ าเป็นที่จะต้องวางผังกิจกรรมเพื่อรองรับการ
ขยายตวัของเมอืงในอนาคต 

 
 

เกณฑก์าร
จดัล าดบั

ความส าคญั 
ปัจจยั คะแนน รายละเอียด 

1.ทาง
การตลาดและ
เศรษฐกิจ 

1.รอ้ยละการใช้
ประโยชน์อาคาร

ประเภท 
พาณชิยกรรม 

3 มากกว่า 15.00% 

2 13.00 – 14.99% 

1 ต ่ากว่า 13.00% 

2.ราคาประเมนิ
ทีด่นิ 

ถนนแจง้วฒันะ 

3 มากกว่า 60,000 
2 30,000-60,000 
1 ต ่ากว่า 30,000  

2.ศกัยภาพใน
การพฒันา 

1.ผงัสตีามกฏ
กระทรวง 

3 พ.1-พ.4 
2 ย.7-ย.8 
1 ย.4-ย.6 

2.ความสงูอาคาร
เฉลีย่ 

3 มากกว่า 2.1 ชัน้ 
2 2.0-2.1 ชัน้ 
1 ต ่ากว่า 2.0 ชัน้ 

3.จ านวนทีด่นิว่าง
เปล่า 

3 3 แปลง 
2 2 แปลง 
1 1 แปลง 

3.คณุสมบติั
ความเป็น TOD 

1.รปูแบบบรกิาร
ขนส่งมวลชน 

3 3 รปูแบบ 
2 2 รปูแบบ 
1 1 รปูแบบ 

2.รอ้ยละการใช้
ประโยชน์อาคาร

ประเภท
สถาบนัการศกึษา 

3 มากกว่า 1.8% 

2 0.6 – 1.8% 

1 ต ่ากว่า 0.6% 

 ผลรวม (21) 
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รปูท่ี 7 การใชป้ระโยชน์อาคารบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ
สถานี แจง้วฒันะ ปากเกรด็ 
 
6.รายการอ้างอิง 
6.1 วารสาร 
เสำวณี จนัทะพงษ,์ และนิธสิำร พงศปิ์ยะไพบลูย.์ 

(2017). 20 ปีวกิฤตเศรษฐกจิ 2540: บทเรยีนสู่
เสน้ทำงเศรษฐกจิทีส่มดุลและยัง่ยนื. ธนำคำร
แหง่ประเทศไทย วำรสำร Focused and quick, 
(Issue 115), 1-10. 

6.2 เวบ็ไซต ์
City and County of Denver. (2014). Transit 

oriented development strategic plan (FTACA 
Publicat ion No. CO-79-1000). Retrieved 
October 16, 2018, from 

https://www.denvergov.org 
Calthorpe Associates. (2011). Transit-oriented 

develop ment design guidelines. Retrieved 
October 16, 2018,  
from http://www.per.saccounty.net/Plan 
sandProjectsInProgress/Documents/General 

6.3 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์(GIS) 
เทศบาลนครปากเกรด็. (2562). 

http://www.per.saccounty.net/Plan%20sandProjectsInProgress/Documents/General%20Plan%202030/GP%20Elements/TOD%20Guidelines.pdf
http://www.per.saccounty.net/Plan%20sandProjectsInProgress/Documents/General%20Plan%202030/GP%20Elements/TOD%20Guidelines.pdf
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แนวทางการเช่ือมโยงพืน้ท่ีสีเขียวตามผงัเมืองเพ่ือขบัเคล่ือนเป้าหมาย 

การพฒันาท่ียัง่ยืน: เป้าหมายท่ี 11.7.1 

A guideline to support a linkage of green spaces within urban planning 
system towards the Sustainable Development Goal: Target 11.7.1 
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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยในปัจจุบนัไดพ้ฒันาตามเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่11.7 คอื 
การจัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และ  
ผูม้คีวามบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษานโยบายและแผนการพฒันาพืน้ที่ 
สีเขียวตามผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนเป้าหมายที่ 11.7.1 การศึกษาครัง้น้ี 
ใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัแบบสมัภาษณ์เชงิลกึจากตวัแทนภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และคดัเลอืก ผงัเมอืงรวมเมอืงบวัใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา และผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนของชุมชนระดับเมืองขนาดเล็ก 
ทีม่ทีีโ่ล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มรูปแบบสวนสาธารณะ เพื่อน าไปวเิคราะหน์โยบายการ
พฒันาพืน้ทีส่เีขยีว ผลการศกึษาพบวา่การพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวตามผงัเมอืงเป็นการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวเทา่นัน้ ภาครฐั
ยงัขาดนโยบายการพฒันาพืน้ทีใ่นภาพรวมและการเขา้ถงึยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มคนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย ซึง่
จะน าไปสูก่ารเสนอแนะนโยบายการพฒันาการเชือ่มโยงพืน้ทีส่เีขยีวตามผงัเมอืงต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื, เมอืงยัง่ยนื, พืน้ทีส่เีขยีว, กำรเขำ้ถงึ 
 
Abstract 

Thailand’s development policy currently complies with the 1 7  goals of the Sustainable 
Development Goal (SDG) .  For the SDG 1 1 . 7 . 1 , it attempts to support a universal access to safe, 
inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons 
and persons with disabilities by 2 0 3 0 .  This research aims to study policies and plans for the 
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development of green areas designated in community and city comprehensive plans in order to provide 
a guideline to achieve the SDG goal 11.7.1. The research methodology includes in-depth interviews of 
representatives from related public sectors. The study focuses on the city comprehensive plans of Bua 
Yai city in Nakhon Ratchasima and Phrae city. These cities represent small urban centres which have 
existing open spaces for recreation and environmental quality preservation in order to understand the 
development policy.  The result shows that the development of green spaces according to the urban 
planning system is limited to provision of such spaces. There is an insufficient holistic approach towards 
spatial development and universal access to safe and inclusive especially for persons with disabilities. 
This leads to the purpose of the development guideline for a linkage of green spaces within urban 
planning system in Thailand. 

Keywords: Sustainable development goal, sustainable city, green space, accessibility 

 
1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในการประชุมสหประชาชาติ ครัง้ที่  2  
ณ กรุงรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ในปี พ.ศ. 
2535 เป็นจุดเริม่ตน้ของเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
Sustainable Development Goal (SDG) หัวข้อใน
การประชุมดงักล่าวว่าดว้ยเรื่องของสิง่แวดลอ้มและ
การพฒันา โดยมกีารเหน็ชอบจากประเทศสมาชกิ
องค์การสหประชาชาติ น าแผนปฏิบัติการ 21 
(Agenda 21)ไปใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยืนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2542 ต่อมาได้
ก าหนดเ ป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goal: MDG) เพื่อขจัด
ความยากจน ส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเพศและ
บทบาทสตร ีและการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2558 เมื่อเป้าหมายการ
พัฒ น า แ ห่ ง ส หั ส ว ร ร ษ สิ้ น สุ ด ล ง  อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงก าหนด
เป้าหมายการพฒันาขึน้ใหม่ ภายหลงัปี พ.ศ. 2558 
มีระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2559 - 2573) เรียกว่า 

เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั ่ง ยื น Sustainable 
Development Goal (SDG)  ป ร ะ ก อบด้ ว ย  1 7 
เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิ 
193 ประเทศ น าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุผลส าเรจ็ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชกิขององคก์าร
สหประชาชาติ ทีไ่ดน้ าหลกัการพฒันาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 17 เป้าหมาย โดย
เป้าหมายที่ 11 เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเมอืงอย่าง
ยัง่ยนื และมเีป้าประสงคท์ี ่7 วา่ดว้ยเรื่องของการจดั
ให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย โดยมตีัวชี้วดัที่ 1 คือ ส่วนแบ่งเฉลี่ยของ
พืน้ที่เมอืงที่ถูกสรา้งขึน้ใหเ้ป็นสถานที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรบัทุกคน ซึ่งกรมโยธาธิการและผงั
เมอืง เป็นหน่วยงานในการจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/
ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 11.7.1 โดย
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาเมอืง ซึ่งพื้นที่สเีขยีวทางผงัเมอืง หมายถึง 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีโ่ล่งเพื่อนันทนาการ



มาตรการทางผงัเมอืงเพือ่การอนุรกัษพ์ืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ีเพือ่ผลติสนิคา้ 
สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์กรณศีกึษา : พืน้ทีเ่พาะปลกูทุเรยีน จงัหวดันนทบุร ี
อจัฉราภรณ์ ปลืม้อารมณ์ และ ผศ.ดร.สวุด ีทองสุกปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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และการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อกนัพื้นที่ไว้
ส าหรบันันทนาการ พกัผ่อนหย่อนใจ แต่ในปัจจุบนั
ยังพบปัญหาพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากร และยังขาดมิติด้านการ
เชื่อมโยงและการเขา้ถึงพื้นที่สเีขยีว จงึจ าเป็นที่จะ
ศกึษาแนวทางการเชื่อมโยงพืน้ทีส่เีขยีวตามผงัเมอืง
เพื่ อขับ เคลื่ อน เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั ง่ ยืน 
เป้าหมายที่ 11.7.1 เพื่อเสนอแนะนโยบายและ
แผนการพฒันาการเชือ่มโยงพืน้ทีส่เีขยีวนนัทนาการ
ตามผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชนต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

เพื่อศกึษานโยบายและแผนการพฒันาพืน้ที่ 
สเีขยีวตามผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ไดแ้ก่ ทีโ่ล่งเพือ่
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ปร ะ เภทพื้นที่ นั นทนาการ  เ ช่ น  สนามกีฬ า 
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น และ เสนอแนะ
นโยบายการพฒันาการเชื่อมโยงพื้นที่นันทนาการ
ทางผังเมือง ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากร และเขา้ถงึไดส้ าหรบัทุกคน 
2 แนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยืน 11.7.1 

เป้าหมายที ่11.7.1 ว่าดว้ยเรื่องการจดัใหม้ี
การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
รา่งกาย ซึง่มตีวัชีว้ดัที ่1 คอื สว่นแบง่เฉลีย่ของพืน้ที่
เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เ ป็นสถานที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรับทุกคน จะเห็นได้ว่าเป้าหมาย
ดงักล่าว สนับสนุนใหม้กีารจดัการพืน้ทีน่ันทนาการ
ทางผงัเมอืง ให้เพยีงพอต่อจ านวนประชากร และ
ตอ้งค านึงถงึการเขา้ถงึพืน้ทีน่ันทนาการนัน้ ไดด้ว้ย 
ซึ่งในการวิจยัครัง้น้ี จึงมุ่งศึกษาแนวทางการเพิ่ม
พืน้ทีน่ันทนาการทางผงัเมอืง การเชื่อมโยงและการ

เข้าถึงพื้นที่นันทนาการ  เพื่ อขับ เคลื่ อนตาม
เป้าหมายดงักล่าว 
2.2 แนวคิดพ้ืนทีสี่เขียว 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2562) ใหค้ าจ ากดัความ
พืน้ทีส่เีขยีว (green space) หมายถงึ พืน้ทีธ่รรมชาต ิ
หรอืพืน้ทีท่ีม่นุษยส์รา้งขึน้ในเมอืงหรอืชุมชน ซึง่ปก
คลุมไปด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มี
ประโยชน์เพื่อสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศการด ารงชวีติ 
และคุณภาพของชีวิตประชาชน ซึ่งมีการจ าแนก
ประเภทพืน้ทีส่เีขยีว 6 ประเภท ตามคู่มอืการพฒันา
พื้นที่สเีขยีว ดงัน้ี (1) พื้นที่สเีขยีวเพื่อนันทนาการ
และความงามทางภูมิทัศน์ ได้แก่ พื้นที่สีเขียว
นันทนาการ เช่น สวนสาธารณะระดับต่าง ๆ (2) 
พืน้ทีส่เีขยีวอรรถประโยชน์ ได้แก่ พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อ
การผลติ พื้นที่สเีขยีวบรเิวณสาธารณูปการ สุสาน 
พื้ น ที่ ว ั ด  โ บ ร าณ สถ า น  แ ล ะ พื้ น ที่ ส ถ า บัน  
(3) พื้นที่สเีขยีวเพื่อการอนุรกัษ์ ได้แก่พื้นที่ชุ่มน ้า 
และพืน้ทีป่่า (4) พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นริว้ยาว ไดแ้ก่ ริ้ว
แนวทางเดนิ ฝัง่แมน่ ้าและฝัง่คลอง เขตทางจกัรยาน
และเขตทางเท้ารมิเกาะกลางถนนในเมอืง เป็นต้น 
(5) พืน้ทีส่เีขยีวอื่น ๆ ไดแ้ก่ ทีด่นิวา่งเปลา่พืน้ทีย่่าน
การค้ารกร้างและพื้นที่สเีขยีวอนุรกัษ์ เป็นต้น และ 
(6) พืน้ทีส่เีขยีวพเิศษ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑธ์รรมชาตทิี่
มชีวีติ และแหล่งเรยีนรูพ้ชืพรรณธรรมชาติ ซึ่งการ
จ าแนกพืน้ทีส่เีขยีวดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทีก่รมโยธาธกิารและผงั
เมอืงก าหนดเป็นสเีขยีวอ่อนในการจดัท าผงัเมอืงรวม 
เป็นพืน้ทีส่ าคญัอยา่งยิง่ทีท่ าใหเ้มอืงมคีวามน่าอยู่ 

การลดลงของจ านวนพืน้ทีส่เีขยีวทีส่วนทาง
กับการเติบโตของเมืองส่งผลให้องค์กรต่างๆ 
ก าหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีสัดส่วนที่



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

646 

เหมาะสมต่อประชากรของเมอืง จ าแนกตามองคก์ร 
ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 เกณฑม์าตรฐานอตัราสว่น 
พืน้ทีส่เีขยีว 

ประเภท 

มาตรฐาน
อตัราสว่นพืน้ที ่
สเีขยีวของ

เมอืง 

ตร.ม./
คน 

แหลง่ทีม่า 

มาตรฐาน 
สากล 

องคก์ารอนามยั
โลก 

9 
World Health 
Organization 
(WHO) 

องคก์าร
สหประชาชาต ิ

30 
United Nations 
(UN) 

มาตรฐาน
นานาชาต ิ

สหภาพยโุรป 25 
European 
Green Capital 

สหราช
อาณาจกัร 

20 
Natural 
England 

สหรฐัอเมรกิา 40 

The National 
and Recreation 
and Park 
Association 
(NRPA)  

ญีปุ่่ น 15 

Ministry of 
Land 
Infrastructure 
Transport and 
Tourism  

ทีม่า : ปรบัปรุงจากส านกัสิง่แวดลอ้มชุมชนและพืน้ที่
เฉพาะ, 2560. 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวใน
ประเทศไทย 

องคก์ร 
มาตรฐาน 
พืน้ทีส่เีขยีว 

การน าไปใช ้

ส านกังาน
นโยบายและ
แผนทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

15 ตร.ม./คน 
พืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะ 
ภาพรวมทัง้ประเทศ 

รอ้ยละ 15 
สดัสว่นพืน้ทีใ่นเขต
เทศบาลนคร 

รอ้ยละ 15 
สดัสว่นพืน้ทีใ่นเขต
เทศบาลเมอืง 

รอ้ยละ 25 
สดัสว่นพืน้ทีใ่นเขต
เทศบาลต าบล 

กรมโยธา 
ธกิารและผงั

เมอืง 

2.5 ไร/่ 
ประชากร 
1,000 คน 

ก าหนดพืน้ทีโ่ลง่เพือ่
นนัทนาการและการรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ใน
การจดัผงัเมอืงรวม 

ทีม่า : ผูว้จิยั, 2562. 
 

จะเหน็ไดว้่าการก าหนดมาตรฐานอตัราส่วน
พืน้ทีส่เีขยีวในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ มกีารก าหนดค่า
มากกว่า 15 ตารางเมตรต่อคน ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาและเพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่อเป็นสวสัดิการ
ของประชาชนและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ส่วน
ประเทศไทย มกีารก าหนดสดัส่วนโดยจ าแนกได ้2 
รูปแบบ ได้แก่ (1) สดัส่วนพื้นที่สเีขยีวทัง้หมดต่อ
จ านวนประชากร และ (2) สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ทัง้หมดต่อพื้นที่เทศบาล ซึ่งกรมโยธาธกิารและผงั
เมือง ก าหนดให้มีพื้นที่โล่งฯ 2.5 ไร่ต่อประชากร 
1,000 คน หรอืมคี่าเท่ากบั 4 ตารางเมตรต่อคน เมื่อ
เปรยีบเทยีบองค์กรในระดบัสากลท าใหพ้บว่าเกณฑท์ี่
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนดยงัต ่ากวา่ทีอ่งคก์าร
อนามยัโลกก าหนดไวท้ี ่9 ตารางเมตรต่อคน และยงัไม่
มเีกณฑก์ าหนดสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดต่อพืน้ทีผ่งั
เมอืงรวม 

2.3 นโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางท่ี 3 สรุปสาระส าคญัของนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่ 1 สร้างการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสี
เขยีว ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ปกคลุม
พื้นที่ ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ 
(ได้แก่ ป่าธรรมชาติ รอ้ยละ 35 พื้นที่
สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 และ
พื้นที่พกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 5 และ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน



มาตรการทางผงัเมอืงเพือ่การอนุรกัษพ์ืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ีเพือ่ผลติสนิคา้ 
สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์กรณศีกึษา : พืน้ทีเ่พาะปลกูทุเรยีน จงัหวดันนทบุร ี
อจัฉราภรณ์ ปลืม้อารมณ์ และ ผศ.ดร.สวุด ีทองสุกปลัง่ หรรษาสขุสนิ 
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หย่อนใจในเขตชุมชนเมอืงและชนบท 
รวมถึงจัดท าแผนที่แนวเขตพื้นที่สี
เขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวราย
จงัหวดั 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื และยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พฒันา ภาค เมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
กล่าวถงึการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง
เพื่อเป็นปอดและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชนและการวางผัง
เมอืงเพือ่ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียว 
ภายใต้โครงการเมอืงสเีขยีว (Green 
City) 

นโยบายและ
แผนการสง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ. 
2560 - 2579 

นโยบายที ่2 สรา้งการเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมัง่คัง่
และยัง่ยนื โดยการจดัระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของ
เมือง พัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม พฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานใหร้องรบัการด าเนินชวีติและ
สังคมผู้สูงอายุ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
เ มื อ ง  จั ด ห า แ ล ะ เ พิ่ ม พื้ น ที่
สวนสาธารณะ รวมถงึเพิม่เสน้ทางการ
เดินที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เดิน วิ่ง 
และจกัรยาน เป็นต้น พฒันาเสน้ทาง
เชื่อมโยงไปสู่สถานที่ส าคัญและ
ปลอดภยั เพื่อลดการใชพ้ลงังานและ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

แผนยทุธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การเพิม่ศกัยภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ดู แ ล ที่
สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์
สงูสุด และยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันา
ภูมภิาค เมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ โดย
พฒันาผงัเมอืงที่มปีระสทิธภิาพ โดย
อาศยัการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 

แผนปฏบิตัริาชการ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

ส่งเสริม สนับสนุนการวางและ
จดัท าผงัเมอืงทุกระดบัเพื่อเป็นกรอบ
ชี้ น า ใ น ก า รพัฒน าพื้ น ที่  แล ะ

2564) กรมโยธาธิ
การและผงัเมอืง 

พฒันาการปรบัปรุงภูมทิศัน์ ปรบัปรุง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม เ มื อ ง  พ ร้ อ ม
องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
อย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ ได้ ม าต ร ฐ าน 
สอดคล้องกบัผงัเมอืง เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการ
ทอ่งเทีย่ว รองรบัการเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่า : ปรบัปรุงโครงการส ารวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนืในบรบิทประเทศไทย และทางเลอืกมาตรการทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 11 เมอืงและถิ่นฐานมนุษย์ที่
ย ัง่ยนื, 2560. 

  นโยบายขา้งต้นท าใหท้ราบถึงการตระหนัก
ของรฐับาลที่ต้องการส่งเสรมิการเพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่อ
การมสีภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
จงึมกีารถ่ายทอดนโยบายระดบัประเทศไปสูห่น่วยงานที่
น านโยบายไปปฏิบัติ  เพื่ อน าไปเป็นกรอบการ
ด าเนินงานเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวแก่เมอืงและชุมชน 

2.3.1 พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2558 

ตามมาตรา 4 ก าหนดให้การวาง จดัท าผงั
เมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ เพือ่สง่เสรมิการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม เพือ่ด ารงรกัษา
หรอืบูรณะสถานทีแ่ละวตัถุทีม่ปีระโยชน์หรอืคุณค่า
ในทางศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์หรอื
โบราณคดหีรอืเพื่อบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
ภูมปิระเทศที่งดงาม หรอืมคีุณค่าในทางธรรมชาติ 
และไดก้ าหนดมาตรา 17 ผงัเมอืงรวมประกอบดว้ย 
แผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผัง
แสดงที่โล่ง ดงันัน้การจดัท าผงัเมอืงรวม กรมโยธาธิ
การและผงัเมอืง จงึไดก้ าหนดพืน้ทีส่เีขยีวอยู่ในการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีโ่ล่งเพื่อนันทนาการและ
การรกัษาคุณาพสิง่แวดลอ้ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
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การพกัผ่อนหย่อนใจ การสาธรณะประโยชน์ และ
รั ก ษ า คุ ณ ค่ า ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น  ไ ด้ แ ก่  
สวนสาธารณะ สนามกฬีา เป็นตน้ 
2.4 แนวคิดการเชือ่มโยงและการเข้าถึง 

Frederick Law Olmsted ได้เสนอแนวคิด
การเชื่อมพื้นที่สีเขยีวทัง้หมดของเมืองไว้ด้วยกัน 
โดยการเชื่อมโยงกนัเป็นโครงขา่ยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งใช้
เสน้ทางร่วมกบัพาหนะรปูแบบเครื่องยนต์ เช่น ทาง
เทา้และทางจกัรยาน เพื่อใหก้ารเขา้ถึงพืน้ทีส่เีขยีว
ของประชาชนมคีวามสะดวกและเป็นการเลี่ยงที่จะ
สมัผสัมลภาวะทางอากาศ โดยมแีนวคดิที่ว่า ที่อยู่
อาศยัควรเขา้ถงึโครงขา่ยสเีขยีวไดอ้ยา่งปลอดภยัใน
ระยะ 400 เมตร และควรเขา้ถงึสวนสาธารณะระดบั
ใดก็ได้ในระยะ 800 เมตร ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบั
เกณฑ์ด้านผงัเมอืง หมวดบรกิารสงัคม ของส านัก
พฒันามาตรฐาน กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (2546)  
ทีก่ าหนดรศัมบีรกิารสวนสาธารณะระดบัละแวกบา้น 
ในระยะ 300 - 500 เมตร นอกจากน้ียงัมแีนวคดิการ
เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวที่น่าสนใจของสาธารณรัฐ
สงิคโปร ์คอื แนวคดิ Park Connector Network  (PCN) 
เป็นการเชื่อมต่อสวนสาธารณะ พืน้ทีธ่รรมชาตแิละ
พืน้ทีเ่ปิดโล่ง โดยการก าหนดแผนแม่บทการพฒันา
พืน้ทีส่เีขยีวให้ประชาชนเขา้ถงึได้ และการเชื่อมต่อ
ของสวนสาธารณะยงัมีบทบาทส าคญัต่อการเพิ่ม
ความหลากหลายทางชวีภาพของเมอืงอกีดว้ย 
2.5 เกณฑก์ารให้บริการสวนสาธารณะ 

ส านกัสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ไดจ้ าแนก
สวนสาธารณะตามลกัษณะพืน้ทีแ่ละวตัถุประสงค์ของ
การใช้พื้นที่ จ าแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1) 
สวนหย่อมขนาดเล็ก มขีนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ รศัมี
ให้บริการในวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร (2) สวน
หมู่บ้าน มีขนาดพื้นที่ 2 - 25 ไร่ รัศมีให้บริการใน
วงรอบประมาณ 1 - 3 กโิลเมตร (3) สวนชุมชน มขีนาด
พื้นที่ 25 - 125 ไร่ รศัมใีห้บริการในวงรอบประมาณ  

3 - 8 กิโลเมตร (4) สวนระดับย่าน มีขนาดพื้นที่  
125 - 500 ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบมากกว่า 8 
กิโลเมตรขึ้นไป (5) สวนระดับเมือง มีขนาดพื้นที่
มากกวา่ 500 ไร ่รศัมใีหบ้รกิารในวงรอบแก่คนทัง้เมอืง 
(6) สวนถนน ไดแ้ก่ สวนไหล่ทางหรอืทางจกัรยาน และ 
(7) สวนเฉพาะทาง ได้แก่  สวนอนุสาวรีย์  ลาน
อเนกประสงค ์เป็นตน้ 

 
3  วิธีการศึกษา 
การศึกษาครัง้น้ี ใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางผังเมือง 
นโยบายการพฒันา การเชื่อมโยงและการเขา้ถงึพืน้ทีส่ ี
เขยีวทีเ่ป็นทีโ่ลง่เพือ่นนัทนาการและการรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรูปแบบสวนสาธารณะตามผงัเมือง โดย
คดัเลือกพื้นที่ตัวอย่างในเขตเทศบาล ที่มีประชากร
ตั ้งแต่  12,001 - 25,000 คน อย่ างละ 1 แห่ง  ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต้ เป็นตวัแทนของ
ชุมชนระดบัเมอืงขนาดเล็ก และมผีงัเมอืงรวมเมอืง/
ชุมชน ใช้บงัคบัในปัจจุบนั โดยเลอืกผงัเมอืงรวมที่มี
อตัราส่วนทีโ่ล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ประเภทพืน้ทีน่ันทนาการต่อประชากรทีม่ ี
อัตราส่วนน้อยที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
จงัหวดันครราชสมีา มปีระชากรในเขตเทศบาล 13,873 
คน บงัคบัใชผ้งัเมอืงรวมเมอืงบวัใหญ่ และ มอีตัราสว่น
มากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ มี
ประชากรในเขตเทศบาล 15,638 คน บงัคบัใชผ้งัเมอืง
รวมเมอืงแพร่ เพื่อน ามาศกึษาและวเิคราะห์ทีโ่ล่งเพื่อ
นนัทนาการและการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประเภท
พืน้ทีน่ันทนาการ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถึงการใหบ้รกิารที่
ไม่เพยีงพอต่อประชาชน เขา้ถงึไดอ้ย่างจ ากดั และยงั
ไม่ถงึเกณฑม์าตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไวจ้ากหน่วยงานรฐั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4 ผลการศึกษา 
4.1 พ้ืนทีต่วัอยา่งผงัเมืองรวมเมือง 

จากการศึกษาผงัเมอืงรวมเมอืงบวัใหญ่ และ
ผงัเมืองรวมเมืองแพร่ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม โดยส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีห่นองน ้าและทีว่่าง
รมิแม่น ้าที่ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการ แต่เป็น
การใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณูปโภค และมีพื้นที่
นันทนาการ เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนาม
กฬีา เพยีง 1 - 3 แห่งเท่านัน้ เนื่องจากการก าหนดที่
โล่งฯ จะต้องก าหนดจากแปลงที่ดินที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ซึง่โดยสว่นใหญ่แปลงทีด่นิประเภทน้ี จะอยู่
ห่างจากเมืองหรือชุมชน ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงพื้นที่นันทนาการ และด้วยสัดส่วนที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ทีร่ฐัเป็นเจา้ของมปีรมิาณน้อยกว่า
ที่ดินเอกชนอยู่มาก ส่งผลให้พื้นที่นันทานาการไม่
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารประชากรในเขตผงัเมอืงรวม 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิพืน้ทีต่วัอยา่งผงัเมอืงรวม 

เกณฑ ์ ผงัเมอืงรวมเมอืงบวัใหญ่ 

 

ขนาดพืน้ทีโ่ลง่ในผงั
เมอืงรวม  

1,578,876.12 ตร.ม. 

ขนาดพืน้ทีน่นัทนาการ 
ในผงัเมอืงรวม 

659.66 ตร.ม. 

ประชากรในผงัเมอืง
รวม  

50,557 คน 

ขนาดพืน้ทีน่นัทนาการ
ในเขตเทศบาล 

659.66 ตร.ม. 

ประชากรในเทศบาล 13,873 คน 

ยผ. 

พืน้ทีน่นัทนาการ 2.5 ไร ่/ 
1,000 คน 

1 งาน 
64 ตร.วา 

ไม่
ผา่น 

อตัราสว่นพืน้ทีโ่ลง่ฯ /
ประชากรในผงัเมอืงรวม  

(4 ตร.ม./คน) 

31.23  
ตร.ม./คน 

ผา่น 

สผ. 
รอ้ยละพืน้ทีน่นัทนาการ 

ในเทศบาล / พืน้ที่
เทศบาล 

0.006 
ไม่
ผา่น 

(เทศบาลเมอืง รอ้ยละ 
15) 

อตัราสว่นพืน้ที่
นนัทนาการในเทศบาล 
/ ประชากรในเทศบาล 

(15 ตร.ม./คน) 

0.05 ตร.ม./
คน 

ไม่
ผา่น 

เกณฑ ์ ผงัเมอืงรวมเมอืงแพร ่

 

ขนาดพืน้ทีโ่ลง่ในผงั
เมอืงรวม  

233,233.08 ตร.ม. 

ขนาดพืน้ทีน่นัทนาการ 
ในผงัเมอืงรวม 

106,534.05 ตร.ม. 

ประชากรในผงัเมอืง
รวม  

101,200 คน 

ขนาดพืน้ทีน่นัทนาการ
ในเขตเทศบาล 

106,534.05 ตร.ม. 

ประชากรในเทศบาล 15,638 คน 

ยผ. 

พืน้ทีน่นัทนาการ 2.5 ไร ่/ 
1,000 คน 

66 ไร ่3 
งาน 

ไม่
ผา่น 

อตัราสว่นพืน้ทีโ่ลง่ฯ /
ประชากรในผงัเมอืงรวม  

(4 ตร.ม./คน) 

2.30 ตร.ม./
คน 

ไม่
ผา่น 

สผ. 

รอ้ยละพืน้ทีน่นัทนาการ 
ในเทศบาล / พืน้ที่

เทศบาล 
(เทศบาลเมอืง รอ้ยละ 

15) 

1.18 
ไม่
ผา่น 

อตัราสว่นพืน้ที่
นนัทนาการในเทศบาล 
/ ประชากรในเทศบาล 

(15 ตร.ม./คน) 

6.81 ตร.ม./
คน 

ไม่
ผา่น 

หมายเหตุ : ยผ. หมายถึง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และ 
สผ. หมายถงึ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ผลจากตารางสรุปไดว้่าพืน้ทีโ่ล่งฯ ในผงัเมอืง
รวมบวัใหญ่ ไมไ่ดถู้กใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการ และ
มพีืน้ทีเ่พือ่นนัทนาการอยูเ่พยีง 1 งาน 64 ตารางวา ซึง่
ไม่ผ่านเกณฑท์ีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง ก าหนดให้
มีพื้นที่นันทนาการ 2.5 ไร่ ต่อ 1,000 คน ซึ่งจาก
จ านวนประชากรในผงัเมอืงรวม ควรมพีืน้ทีน่นัทนาการ
มากกว่า 126 ไร่ เพื่อรองรบัการให้บริการ ถึงแม้ว่า
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อตัราส่วนพื้นที่โล่งฯ ต่อประชากรในผงัเมอืงรวมจะ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้พื้นที่
นันทนาการจงึไม่สามารถเขา้ไปใช้บริการได้ และเมื่อ
เปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละพืน้ทีน่ันทนาการ ในเทศบาล มี
ค่าเพยีงรอ้ยละ 0.006 และอตัราสว่นพืน้ทีน่ันทนาการ
ในเทศบาลต่อประชากรในเทศบาล มคี่า 0.05 ตาราง
เมตรต่อคน ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ก าหนดให้มพีื้นที่สเีขยีวในเทศบาลเมอืง ร้อยละ 15 
และพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 15 ตารางเมตรต่อคน 
ในขณะทีผ่งัเมอืงรวมเมอืงแพร่ มพีืน้ทีน่นัทนาการมาก
ถึง 66 ไร่  3 งาน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เน่ืองจากประชากรในผงัเมืองรวมมีจ านวนมาก จึง
จ าเป็นต้องมพีื้นที่นันทนาการมากกว่า 253 ไร่ เพื่อ
รองรับการให้บริการมากขึ้นตามไปด้วย และเมื่อ
เปรยีบเทยีบอตัราส่วนพืน้ทีน่ันทนาการในเทศบาลต่อ
ประชากรในเทศบาล มคี่า 6.81 ตารางเมตรต่อคน เป็น
อตัราส่วนสงูทีสุ่ดจากพืน้ทีต่วัอย่างผงัเมอืงรวมในทุก
ภูมภิาค เน่ืองจากในเขตเทศบาลมพีื้นที่นันทนาการ
ขนาดใหญ่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนประชากรจงึได้
ค่าที่สูง แต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว
สาธารณะ 15 ตารางเมตรต่อคน จงึสรุปไดว้า่พืน้ทีโ่ล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประเภทพื้นที่นันทนาการมคีวามสมัพนัธ์กบัจ านวน
ประชากรอย่างมนีัยส าคญั ยิ่งประชากรเพิ่มมากขึ้น
พืน้ทีน่นัทนาการจงึตอ้งเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

 
5 การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาในเบื้องต้นพบว่า ในปัจจุบนั
การก าหนดที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมประเภทพืน้ทีน่ันทนาการ ของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีช่องว่างในการ
ก าหนดนโยบายที่จะพฒันาที่โล่งฯ เน่ืองจากระดบั
นโยบายของผงัประเทศ ผงัภาค ผงัอนุภาค และผงั

จงัหวดั ชีน้ าการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวเป็นภาพกวา้งใน
รูปแบบของป่าไม ้ไม่ไดล้งรายละเอยีดลกึไปถงึการ
ชีน้ าการพฒันาทีโ่ล่งฯ จงึไม่มนีโยบายการพฒันาที่
โล่งฯ ส่งต่อไปยังผู้จ ัดท าผังเมืองรวม ถึงแม้ว่า
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2558 ก าหนดใหจ้ดัท าผงัที่
โล่งในผังเมืองรวม แยกออกมาจากผังการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ ซึง่เป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนให้
เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่โล่งฯ รวมถึงสร้าง
โครงขา่ยเชื่อมโยงพืน้ทีโ่ล่งฯ แต่กย็งัมขีอ้จ ากดัดา้น
การจดัหาพื้นที่ เน่ืองจากจะต้องใช้ที่ดนิสาธารณะ
ประโยชน์ในการพฒันาเป็นพืน้ทีน่นัทนาการ ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ที่ดินประเภทน้ีจะอยู่ห่างจากเมืองและ
ชุมชน เขา้ถงึไดไ้มส่ะดวก 
การเชื่อมโยงพืน้ทีส่เีขยีวตามผงัเมอืงเพื่อขบัเคลื่อน
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน เป้าหมายที่ 11.7 มี
ความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบายการพฒันาที่
โล่งฯในภาพใหญ่ตัง้แต่ระดบัประเทศและถ่ายทอด
นโยบายไปสูง่การจดัท าผงัเมอืงรวม/ชุมชน และควร
จดัท าแผนแม่บทการพฒันาที่โล่งฯ เพื่อเป็นกรอบ
และแนวทางในการจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน 
และใช้ประกอบในการจัดท าแผนผังแสดงที่โล่ง
เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัระหว่างพืน้ที ่เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ยกระดับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเมือง จัดหาที่ดินหรือ 
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทสถาบนั
ราชการหรอืทีด่นิสนี ้าเงนิ ใหเ้ป็นพืน้ทีโ่ล่งฯ สเีขยีว
อ่อนเพื่อเพิม่พื้นที่โล่งฯ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาที่โล่งฯ และเส้นทางการเข้าถึง อาทิเช่น 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม ในการก าหนดการพฒันาที่โล่งฯ กรม
ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในการวางและ
จัดท าถนนตามผังเมืองและปรับปรุงถนนเดิมให้
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สามารถใชง้านเขา้ถงึทีโ่ลง่ฯ ไดทุ้กกลุ่มคน เทศบาล
ในทอ้งทีเ่ขตผงัเมอืงรวมและประชาชนมสีว่นร่วมใน
การวางแผนแม่บทและน าแผนไปปฏบิตัิให้เป็นไป
ตามแผนนัน้ เป็นต้น เพื่อขบัเคลื่อนเป้าหมายการ
พฒันาที่ยัง่ยืน เป้าหมายที่ 11.7.1 ให้บรรลุตาม
เป้าประสงค ์ภายในปี พ.ศ. 2573 
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บทคดัย่อ 

ต านานเมอืงเป็นรูปแบบหน่ึงของคตชินร่วมสมยั  ท าหน้าทีถ่่ายทอดจติส านึกร่วมของกลุ่มชนทีม่ี
เอกลกัษณ์ร่วมกนั  คตชินศกึษาที่พบมกัใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจกบัระเบยีบสงัคมและความ
พธิกีรรม อย่างไรกด็คีตชินยงัสามารถการสะทอ้นความสมัพนัธห์รอืส านึกระหวา่งกลุ่มคนทีม่ีต่อสถานที ่หรอื
เกดิขึน้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางจติใจเพือ่เป็นทางออกจากความกดดนัทางสงัคม  งานวจิยัน้ีเป็น
การศกึษาเชงิคุณภาพถงึความสมัพนัธท์ีก่ล่าวถงึน้ีในสถาบนัอุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครสองแห่ง  เพื่อ
น าไปวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การทีม่ตี่อสภาพแวดล้อม กจิกรรม และ
ความหมายของสญัญะที่ปรากฏอยู่ในเน้ือหา  โดยการรวบรวมเรื่องเล่าที่มกีารบนัทึกไว้ การเก็บขอ้มูล
ภาคสนามของสถานทีท่ีถู่กกล่าวถงึ และการสมัภาษณ์  เบือ้งตน้พบลกัษณะร่วมของต านานเมอืง 10 เรื่อง 
กลา่วคอื  สถานทีใ่นเรือ่งเลา่สว่นใหญ่เกดิขึน้ในอาคาร มตีวัละครหลกัเป็นนกัศกึษาหญงิ มเีนื้อเรือ่งเกีย่วขอ้ง
กบัความกลวัทีเ่ป็นผลจากอุปสรรคด้านการศกึษา ความรกั หรอืเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สถานทีน่ัน้  มกัเกดิในพืน้ทีส่งู ในสภาพแวดลอ้มทีม่ดื แคบ เก่าหรอืเกีย่วขอ้งสถาปัตยกรรมแบบประเพณี 

ค ำส ำคญั: คตชิน, ต ำนำนเมอืง, จติส ำนึกรว่ม, มหำวทิยำลยั, สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ 

Abstract 

Urban legends, part of a popular culture, can be categorized as a variation of folklore. It functions 
as a collective consciousness serving to pass on cultural norm and moral lessons.   Identity and 
experience toward the physical environment may also be express through these stories.  The legends 
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may either be inspired by the actual events or fictitiously rooted from psychological needs for an outlet 
from social pressures and fear encountered in one’ s daily life.   Employing naturalistic stance, this 
pilot study, seeks to investigate the relationship between urban legends and place experience within 
two university campuses in Bangkok Metropolitan area.   The study examines 10 recorded urban 
legends in these large academic institutions through the content analysis of stories structure to reveal 
the common pattern of attributes of physical environment, activities, and meaning linked to the stories.  
Other data collection tools include interviews and photographing of the setting related to the stories.  
The preliminary analysis of 10 urban legends reveals that most stories entail the fears resulting from 
disappointments in love and academic endeavors of either students or female characters. And these 
legends often takes place within the buildings characteristically dark, narrow, high, or having traditional 
architectural form.  

Keyword: Folklore, Urban legend, Collective consciousness, University, Place experience 

 
1. บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ต านานเมอืง (Urban Legend) หมายถงึเรื่องเล่า
ร่วมสมัยที่รู้จ ักกันอย่างแพร่หลาย ฟังดูคล้ายจะ
เกดิขึน้จรงิไดแ้ต่ในขณะเดยีวกนัฟังดเูหลอืเชือ่ มกัไม่
สามารถทราบที่มาของต้นตอ หรือตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิได ้ปัจจุบนัต านานเมอืงมกีารสบืทอดเล่า
กนัทัง้การทางอินเทอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ วทิยุ 
หรอืเลา่กนัปากต่อปาก  

ต านานเมอืงหรอืเรื่องเล่าเหล่านี้ มทีัง้ทีเ่กดิขึน้ใน
ทีพ่กัอาศยั โรงพยาบาล โรงแรม วดั และไม่เวน้แต่
ใ นมหาวิทย าลัย  ทั ้ง ที่ เ ป็ น รู้ จ ักกัน เฉพาะ ใน
มหาวทิยาลยัและออกไปสูค่นทัว่ไป 

ต านานเมอืงเป็นรูปแบบหน่ึงของคตชินร่วมสมยั  
(Contemporary Folklores) เช่นเดยีวกบัคตชินอื่นๆ 
เราอาจกล่าวไดว้่า ต านานเมอืงท าหน้าทีเ่ป็น Meme 
หรอืกลไกในการถ่ายทอดจติส านึกร่วม (Collective 
Consciousness) ของกลุม่ชนทีม่เีอกลกัษณ์รว่มกนั 

คติชนศึกษาที่พบมกัให้ความส าคญักับการท า
ความเขา้ใจกบัระเบยีบสงัคมและความพธิกีรรม หรอื
เน้นการศกึษาเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นแก่น
ของต านาน บ้างก็ให้ความสนใจกบัการศึกษาโครง
เรือ่งและการแพรก่ระจายของเรือ่งเลา่เหลา่นัน้  

เป็นไปไดว้่าการท าความเขา้ใจคตชินร่วมสมยัที่
เกีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมอาจท าใหเ้ราได้ท าเขา้ใจ
ความสัมพันธ์หรือส านึกในถิ่น (Sense of Place) 
ระหว่างกลุ่มคน (Collective)  ที่มีต่อสถานที่ถูก
กล่าวถงึในต านานเมอืง  หรอือาจเขา้ใจแมแ้ต่ความ
ต้องการทางจติใจเพื่อเป็นทางออกจากความกดดนั
ทางสังคม ของผู้คนที่ได้อาศัยหรือใช้เวลาอยู่ใน
สถานทีน่ัน้ 

 
1.2 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจยั 

การศึกษาน้ีผนวกกรอบแนวคิด 2 ด้านเพื่อ
น ามาใชใ้นการศกึษาเรื่องเล่าในมหาวทิยาลยั กรอบ
แนวคิดแรกมาจากกลุ่มคติชนศึกษา  ได้แก่ทฤษฎี
โครงสร้างนิทานของ วลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir 
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Prop) ทีใ่หค้วามสนใจกบัการศกึษาล าดบัการด าเนิน
เรื่องในนิทานทีม่คีวามเหมอืนคลา้ยหรอืการซ ้าๆของ
เหตุการณ์ และพฤติกรรมของตัวละคร การศึกษา
โครงเรื่องตามแนวคดิของ พรอพพ ์นัน้จะช่วยท าให้
สามารถอ่านถงึแกน หรอืสาระร่วมของเรื่องเล่าทีแ่ม้
บางทีจะมีความหลากหลายในรายละเอียด หรือ
เปลอืกนอก 

กรอบแนวคดิทีส่อง ทีน่ ามาผนวกใชใ้นการศกึษา
น้ีคือ Place Experience Model (Canter, 1977) ซึ่ง
มทีี่มาจากการศึกษาประสบการณ์ของบุคคล หรือ
ผู้คนที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ และมองว่า
ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมนัน้
เกิดขึ้นจากพลวตัของมิติ 3 ด้านที่มาประกอบกัน 
ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Locale) 
กจิกรรมทีเ่กดิในสถานทีน่ัน้ (Activities linked to this 
locale) และความหมายทีผู่ท้ ากจิกรรมใหต้่อสถานที่
นั ้น (The subject’s conceptual meaning linked to 
this locale) โดยแคนเทอร ์ใหค้วามเหน็วา่หากแมม้ติิ
ใดมิติหน่ึงที่เป็นองค์ประกอบของพลวัตน้ีมีความ
เปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อ
สถานทีก่จ็ะแปรเปลีย่นไปเชน่กนั 

ในการศึกษาน้ี ผู้วิจ ัยจะน า Place Experience 
Model มาใช้ในเป็นกรอบในการวเิคราะห์โครงเรื่อง
เล่ าหรือต านาน เมือ ง  ความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง บุ ค ค ล ที่ มี ต่ อ ส ถ า น ที่ ใ น
มหาวทิยาลยักบัเรื่องเล่าต านานเมอืง โดยจะปฏบิตัิ
ต่อสภาพแวดลอ้ม กจิกรรม และความหมายจากเรือ่ง
เลา่เหลา่นัน้เสมอืนเป็นสภาพแวดลอ้มจรงิ 

  
1.3 ค าถามวิจยั 

การวจิยัเชงิคุณภาพน้ีถอืเป็นการศกึษาเบื้องต้น 
(Exploratory study)  มีจุ ดประสงค์ ในการศึกษา
รปูแบบของต านานเมอืงหรอืเรื่องเล่าในมหาวทิยาลยั 
เพื่อท าความเข้าใจจิตส านึกร่วมของผู้คนที่มีต่อ

สถานศกึษาทีถู่กกล่าวถงึในต านานหรอืเรื่องทีเ่ล่าต่อ
กนัมา โดยมคี าถามวจิยัหลกัดงัน้ี: 

1.3.1 ต านานหรือเรื่องเล่าในมหาวิทยาลัยมี
ลกัษณะโครงสรา้งรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

1.3.2 สถานทีท่ีม่กัจะถูกกล่าวถงึในต านานเมอืง
ทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยั เป็นสถานทีใ่ด 

1.3.3 สถานทีท่ีม่กัจะถูกกล่าวถงึในต านานเมอืง
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย มีลักษณะทางกายภาพ
อยา่งไร กจิกรรมทีเ่กดิขึน้คอือะไร 

1.3.4 สถานทีท่ีม่กัจะถูกกล่าวถงึในต านานเมอืง
ทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยั สือ่ถงึความหมายอยา่งไร 
1.4 ขอบเขตการวิจยั 

1.4.1 พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยั คอื มหาวทิยาลยัใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

1.4.2. เรื่องเล่าหรอืต านานจะตอ้งเป็นเรื่องทีร่่วม
สมยั และมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ทางกายภาพใน
มหาวทิยาลยัทีม่เีรือ่งเลา่นัน้ 

 
2. วิธีวิจยั 

ผู้วิจยัเริ่มต้นศึกษาเรื่องเล่าในมหาวิทยาลยั ที่
เลือกใช้เป็นกรณีศึกษาโดยการรวบรวมเรื่องเล่าที่
บันทึกไว้ในอินเตอร์เ น็ต  จากนั ้นจึงเก็บข้อมูล
ภาคสนามของสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง นักศึกษาในสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา13.00น.-16.00น. 
จ านวน 14 คน และนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2561 เวลา14.00น.-16.30น. 
จ านวน 10 คน  

จ ากนั ้น จึ ง ไ ป เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ก า ร สัง เ ก ต
สภาพแวดล้อม และบันทึกภาพสถานที่จริงด้วย
ตนเอง หากสามารถเขา้ถงึสถานทีท่ีถู่กกลา่วถงึได ้
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3. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศกึษาในมหาวทิยาลยัจ านวน 2 แหง่ โดย
ผูใ้หข้อ้มลูในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั ประกอบด้วย ชาย 9 คน หญิง 5 
คน อายุระหวา่ง 19-22 ปี ศกึษาอยูใ่นระหวา่งชัน้ปีที ่
1-4 และศกึษาอยูใ่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และคณะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ า ก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประกอบด้วย ชาย 1 คน 
หญงิ 9คน อายุระหวา่ง 18-21 ปี ศกึษาอยูใ่นระหวา่ง
ชัน้ปีที่1-3 ศกึษาอยู่ในคณะนิตศิาสตร์และวทิยาลยั
นวตักรรม 

เบื้องต้นพบเรื่องเล่า 15 เรื่องโดยมเีคา้โครงโดย
สรุปดงัต่อไปน้ี: 
 

 3.1 สรปุเรือ่งเล่า 
3.1.1 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั: พบเรื่องเล่าต านานเมอืงทัง้หมด 9 
เรื่อง แต่สามารถสรุปเป็นเคา้โครงต านาน หรอืเรื่อง
เล่าได้ 3 เรื่อง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 9  ใน 14คน 
กล่าวถงึต านานเรื่อง ก.) ศาลพระภูมใินหอ้งน ้าหญงิ 
และ 3 ใน 14คนเล่าถึงเรื่อง ข.) กระจกในห้องน ้า
สตูดโิอ ตกึคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และสุดทา้ย 3 
ใน 14คน เล่าถึงเรื่อง ค.) ห้องทดลองวทิยาศาสตร์
ระเบดิกบัลฟิตอ์าถรรพ ์

ก.) ศำลพระภมูใินหอ้งน ้ำหญงิ: มนีกัศกึษา
ชายหญิงคบกนัเป็นคู่รกั จากนัน้ฝ่ายชายบอกเลิก 
ท าใหฝ่้ายหญงิเสยีใจมากเลยคดิสัน้ แขวนคอตายใน
หอ้งน ้า หลงัจากนัน้กม็คีนไดย้นิหรอืเจออะไรแปลกๆ
บ่อยๆ  จนต้องตัง้ศาลพระภูมิในห้องน ้ าเพื่อให้
วญิญาณมทีี่อาศยั แต่หลงัจากนัน้เวลาผ่านไป ก็มี
การไดย้า้ยศาลลงมาตัง้ดา้นล่างของตกึแทน 

 

ข . )  กระจกในห้องน ้ ำสตูดิ โ ออำคำร
สถำปัตยกรรมศำสตรเ์ก่ำ: เป็นเรือ่งของการใชก้ระจก
ในหอ้งน ้าของนักศกึษาหญงิ ทีไ่ปใชก้ระจกแต่งหน้า
ในห้องน ้ า ภายหลังเพื่อนบอกว่าห้องน ้ านัน้ไม่มี
กระจก  

ค.) หอ้งทดลองวทิยำศำสตรร์ะเบดิกบัลฟิต์
อำถรรพ์:  ณ ตึกจุฬาภรณ์1 กลางดึกคืนหน่ึงมี
นักศกึษากลุ่มหน่ึงทดลองวทิยาศาสตร์แลว้หวิขึน้มา 
จงึจะลงไปหาซือ้อาหาร แต่งานตอ้งมคีนเฝ้า จงึมคีน
หน่ึงอาสาแต่เกิดผิดพลาดแล้วระเบิดขึ้นมา ท าให้
นกัศกึษาคนนัน้ไดร้บับาดเจบ็สาหสั จงึพยายามจะลง
ไปขอความช่วยเหลือโดยการลงลิฟต์ แต่ก็ไม่ทัน 
เพราะขณะที่ก้าวเขา้มาในลฟิต์ ได้ขาดใจตายพอด ี
โดยมขีาข้างหน่ึงคาประตูลิฟต์ไว้ ลิฟต์จึงปิดไม่ได้ 
เปิดๆปิดๆอยู่อย่างนัน้ จงึเป็นทีม่าหากมคีนขึน้ลฟิต์
มาหยุดที่ชัน้ 5 โดยไม่มคีนกด ก็คงไม่ต้องแปลกใจ
เลยวา่เกดิอะไรขึน้ 

 
รปูท่ี 1: ลฟิตช์ัน้5 ตกึจุฬาภรณ์1 

(ทีม่า: ผูว้จิยั) 
 

3.1.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พบเรื่องเล่า
ต านานเมอืงทัง้หมด 6 เรื่อง มแีต่มโีครงสร้างหลกั
สรุปได ้1 เรื่อง โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมด 10คน พดู
ตรงกนัเรือ่ง ง.) ลฟิตแ์ดงและลานโพธิ ์ 
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ง . )  ลิฟต์แดงและลำนโพธิ์ :  จากตอน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เจ้าหน้าที่รฐัได้บุกเขา้
มาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาต่าง
หลบหนีเขา้มาในลฟิต ์ 

 
รปูท่ี 2: ประตลูฟิตแ์ดง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

(ทีม่า: ผูว้จิยั) 
 

เมื่อลฟิต์เปิด เจา้หน้าทีร่ฐักระหน ่ายงิทุกคนเสยีชวีติ
หมด เลือดอาบทัว่ลิฟต์ ต่อมาก็ได้บูรณะท าความ
สะอาดกนั แต่คราบเลอืดทีเ่ปรอะเป้ือนอยู่กไ็มล่า้งไม่
ออก จงึไดท้ าการทาสลีฟิตใ์หเ้ป็นสแีดง  แต่ภายหลงั
ทางมหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่นตวัลฟิต์ใหม่ แต่ว่าประตู
ลฟิต์แดงทีถู่กถอดออกไป ตอนน้ียงัตัง้อยู่ทีช่ ัน้4 ตกึ
คณะศลิปศาสตร์จนถึงทุกวนัน้ี และลำนโพธิย์งัเป็น
สถานทีท่ีเ่จา้หน้าทีร่ฐัลากนักศกึษามากองรวมกนัไว้
แลว้ยงิกราดนกัศกึษาเสยีชวีติพรอ้มกนัหมด 
 
4. สรปุผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาผู้ ให้ข้อมูลนักศึกษาในหมา
วทิยาลยัจ านวน 2 แหง่ พบวา่สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ทาง
กายภาพทีม่กัถูกกล่าวถงึเป็นมกัเป็นหอ้งน ้าจาก (9 
ใน 14 คน), อาคารเก่า (9 ใน14 คน), อาคารทรงไทย 
(4 ใน14 คน), ศาลพระภูม ิ(4 ใน 14 คน) และ ลฟิต์ 

(6 ใน14 คน) โดยบรรยากาศในสถานที่ม ักเป็น
ชว่งเวลากลางคนื มดื ไฟสลวัและวงัเวง  

 
ตำรำงท่ี 1:  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

สถานที ่ กจิกรรมใน
สถานที ่

ความหมาย
ความส าคญั 

- หอ้งน ้า 
- อาคารเก่า 
- บา้นทรงไทย 
- ศาลพระภมู ิ
- ลฟิต ์

- ตาย 
-ผกูคอตาย 

- เป็นกลอุบาย 
- มรีะเบยีบวนิยั 
- สรา้งสสีนั 
- อยา่ลบหลู่ 
- เตือนการใช้ชีวิต
วยัรุน่ 
- ระมดัระวงั 
- อยา่ท าตวัไมด่ ี
- ไมใ่หค้ดิจบชวีติ 

 
กจิกรรมในสถานทีท่ี่มกัถูกกล่าวถึงการเสยีชวีติ 

(8 ใน 14คน) ในรูปแบบต่างๆ เช่นและการแขวนคอ 
(8 ใน14คน) ส่วนใหญ่มกัเกิดขึ้นกบัผู้หญิง (11 ใน 
14คน)  

ความหมายส าคญัทีผู่ใ้หข้อ้มลูไดใ้หค้วามเหน็ว่า
ต านานเรื่องเล่าเหล่าน้ีเป็นเพยีงกลอุบาย เพื่อสร้าง
ระเบียบวินัย เพื่อสร้างสีสัน เป็นการสร้างความ
ตระหนกัต่อชวีติของวยัรุน่ รูจ้กัระมดัระวงัตวั 

ส าหรบัเรื่องเล่าจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สถานทีท่างกายภาพทีถู่กกล่าวถงึคอื ลฟิต์แดง (10 
ใน 10คน) และหอ้งน ้า (3 ใน 10คน)  

กจิกรรมในสถานทีท่ีม่กัถูกกล่าวถงึคอืความตาย 
(10 ใน 10คน) โดยทัง้หมดเป็นเรื่องทางการเมอืง 
(10 ใน 10คน) ที่เกิดขึ้นในวันที่14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ( 7 ใน 10คน) 
เกีย่วขอ้งกบันกัศกึษา (10 ใน 10คน) เจา้หน้าทีร่ฐั (7 
ใน 10คน)  
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ตำรำงท่ี 2: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สถานที ่ กจิกรรม

ในสถานที ่
ความหมาย
ความส าคญั 

- ลฟิตแ์ดง 
- หอ้งน ้า  

- ฆา่ 
- ตาย 

- ธรรมศาสตรอ์ยูคู่ ่    
  การเมอืง 
- ปลุกใจ 
- บอกเลา่ความเป็นมา 
-สรา้งความตระหนกั 

 
และความหมายความส าคญัจากเรื่องเล่า ในมุม

ของผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นว่า เรื่องเล่าเหล่าน้ี
ตอ้งการใหต้ระหนักวา่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรอ์ยู่คู่
เรื่องการเมอืง และเน้นย ้าถงึบทบาทของนักศกึษาใน
การเรยีกรอ้งทางการเมอืง 

 
5. อภิปรำยผล 

เรื่องเล่าหรอืต านานในมหาวทิยาลยั นัน้คอืภาพ
สะท้อนจิตส านึกร่วมของผู้คนที่มีประสบการณ์ใน
สถานที่นัน้ เรื่องเล่าที่เกิดขึน้ในแต่ละพื้นที่แสดงถึง
พลวัตมิติใดพลวัตของ สถานที่  กิจกรรม และ
ความหมาย ตามแนวคิดของแคนเทอร์ (Canter, 
1977) ที่ระบุว่าหากมิติใดมีความเปลี่ยนแปลงไป 
ป ร ะ สบกา ร ณ์ ขอ งบุ ค คลที่ มีต่ อ ส ถ านที่ ก็ จ ะ
แปรเปลีย่นไปเชน่กนั 

พื้นที่ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคว าม
เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง ความ
รุนแรงทีเ่ป็นผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืง
ยงัคงฝังอยู่ในส านึกและส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นในรูปแบบ
ของเรือ่งเลา่และต านาน 

ในส่วนของพระจอมเกล้าฯลาดกระบังนัน้เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีอายุ น้อยกว่าและมิได้มีความ
เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดัง เช่น  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์เรื่องทีเ่ล่านัน้จงึเกีย่วขอ้งกบัชวีติวยัรุ่น 
เชน่ความรกัและการเรยีนของนกัศกึษาเป็นหลกั 

อย่างไรกด็ ีลกัษณะทางกายภาพของสถานที่ใน
เรื่องเล่าส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในที่พื้นที่แคบเช่น 
ลฟิต์ และหอ้งน ้า รวมถงึเกี่ยวขอ้งกบัอาคารรูปแบบ
ประเพณี มคีวามมดืหรอืมสีภาพเปลี่ยว ในสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั มตีวัละครหลกั
เป็นนักศึกษาหญิง ซึ่งเป็นไปในลักษณะคล้ายกับ
ความเชือ่เรือ่งผเีรอืนทีม่กัเป็นเพศหญงิ ซึง่เป็นเพศที่
มคีวามเชื่อมโยงกบัความอ่อนไหว และปรวนแปร
ทางอารมณ์ (Nanta, 2009) 

เรื่องทีก่ล่าวถงึมกัพวัพนักบัความความตาย โดย
ผูใ้หข้อ้มูลตคีวามว่าเรื่องเหล่าเป็นเพยีงอุบายใหใ้ช้
ชวีติวยัรุ่นดว้ยความระมดัระวงั หรอืเป็นการการปลุก
ใจเพื่อบอกเล่าความเป็นมา และตอ้งการใหต้ระหนัก
ถงึบทบาทของนักศกึษาทีอ่ยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านจาก
วยัรุน่ไปสูว่ยัผูใ้หญ่ (Coming of Age period) 

 
6. ข้อจ ำกดัในกำรวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาน าร่องที่มีความจ ากัด
ดา้นเวลา และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู โดยเฉพาะในส่วนของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

 
7. ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำขัน้ต่อไป 

ควรมกีารเก็บขอ้มูลเพิม่เตมิจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ทัง้ในส่วนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และจาก
มหาวทิยาลยัอื่นเพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถอืและไวว้างใจ
ในคุณภาพของงานวิจัย และเปรียบเทียบรูปแบบ
โครงสร้างของเรื่องเล่าจากสถานศึกษาในระดับ
เดยีวกนัหลายแห่ง เพื่อน าไปสู่การสร้างทฤษฎีฐาน
ราก (Grounded Theory) ที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างจิตส านึกร่วม (Collective Consciousness) 
ส านึกในถิน่ (Sense of Place) ความกลวั (Fear) ต่อ
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พื้นที่รูปแบบต่างๆ รวมถึงความหมายเชงิสญัญะที่
ปรากฏอยูใ่นเรื่องเลา่เหลา่น้ี 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเชิงคุณภาพน้ีเป็นการศึกษาน าร่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใน
สภาพแวดล้อมทาง กายภาพทีส่่งผลต่อการเกดิความหวาดกลวัอาชญากรรม โดยมกีรณีศกึษาเป็นอาคาร
จอดรถ เทก็ซสั สุกี้ ซึ่งเป็นอาคารจอดรถเก่าแก่แห่งแรกในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร  โดยผูว้จิยัได้
เลือกประเด็นองค์ประกอบสภาพแวด ล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดความหวาดกลวัอาชญากรรมจากการท า
วรรณกรรมปรทิศัน์ 5 ประเดน็หลกัไดแ้ก่ ระดบัความสว่าง ความเป็นระเบยีบ ความสะอาด ร่องรอยทีเ่กดิ
จากการใชง้าน และทศันวสิยั จากนัน้จงึบนัทกึภาพทีบ่่งถงึลกัษณะเหล่าน้ีในอาคารจอดรถเพื่อน าไปใหผู้ใ้ช้
จ านวน 20 คน อายุระหวา่ง 18 - 35 ชาย 10 คน หญงิ 10 คนท าการเลอืกภาพ พรอ้มสมัภาษณ์ถงึเหตุผลใน
การเลอืกและล าดบัภาพดงักล่าว  ผลการศกึษาในขัน้ตน้นี้ชีใ้หเ้หน็วา่ผูใ้ชง้านสว่นใหญ่ ใหค้วามเหน็วา่ ความ
สวา่ง และความไมเ่ป็นระเบยีบของสภาพแวดลอ้ม คอืปัจจยัหลกัทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึหวาดกลวั  ทัง้น้ีขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาขัน้ตน้จะน าไปสูก่ารพฒันาเครื่องมอืของการศกึษาอทิธพิลร่วมระหวา่งความคุ้นชนิ ความ
เป็นระเบยีบ และความสวา่ง ทีส่ง่ผลต่อระดบัความหวาดกลวัการเกดิอาชญากรรม ในขัน้ต่อไป 

ค ำส ำคญั: สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ, ควำมหวำดกลวัอำชญำกรรม, อำคำรจอดรถ, ควำมสว่ำง, ควำมไม่
เป็นระเบยีบ 
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Abstract 

The purpose of this qualitative study is to explore environmental cues that induce fear of crime in 
the parking structure’s users.  Five factors, repeatedly indicated in previous research studies, namely 
level of illumination, orderliness, cleanliness, traces of erosion on the wall, and visibility have been 
used as the criteria for selecting and photographing of the physical attributes within the Texas Suki 
multi-storey parking structure in Yaowarat, Bangkok.   Then 20 parking structure users are asked to 
sort the aforementioned images, and clarify the rationale for their selections.   The participants 
compose of 10 males, and 10 females parking structure users with age range between 18 – 35 years 
old.  Preliminary content analyses of the interviews indicates that 17 out of 20 informants concur that 
the low level of illumination, and the disorderliness are the key features positively related to perceived 
threats engendered the fear of crime when frequenting the parking structure.   Then the information 
from this pilot study will be used as the basis to develop tools in the main study that focuses on the 
interactive effect of the variables including level of habituation, illumination and orderliness on the fear 
of crime within the environment. 

Keyword: physical environment, fear, crime, parking lots, illumination, disorder  

 
1. บทน า (Introduction)  

จากสถติกิารเกดิอาชญากรรมเกดิคดอีาญา
ความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ 
ตามขอ้มลูส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ2560 มกีารรบัแจง้
ความมากถงึ 10,725 คด ีมกีารจบักุม 5,066 คด ีและ
มผีูต้้องหามากถึง 6,046 ราย ท าใหเ้หน็ว่าสถิติการ
เกดิอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครฯ ค่อนขา้ง
สงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ  

องค์ประกอบส าคัญที่เ ป็นปัจจัยให้เกิด
อาชญา กรรมไดค้อืสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดย 
Wilson & Kelling (1982) ได้กล่าวถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างความรกร้าง ขาดการปรับปรุงดูแล จน
กลายเป็นสาเหตุของอาชญากรรมได ้

ความรู้สึกไม่ปลอดภัยนัน้เป็นกลไกตาม
ธรรมชาตใินการรกัษาชวีติ (Self preservation) ของ
มนุษย์และสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้สิ่งเร้าใน

สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นใหเ้กิดความตื่นกลวั และมี
ปฏกิริยิาตอบสนองเพือ่การรกัษาชวีติใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์นัน่คอืการสู ้(fight) การหนี (flight) หรอื
เพิม่ความระแวด ระวงัตนมากขึน้ 

ศาสตรา ศรวีะรมย ์(2557) และ ศศกิาญจน์ 
ศรีโสภณ (2555) รายงานถึงปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารที่ส่ งผลต่ อความรู้สึกปลอดภัย 
ประกอบดว้ย ระดบัความสอ่งสว่าง ผงัพืน้ ระดบัการ
มองเหน็ โทนส ีความสงูของเพดาน จ านวนช่องเปิด
ประตูและหน้าต่าง ลักษณะของบันได จ านวน
ผู้ใช้งานภายในอาคาร และการบริการด้านความ
ปลอดภยั  

ปั จ จั ย ส อ ด แ ท ร ก เ ช่ น ค ว า ม คุ้ น ชิ น 
(Habituation) ของประสบการณ์ที่มตี่อสถานที่นัน้ก็
อาจส่งผลต่อระดบัความรูส้กึไม่ปลอดภยั และท าให้
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บุคคลลดความระมดั ระวงัต่อการเกิดอาชญากรรม
ลดลง และน าไปสูภ่าวะเสีย่งต่อภยัจากอาชญากรรม 

อย่างไรก็ตามการยงัไม่พบว่ามกีารศกึษา
อิ ท ธิ พ ล ร ว ม  ( interactive effect)  ข อ ง ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมกายภาพ ระดับความคุ้นชิน และ 
ลกัษณะประชากร ที่ส่งผลต่อความรู้สกึไม่ปลอดภยั
ภายในสภาพแวดลอ้มของบุคคล  
 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาอาคารจอดรถเทก็ซสัสุ
กี้ เ น่ืองจากเป็นอาคารจอดรถแห่งแรกของย่าน
เยาวราช มสีภาพค่อนข้างเก่า และโทรม ขาดการ
บ า รุ ง ดู แ ล  จ ากการ ล งพื้ น ที่ ส า ร ว จ เบื้ อ ง ต้ น 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในอาคารมสีภาพที่
เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งเสริมการเกิด
อาชญากรรมได ้
 
2) กรอบแนวคิดการวิจยั  
    (Theoretical Framework) 

ทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken windows ) 
โดยWilson และ Kelling (1982) กล่าวถึงการปล่อย
ใหส้ภาพแวดลอ้มกายภาพทีเ่สื่อมโทรมโดยไม่มกีาร
ดูแล เช่นร่องรอยจากการใช้งาน รอยพ่นก าแพง 
ภาพเขยีนต่างๆ เป็นสาเหตุของการเกดิอาชญากรรม 
รวมถงึความหวาดกลวัได ้ โดยในการศกึษาน้ีผูว้จิยั
ไ ด้ ท า ว ร รณกร รมป ริทัศ น์  แ ล ะ เ ลื อ ก ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่มกีาร
กล่าวถงึในงานวจิยัการศกึษาก่อนหน้า (ศศกิาญจน์ 
ศรีโสภณ , 2555; ศาสตรา ศรีวะรมย์ , 2557)   5 
ประเด็นได้แก่ ระดบัความสว่าง ความเป็นระเบยีบ 
ความสะอาด ร่องรอยทีเ่กดิจากการใชง้าน และทศัน
วิสัย  เพื่อหาองค์  ประกอบสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทีส่่งผลต่อความหวาดกลวัของผูใ้ชง้านมาก
ที่สุด 2 ล าดบั เพื่อใช้ในการศึกษาหลกัของอิทธพิล
รวม  ( interactive effect)  ปั จจัยสภาพแวดล้อม

กายภาพ ระดบัความคุน้ชนิ และ ลกัษณะประชากร 
ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ภ า ย ใ น
สภาพแวดลอ้มของบุคคลต่อไป 
 
3) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

จุดประสงค์หลักของงานวิจัย น้ีคือการ
คดัเลอืก ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ทีส่่งผลต่อความกลวั
หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารทีจ่อดรถ 2 ปัจจยั โดยเลอืกจากปัจจยั
สภาพแวดล้อมในอาคารทัว่ ไปที่มีการระบุ ใน
การศกึษาทีม่กี่อนหน้า (ศศกิาญจน์ ศรโีสภณ, 2555; 
ศาสตรา ศรวีะรมย,์ 2557; สทุธริตัน์ ขจรเวคนิ, 2554)  
เพือ่น าไปพฒันาเป็นเครื่องมอืในการศกึษาหลกั โดย
มคี าถามวจิยัหลกัคอื: 

- ปัจจยัสภาพแวดล้อมใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ความรูส้กึไมป่ลอดภยัในอาคารจอดรถมากทีส่ดุ? 
 
4) ขอบเขตการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใช้
กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้งานอาคารจอดรถ เท็กซสัสุกี้ 
สาขาเยาวราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารจอด
รถทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเยาวราช เป็นอาคาร 10 ชัน้ จอด
รถได้มากถึง 300 คัน โดยแต่ละชัน้มีพื้นที่ใช้สอย 
800 ตรม. ซึ่งอาคารแห่งน้ีไม่ไดป้รบัปรุงดูแลมาเป็น
ระยะเวลานาน สภาพภายในอาคารจงึค่อนขา้งเก่า 
ท า ให้ เ กิดความรู้ สึก ไม่ปลอดภัยแก่ ผู้ ใ ช้ ง าน 
โดยเฉพาะในปัจจัยด้านแสงสว่าง ความไม่เป็น
ระเบยีบ ความสะอาด ร่องรอยจากการใช้งาน และ
ทศันวสิยั 
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5) วิธีการวิจยั (Methods) 
งานวจิยัเชงิคุณภาพน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมด 20 คน ทีม่ชี่วงอายุระหวา่ง 18-35 
ปี ประกอบ ด้วยเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 
คน มรีถยนต์ส่วนตวัและเป็นผูใ้ช้บรกิารอาคารจอด
รถเทก็ซสัสกุี ้เยาวราช 

ผู้วิจ ัยได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลช่วง
เดือน ธนัวาคม 2561 โดยมีขัน้ตอนการเก็บข้อมูล
ระหว่างวนัที่ 1-10 ธนัวาคม 2561 เริม่ตัง้แต่ 13.00 
น. – 15.00 น. 
5.1)  ขัน้ตอนการวิจยั  

5.1.1) ผูว้จิยัเลอืกประเดน็ทีถู่กกล่าวถงึไป
ในทางเดยีวกนัว่าส่งผลต่อความรูส้กึไม่ปลอดภยัใน
สภาพแวดล้อมจากการท าวรรณกรรมปริทัศน์ 5 
ปัจจยัคอื ระดบัความสว่าง ความเป็นระเบยีบ ความ
สะอาด รอ่งรอยทีเ่กดิจากการใชง้าน และทศันวสิยั  

 

 
รปูท่ี 1: อาคารจอดรถเทก็ซสัสกุี ้

 
5.1.2) ลงพื้นที่ส ารวจสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในอาคารจอดรถและถ่ายภาพบรเิวณที่
มีลักษณะดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

สมัภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดงัแสดงในตวัอย่างภาพ
ต่อไปนี้ 

  

 รปูที ่1: ระดบัความสวา่ง (A) รปูที ่2: ความเป็นระเบยีบ (B) 
 

  
รปูที ่3: ความสะอาด (C) รปูที ่4: รอ่งรอยทีเ่กดิจากการ

ใชง้าน (D) 

 

 

รปูที ่5: ทศันวสิยั (E)  

 
5.1.3) สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่ม

ผูใ้ชง้านอาคารจอดรถ ทัง้หมด 20 คน เป็นเพศชาย 
10 คน และเพศหญิง 10 โดยให้ผู้ให้ข้อมูลเลือก
รูปภาพที่ตนรู้สึกว่าส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่
ปลอดภยัมากทีส่ดุ 2 อนัดบั พรอ้มใหเ้หตุผลประกอบ 
5.1.4) ผู้วิจ ัยถอดเสียงสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ และ
น าไปวเิคราะหเ์นื้อหา ประกอบผลการเลอืกภาพ 
 
6) ผลการศึกษา (Results) 

จากการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า ความ
สว่าง และความไม่เป็นระเบยีบของสภาพแวดล้อม 
คอืปัจจยัหลกัที่ก่อใหเ้กดิความรู้สกึไม่ปลอดภยัเมื่อ
เทยีบกบัประเดน็อื่นๆอกี 3 ประเดน็คอื ความสะอาด 
รอ่งรอยจากการใชง้าน และทศันวสิยั 

กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  13 จ าก  20 คน  ใ ห้
ความเหน็ว่าปัจจยัระดบัความส่องสว่าง และ 12 คน



องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มภายในและความหวาดกลวัอาชญากรรม กรณศีกึษา : อาคารจอดรถเทก็ซสัสกุี ้ย่าน
เยาวราช กรงุเทพมหานคร 
อาภากร ฮอ้แสงชยั และ ดร.พยิะรตัน์ นนัทะ 
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มองว่าความไม่เป็นระเบยีบ ส่งผลต่อความรู้สกึไม่
ปลอดภยัในการใชอ้าคารมากทีส่ดุ   

หน่ึงในผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ลอืกปัจจยัระดบัความ
สวา่งใหเ้หตุผลวา่ “จากทีเ่คยเขา้ไปใชง้าน รูส้กึวา่มนั
มืดไปส าหรับการเป็นอาคารจอดรถ กลัวถูกปล้น 
อาคารจอดรถควรมคีวามสวา่งมากกวา่น้ี” 

 
ตารางท่ี 1: แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่่งผลกบัความรูส้กึไม่
ปลอดภยัในการใชอ้าคารแยกตามเพศของผูใ้หข้อ้มลู 

 หญงิ ชาย รวม 

ความสวา่ง 35% (7) 30% (6) 32% (13) 

ความเป็นระเบยีบ 30% (6) 30% (6) 30% (12) 

ความสะอาด 20% (4) 10% (2) 15% (6) 
รอ่งรอยจาก 
การใชง้าน 

5% (1) 20% (4) 13% (5) 

ทศันวสิยั 10% (2) 10% (2) 10% (4) 

รวม 100% (20) 100% (20) 100% (40) 

 
แผนภูมิท่ี 1: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์  
ประกอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลกับ
ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในการใช้อาคารแยกตามเพศ
ของผูใ้หข้อ้มลู 

 
 

ล าดบัต่อมาคอืปัจจยัด้านความสะอาด (6 
คน) ร่องรอยการใช้งาน (5 คน)  และ ทศันวสิยั (4 
คน) สง่ผลต่อความรูส้กึไมป่ลอดภยัในการใชอ้าคาร 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญงิใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นแสงสว่าง และความสะอาด ในขณะร่องรอยจาก
การใชง้านสง่ผลกบัความรูส้กึไมป่ลอดภยัต่อเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนความเป็นระเบยีบ และทศัน
วิสยัส่งผลต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทัง้เพศ
ชายและหญงิในจ านวนทีเ่ทา่กนั 
 
7) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Conclusion 
and Discussion) 

อาคารจอดรถแห่งน้ีค่อนขา้งเก่า และขาด
การบ ารุงดูแล ไม่น่าใช้งาน ปัญหาเกดิจากการขาด
การปรบัปรุงดูแล  โดยเฉพาะเรื่องความสว่าง และ
ความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัย
สภาพ แวดล้อมที่กล่าวถึงในทฤษฎีหน้าต่างแตก 
(Broken Windows) และในงานของสุทธิรัตน์  ขจร
เ วคิน  (2554)  สตี เฟน  และคณะ  (Stephen, et 
al.,1991) อธิบายว่าความสว่าง ส่งผลกระทบต่อ
ความรูส้กึไม่ปลอดภยัต่ออาชญากรรมในสาธรณูประ
โภคชุมชน 

ผลการวิจัยน้ีช่วยคัดกรององค์ประกอบ
ส าคัญในสภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่ งผลต่ อ
ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในอาคารจอดรถและสามารถ
น า ไป ใ ช้ ใ นก า รศึกษาหลัก ขอ ง อิท ธิพล ร วม 
(interactive effect) ปัจจัยสภาพแวดล้อมกายภาพ 
ระดบัความคุน้ชนิ และ ลกัษณะประชากร ทีส่ง่ผลต่อ
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อมของ
บุคคลต่อไป รวมไปถึงสามารถน าไปปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในอาคารจอดรถที่มีลักษณะ
คลา้ยกนัได ้

35%

30%

20%

5%

10%

30%

30%

10%

20%

10%

0 2 4 6 8

ความส่วาง

ความเป็นระเบียบ

ความสะอาด
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8) ข้อจ ากดัในการวิจยั 
การศกึษาเบือ้งตน้น้ีจะตอ้งมกีารท าซ ้าเพือ่

ทด สอบความน่าเชื่อถือได้ (Credibility) และการ
พึ่งพากบัเกณฑ์อื่นเพื่อตรวจสอบความไว้วางใจใน
คุณภาพของขอ้มลูทีไ่ดก้่อนการศกึษาขัน้ต่อไป 
 
9) ข้อเสนอแนะในการศึกษาขัน้ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ พบว่า
ประเดน็ทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึ คอืเรื่องของกลิน่ทีส่ง่ผล
ในทางลบกบัความรูส้กึไมป่ลอดภยั ซึง่เป็นประเดน็ที่
น่าสนใจใน 

การศึกษาต่อไป จากการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูพบประเดน็ทีม่กีารพูดถงึซ ้าๆกนั 
คอืเรื่องกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงคภ์ายในอาคารทีส่่งผลให้
เกดิความรูส้กึไมป่ลอดภยั ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ 
“เคยเข้าไปใช้งานแล้วมีกลิ่นเหม็น เหมือนกลิ่น
ปัสสำวะ รูส้กึไมด่ ีเหมอืนมคีนอาศยัอยู่ เหมอืนไมใ่ช่
ทีจ่อดรถ ท าใหรู้ส้กึไม่ปลอดภยัเลย”  ซึง่ยงัไม่ไดร้บั
การศกึษาหรอืกลา่วถงึในการศกึษาทีม่มีาก่อนหน้า 
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บทคดัย่อ 

การศกึษามคีวามมุ่งหมายหลกัเพือ่พฒันากระบวนการจดัการแปลงพืน้ทีร่กรา้งในเขตเมอืงไปสูร่ปูแบบ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่หมาะสมผา่นการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใชเ้ขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เป็น
พืน้ทีศ่กึษา การวจิยัไดพ้ฒันาแบบจ าลองการตดัสนิใจเลอืกแปลงพืน้ที่รกรา้งเพื่อพฒันาดว้ยการใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ประเมนิล าดบัความส าคญัของการพฒันาใน 10 โซนพืน้ที ่จากเกณฑพ์จิารณา 3 ประเดน็ คอื เกณฑล์กัษณะความ
เหมาะสมของพืน้ที ่เกณฑน์ัยส าคญัของผลกระทบต่อความยัง่ยนืของเมอืง และเกณฑ์ความต้องการและความ
พรอ้มของเจา้ของทีด่นิและชุมชน และไดพ้ฒันาออกแบบทางเลอืกของการพฒันาพืน้ทีร่กรา้งจากการมสี่วนร่วม
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ ตวัแทนเขตลาดพรา้ว และกลุ่มตวัอย่างชุมชนโดยรอบพืน้ทีร่ก
รา้ง ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัแทนผูม้สี่วนไดเ้สยีส่วนใหญ่เหน็ดว้ยระดบัมากกบัทางเลอืกรูปแบบการพฒันา
พืน้ทีร่กรา้งในรปูแบบพืน้ทีส่เีขยีวสาธารณประโยชน์ซึง่เป็นรปูแบบการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 
ค ำส ำคญั: พืน้ทีร่กรำ้ง, กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, เขตลำดพรำ้ว, กำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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Abstract 
The study aims to redevelop vacant land management process in urban areas into appropriate 

land use patterns through stakeholder participation using Lat Phrao District, Bangkok as a case study. The 
research developed decision model for vacant lot selection through priority assessment by experts from 10 
zones in the district. In this regard, three criteria were applied in the evaluation including area suitability, urban 
sustainability impacts and land owners and communities’ readiness and preparedness. Likewise, the study 
conducted vacant land design alternatives with participatory of stakeholders such as vacant land owners, 
district representatives and samples of communities around vacant lots. The study results found that majority 
of stakeholder representatives highly agreed with an alternative of transforming vacant lots into public green 
spaces considered as the pattern tailored to the needs of all stakeholders. 
 
Keywords: vacant land, land use, Lat Phrao District, stakeholder participation 

 
1 บทน า 
จากการขยายตวัของเมอืงอย่างไรท้ศิทาง และการทิ้ง
ทีด่นิว่างเปล่าเพื่อเกง็ก าไรของเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ
เอกชน ส่งผลใหเ้กดิการกระจายตวัของพืน้ที ่  รกรา้ง
ว่างเปล่ามากขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพทางกายภาพ
สิง่แวดลอ้มของพืน้ที ่เช่น การกลายสภาพพืน้ทีเ่ป็นที่
กองทิ้งขยะขนาดใหญ่ (Beauregard, 2013) การเป็น
แหล่งเพาะพนัธุข์องแมลงและสตัวก์ดัแทะ ซึง่ส่งผลต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวติโดยรวมของชุมชน รวมทัง้ 
ปัญหาพื้นที่เสีย่งของการก่ออาชญากรรม (Garvin et 
al., 2013) โดยปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อประเดน็ความ
ยัง่ยืนของเมือง (ดวงพร กาซาสบิและชมพูนุช คง
พุนพนิ, 2561) ซึ่งจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารจดัการ
พืน้ทีร่กรา้งเพื่อฟ้ืนคนืสภาพของเมอืง (Walker et al., 
2002) ผา่นกระบวนวธิตี่าง ๆ  ในการสรา้งทางเลอืกการ
ปรบัสภาพทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าไปสูก่ารใชท้ีด่นิใหเ้กดิ
ประโยชน์ แต่อย่างไรกด็ ีการปรบัปรุงพืน้ทีร่กรา้งว่าง
เปล่าใหเ้กดิเป็นรปูธรรมและมคีวามเหมาะสมเชงิพืน้ที่
เป็นไปได้ยากในทางปฏบิตัิเน่ืองจากในกระบวนการ
ปรบัปรุงพฒันามกีลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิภาคเอกชนและเขตทีร่บัผดิชอบ
ซึ่งมขีดีจ ากดัในดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการ
ท าให้ต้องมกีารจดัล าดบัความส าคญัของการพฒันา
พืน้ที ่นอกจากภาคส่วนราชการและเจา้ของกรรมสทิธิ ์
ที่ดินแล้ว ชุมชนโดยรอบพื้นที่รกร้างก็ยงัมีบทบาท
ส าคัญในการมีส่วนร่วมหลักของการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาเน่ืองจากเป็นผู้ได้รบัผลกระทบหลกั 
(Capdevila. 2016) 
   การศกึษามวีตุัประสงคห์ลกัเพื่อพฒันากระบวนการ
จดัการปรบัสภาพพืน้ทีร่กรา้งในเขตเมอืงไปสู่รูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมผ่านการมสี่วนร่วม
ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  โ ด ย ใ ช้ เ ข ต ล า ดพ ร้ า ว 
กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา โดยเขตที่ศึกษามี
นโยบายชดัเจนในการสนับสนุนการจดัการพืน้ทีร่กรา้ง
ภายหลงัประสบปัญหาการรอ้งเรยีนเรือ่งผลกระทบของ
พื้ นที่ ร ก ร้ า ง จ ากชุ มชนโดยรอบจ านวนมาก 
(ผู้อ านวยการเขตลาดพร้าว, 2559) และจากข้อมูล
พบวา่ เขตลาดพรา้วมพีืน้ทีร่กรา้งรวมกนัประมาณ 2.5 
ล้านตารางเมตร (ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, 
2559) โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่รกร้างจาก
กระบวนการศึกษาจะเป็นแนวทางต้นแบบของการ
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พฒันาพืน้ทีร่กรา้งของเขตอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
และในเมอืงอื่น ๆ ต่อไป 
 
2. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
2.1  พ้ืนทีศึ่กษา 

พืน้ทีศ่กึษาของโครงการวจิยั ไดแ้ก่ พืน้ทีร่กรา้ง ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาได้ใช้วิธี
แบ่งพื้นที่บนเส้นกริด (Grid) แผนที่ดิจิตอลออกเป็น 
109 กรดิ ขนาด 500×500 ตารางเมตร และแบ่งพื้นที่
รกร้างออกเป็น 10 กลุ่มโซน ได้แก่ กลุ่ม 1 - พื้นทีร่ก
ร้างบรเิวณจุดตดัถนนลาดปลาเค้าและซอยพรวฒันา 
กลุ่ม 2 - พืน้ทีร่กรา้งบรเิวณถนนซอยมยัลาภ กลุ่ม 3 - 
พืน้ทีร่กรา้งเหนือชุมชนโคกคราม กลุม่ 4 - พืน้ทีร่กรา้ง
บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ กลุ่ม 5 - พื้นที่รกร้าง
บรเิวณเขตเชือ่มต่อกบัเขตจตุจกัรและถนนลาดปลาเคา้ 
กลุ่ม 6 - พืน้ทีร่กรา้งบรเิวณถนนโชคชยั 4 ตดักบัซอย
พฒันาวถิี กลุ่ม 7 - พื้นที่รกร้างบรเิวณถนนประดษิฐ์
มนูธรรมฝัง่ตะวันตก กลุ่ม 8 - พื้นที่รกร้างบริเวณ
ชุมชนระหว่างถนนลาดพรา้ววงัหนิและถนนโชคชยั 4 
กลุม่ 9 - พืน้ทีร่กรา้งบรเิวณถนนนาคนิวาสฝัง่ตะวนัตก 
และกลุม่ 10 – พืน้ทีร่กรา้งบรเิวณพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัเขต
หว้ยขวางและเขตวงัทองหลางและถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รูปท่ี  1 กลุ่ มโซนพื้นที่ รกร้างในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

2.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีรวม
ทัง้สิน้ 440 คนแบง่ไดเ้ป็น 4 กลุม่คอื  
 กลุม่ 1 กลุม่ผูแ้ทนสว่นราชการเขตลาดพรา้ว 5 คน 
 กลุ่ม 2 ตวัแทนภาคเอกชนผู้ถือกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ใน
แปลงที่ดนิรกร้างที่ได้รบัคดัเลอืกโมเดลการตดัสนิใจ
พฒันาแปลงพืน้ทีร่กรา้ง 5 คน 
   กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการ
จดัการสิง่แวดลอ้มเมอืง 30 คน  
   กลุ่มที ่4 ประชาชนทีอ่าศยัอยู่รอบแปลงพืน้ทีร่กรา้ง
ในเขตลาดพรา้วจากการสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นระบบโดย
ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 400 คน โดยค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมตามจ านวนประชากร 
ดว้ยสตูรของยามาเน (Yamane. 1973: 125)  
 
2.3 การรวบรวมขอ้มลู 
2.3.1 การสานเสวนาเพื่อพฒันาโมเดลการตดัสินใจ
พฒันาพืน้ทีร่กรา้งและทางเลอืกของการพฒันา  
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ด้วยเทคนิคหลากหลาย ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการ
ประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลที่มสี่วนได้เสยี 
โดยใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
(1) แบบสัมภาษณ์การให้คะแนนเกณฑ์ปัจจัยที่
เหมาะสมในโมเดลการตัดสินใจการพัฒนาพื้นที่      
รกร้างส าหรบักลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญผ่านการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย 
(2) แบบสมัภาษณ์ทางเลอืกรูปแบบการพฒันาพืน้ที่
รกร้างจากการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี 
ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการเขตลาดพร้าว ตัวแทน
ภาคเอกชนผู้ถือกรรมสทิธิท์ี่ดนิ และกลุ่มตวัอย่างผู้
อยูอ่าศยัรอบแปลงพืน้ทีร่กรา้งในเขตลาดพรา้ว 
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2.3.2 การออกแบบพืน้ทีร่กรา้งอยา่งมสีว่นรว่ม  
  (1) การสมัภาษณ์เชิงลึกตวัแทนส่วนราชการเขต
ลาดพรา้วในแนวทางนโยบายดา้นพืน้ทีส่าธารณะ 
  (2)  การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  เพื่อ
ตอ้งการรบัรูข้อ้มลูจากกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียเฉพาะ
กลุ่ม โดยการศกึษาครัง้น้ีก าหนดใหม้กีารการประชุม
กลุ่มย่อย 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 รบัฟังปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน และเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิแปลง
รกรา้งทีค่ดัเลอืกจากการพฒันาโมเดลและเกณฑก์าร
ตดัสนิใจพฒันาเพื่อน าขอ้มูลไปใชอ้อกแบบเบื้องต้น 
(Preliminary design) และครัง้ที ่2 เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ข
แบบ (Design development) รวมถงึแนวทางน าแบบ
ไปสู่การปฏบิตั ิผูเ้ขา้ร่วมคอื เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
ผู้ เชี่ยวชาญการออกแบบผัง  และตัวแทนเขต
ลาดพรา้ว 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1 แบบจ าลองต้นแบบการตัดสินใจการ
พฒันาพ้ืนทีร่กร้างและเกณฑ์การตัดสินใจ
เลือกและใช้ประโยชน์พ้ืนทีร่กร้างในเขต
ลาดพร้าว 
ในการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่รกร้างส าหรับผู้บริหาร
ระดับเขตขึ้นไปจ าเป็นจะต้องมีเกณฑ์และรูปแบบ
ปัจจยัในการตดัสนิใจพฒันาพืน้ที่รกร้างเพื่อจดัล าดบั
ความส าคัญในการพัฒนาเน่ืองจากขีดจ ากัดด้าน
งบประมาณ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมมปีระเดน็
พจิารณา 3 ประเดน็หลกั คอื ลกัษณะความเหมาะสม
ของพืน้ที ่นัยส าคญัของผลกระทบต่อความยัง่ยนืของ
เมอืงทัง้ด้านมติเิชงิสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคม 
และความตอ้งการและความพรอ้มของเจา้ของทีด่นิและ
ชุมชน โดยปัจจยัในการพจิารณาในแต่ละประเดน็ไดร้บั
การใหค้ะแนนคา่น ้าหนกัโดยผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 ค่าคะแนนและค่าน ้าหนักของปัจจยัทีใ่ชใ้น
การวเิคราะห ์

ประเดน็
พจิารณา 

คา่ 
น ้า 
หนกั 

ปัจจยั คา่น ้า 
หนกั 

ลกัษณะความ
เหมาะสมของ
พืน้ที ่

0.25 ความหนาแน่นของ
ประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

0.05 

อตัราการเพิม่
ประชากร 

0.05 

ความงา่ยในการใช้
ประโยชน์ 

0.13 

ขนาดของพืน้ที ่
(ตร.วา) 

0.55 

มาตรการสนบัสนุน 0.22 
รวม 1.00 

ผลกระทบต่อ
ความยัง่ยนื
ของเมอืง 

0.50 ผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มกายภาพ 

0.37 

ผลกระทบเชงิ
เศรษฐกจิ 

0.31 

  ผลกระทบใน
ดา้นสงัคม   

0.32 

  รวม 1.00 
ประเดน็
พจิารณา 

คา่ 
น ้า 
หนกั 

ปัจจยั คา่น ้า 
หนกั 

ความต้องการ
แ ล ะ ค ว า ม
พร้อมของผู้มี
สว่นไดเ้สยี 

0.25 ความต้องการและ
ความพรอ้มของชุมชน 

0.40 

ความต้องการและ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
เจา้ของทีด่นิ 

0.55 

ความต้องการและ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
หน่วยงานเขตและ
ห น่ ว ย ง า น อื่ น ที่
เกีย่วขอ้ง 

0.05 

รวม 1.00 รวม 1.00 

 
หลงัจากก าหนดระดบัค่าความส าคญัของแต่ละตวัแปร 
จะมกีารวเิคราะห์ร่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญใหค้ะแนนแต่ละ
กลุ่มพืน้ทีร่กรา้งโดยแต่ละปัจจยัมคี่าคะแนน 1-5  เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัในการตดัสนิใจพฒันาพืน้ที ่จาก
ปัจจยัการศกึษาการประเมนิคดัเลอืกพื้นที่ที่มโีอกาส



การพฒันาพืน้ทีร่กรา้งในเขตเมอืงสูร่ปูแบบการใชป้ระโยชน์อยา่งมศีกัยภาพผา่นการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี: 
กรณศีกึษาเขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 
ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบ,ิ ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม และ นางสาวชมพนุูช คงพนุพนิ 

 

669 

หรือความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของ
เมอืงเป็นอนัดบัแรก โดยลกัษณะความเหมาะสมของ
พืน้ที ่และความตอ้งการและความพรอ้มของผูม้สีว่นได้
เสยีมคีา่น ้าหนกัเท่ากนั สว่นคา่น ้าหนกัของปัจจยัในแต่
ละประเด็นการประเมนินัน้มผีลค่าน ้าหนักที่แตกต่าง
กัน ในด้ านลักษณะความเหมาะสมของพื้ นที่  
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามส าคญักบัขนาดของแปลงทีด่นิรก
รา้งซึ่งจะแปรผนัตามระดบัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และเศรษฐกจิ รวมทัง้มาตรการสนับสนุนในเชงิ
พื้นที่จากรัฐ ส่วนในประเด็นด้านนัยส าคัญของ
ผลกระทบต่อความยัง่ยืนของเมืองในสามมิติ  
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้่าน ้าหนักใกลเ้คยีงกนั ในดา้นประเดน็
ความต้องการและความพร้อมของผู้มสี่วนได้เสยีทุก
ภาคส่วน ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่าความพร้อมของเจ้าของ
กรรมสิทธิท์ี่ดินมีความส าคัญมากเพราะต้องมีการ
ลงทุนในการปรบัปรุงพืน้ที ่รวมทัง้ชุมชนรอบขา้งทีเ่ป็น
แรงผลกัดนัสนบัสนุนในการปรบัปรุงพืน้ทีห่รอืช่วยเขา้
มาดแูลพืน้ที ่เมือ่น าคะแนนของแต่ละปัจจยั คณูกบัค่า
ถ่วงน ้าหนักของปัจจยันัน้ ก็จะได้คะแนนของระดับ
ความส าคญัของแต่ละพืน้ที ่โดยการแบง่พืน้ทีร่กรา้งตา
มกรดิการส ารวจเป็น 10 โซน โดยพืน้ทีท่ีม่ผีลคะแนน
รวมสู งสุ ด  จะ เ ป็ นพื้ นที่ ที่ ไ ด้ ร ับการจัดล าดับ
ความส าคญัสงูกวา่พืน้ทีอ่ื่น ๆ  
  ผลวเิคราะห ์ข้อมูลค่ า เฉลี่ ยการประเมินล าดับ
ความส าคญัการพฒันาพื้นทีโ่ดยผูเ้ชีย่วชาญแบบถ่วง
น ้าหนักพบว่า โซน 9 ได้แก่ กลุ่มพื้นที่รกร้างบรเิวณ
ถนนนาคนิวาสฝัง่ตะวนัตก มีความเหมาะสมในการ
ได้รบัการตดัสนิใจพฒันาเป็นล าดบัแรก พื้นที่รกร้าง
กลุ่มน้ีกระจายตวัอยู่ในย่านที่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ประเภททีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกั และอยู่ในละแวกพืน้ทีต่ ัง้
ส านักงานเขตลาดพร้าว รองลงมาคอื โซน 10 ได้แก่ 
กลุ่มพืน้ทีร่กรา้งบรเิวณพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัเขตหว้ยขวาง

และเขตวงัทองหลาง - ถนนลาดพร้าววงัหนิ พื้นที่รก
รา้งกลุ่มน้ีมลีกัษณะการกระจุกรวมกนัของพืน้ทีร่กรา้ง
อย่างหนาแน่น กระจายตวัอยู่ในย่านที่อยู่อาศยัและ
พืน้ทีส่าธารณูปโภค สาธารณูปการ อนัเป็นทีต่ัง้ของวดั
ลาดพรา้วและโรงเรยีนวดัลาดพรา้ว แสดงดงัรปูที ่2 

 
รูปท่ี 2 โมเดลการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่รกร้างเขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
 
   เมื่อแยกพิจารณาค่าน ้ าหนักของปัจจัยในแต่ละ
ประเด็นจ าแนกตามโซนพื้นที่ พบว่า ในแต่ละโซน
แสดงค่าน ้าหนักทีม่นีัยส าคญัของแต่ละปัจจยัแตกต่าง
กนั ในประเดน็ดา้นเกณฑค์วามเหมาะสมของลกัษณะ
พื้นที่ พบว่า ขนาดพื้นที่มคี่าน ้ าหนักคะแนนสูงกว่า
ปัจจยัอื่น ๆ ในประเดน็ โดยโซน 3 และ 9 มคีา่น ้าหนัก
ปัจจยัในด้านขนาดพื้นที่สูงที่สุด ส่วนในประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนของเมืองได้ค่าน ้ าหนักในแต่ละปัจจัย
ใกล้เคยีงกนั โดยโซน 3 ได้ค่าคะแนนน ้าหนักปัจจยั
มากสุดในผลกระทบทางปัจจยัทางกายภาพ รองลงมา
คอืโซน 9 แต่อย่างไรกด็ ีโซน 3 ไดค้ะแนนค่าน ้าหนัก
น้อยในปัจจยัดา้นผลกระทบความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

ลกัษณะความ
เหมาะสมของพืน้ท่ี

ผลกระทบต่อความ
ยัง่ยืนของเมือง

ความต้องการและ
ความพรอ้มของผูมี้

ส่วนได้เสีย

รปูแบบปัจจยัในการตดัสินใจพฒันาพืน้ท่ีรกร้างเขต
ลาดพร้าว  กรงุเทพมหานคร

โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4
โซน 5 โซน 6 โซน 7 โซน 8
โซน 9 โซน 10
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และสงัคม ขณะที่โซน 9 แสดงผลกระทบของพืน้ทีร่ก
รา้งในมติคิวามยัง่ยนืทางสงัคมและเศรษฐกจิสงูสุด ใน
ประเด็นสุดท้ายในด้านความความพร้อมและความ
ต้องการของผู้ได้เสยีพบว่า ปัจจยัด้านความต้องการ
และความพร้อมของเจ้าของที่ดนิและชุมชนมคี่ามาก
ที่สุดตามล าดับ โดย โซน 9 และ 10 ได้คะแนนค่า
น ้าหนักในปัจจยัดงักล่าวสูงสุด เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักตามเกณฑ์พจิารณา 3 ปัจจยัหลกั พบว่า 
โซน 9 ไดค้ะแนนคา่เฉลีย่ความเหมาะสมต่อการพฒันา
สูงสุดในปัจจยัลกัษณะความเหมาะสมของพื้นที่ และ
ความยัง่ยนืของเมอืง และโซน 10 ไดค้่าคะแนนเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงสุดในปัจจยัด้านความต้องการและ
ความพรอ้มของผูม้สีว่นไดเ้สยี   
3.2 ผลการวเิคราะห์ทางเลอืกการพฒันาพื้นที่รกร้าง
โดยการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น 
     ผลการวเิคราะหท์างเลอืกรูปแบบการพฒันาพืน้ที่
รกร้างชัว่คราวในอนาคตของกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีแจก
แจงจ านวนและคา่รอ้ยละไดต้ามรายละเอยีดดงัใน 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการ
พฒันาพืน้ทีร่กรา้งของกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทางเลือกรูปแบบ
การพฒันา 

กลุ่มประชาชนที่
อาศยัใกลเ้คยีง 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มเจ้าของ
ทีด่นิ 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มตัวแทน
สว่นราชการ 
(รอ้ยละ) 

1. พืน้ทีส่วนหยอ่มและสวนสาธารณะ 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 18.8 0.0 0.0 
มาก 73.7 60.0 80.0 
มากทีสุ่ด 7.5 40.0 20.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
2. พืน้ทีส่นามเดก็เลน่เพือ่เดก็และเยาวชน 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 20.0 60.0 0.0 
ทางเลือกรูปแบบ
การพฒันา 

กลุ่มประชาชนที่
อาศยัใกลเ้คยีง 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มเจ้าของ
ทีด่นิ 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มตัวแทน
สว่นราชการ 
(รอ้ยละ) 

มาก 70.0 40.0 80.0 
มากทีสุ่ด 10.0 0.0 20.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 
3. พืน้ทีล่านกฬีา และลานเอกประสงคข์องชุมชน 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 1.2 100.0 40.0 
มาก 63.8 0.0 40.0 
มากทีสุ่ด 35.0 0.0 20.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
4. พื้นที่สีเขยีวอรรถประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์พื้นที่ในการท าการ
เกษตรกรรม/สวนดอกไม/้สวนทานตะวนั 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 20.0 40.0 0.0 
มาก 77.5 40.0 40.0 
มากทีสุ่ด 2.5 20.0 60.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
5. สวนจดัสรร และฟารม์เมอืง ส าหรบัปลกูผกั และพชืสวนครวั 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 1.2 20.0 0.0 
มาก 58.8 40.0 20.0 
มากทีสุ่ด 40.0 40.0 80.0 
ทางเลือกรูปแบบ
การพฒันา 

กลุ่มประชาชนที่
อาศยัใกลเ้คยีง 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มเจ้าของ
ทีด่นิ 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มตัวแทน
สว่นราชการ 
(รอ้ยละ) 

รวม 100.0 100.0 100.0 
6. การพฒันาเชงิพาณิชย ์เชน่ การตลาด 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 0.0 0.0 0.0 
ปานกลาง 30.0 20.0 20.0 
มาก 70.0 40.0 40.0 
มากทีสุ่ด 0.0 40.0 40.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
7. พฒันาเป็นที่จอดรถสาธารณะโดยมีการจดัสรรเป็นเงนิรายได้เข้ากับ
กองทุนเพือ่พฒันาชุมชน 
น้อยทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
น้อย 1.2 60.0 0.0 
ปานกลาง 47.5 40.0 80.0 
มาก 51.3 0.0 20.0 
มากทีสุ่ด 0.0 0.0 0.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 

 
 



การพฒันาพืน้ทีร่กรา้งในเขตเมอืงสูร่ปูแบบการใชป้ระโยชน์อยา่งมศีกัยภาพผา่นการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี: 
กรณศีกึษาเขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 
ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบ,ิ ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม และ นางสาวชมพนุูช คงพนุพนิ 
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3.3 ตวัอย่างรปูแบบการพฒันาพืน้ทีร่กรา้งในเขตเมอืง
สู่รูปแบบการใช้ประโยชน์อย่างมศีกัยภาพผ่านการมี
สว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
จากผลการวเิคราะห์รูปแบบการตดัสนิใจการพฒันา
พืน้ทีร่กรา้งซึ่งผลชีใ้หเ้หน็ถงึกลุ่มแปลงทีด่นิทีม่คีวาม
เหมาะสมในการพฒันาเป็นล าดบัแรก คอื กลุ่มแปลง
ที่ดนิรกร้างในโซน 9 ได้แก่ กลุ่มพื้นที่รกร้างบริเวณ
ถนนนาคนิวาสฝัง่ตะวนัตก จงึไดป้รกึษาเขตเพือ่ตดิต่อ
นัดประชุมกลุ่มย่อยกบัเจ้าของที่ดนิที่สมคัรใจพฒันา
ปรบัสภาพพื้นที่รกร้างอย่างมสี่วนร่วม ทัง้น้ี ทมีวจิยั
และผู้เชี่ยวชาญการวางผงัและออกแบบพื้นที่ได้ลง
พื้นที่ส ารวจแปลงที่จะพฒันาพร้อมเจ้าของที่ดนิและ
ตัวแทนเขตลาดพร้าว และได้ร่วมกันออกแบบการ
พฒันา ซึ่งจากการสมัภาษณ์เจ้าของกรรมสทิธิ ์เห็น
ด้วยกับทางเลือกรูปแบบการพัฒนาพื้นที่รกร้างใน
รูปแบบพื้นที่สเีขยีวสาธารณประโยชน์ พื้นที่สเีขยีว
อรรถประโยชน์ หลังจากนัน้ผู้เชี่ยวชาญจัดท าการ
ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะ โดยส่งแบบที่ปรับแล้วให้
เจา้ของทีด่นิพจิารณา โดยแสดงรปูก่อนการพฒันาจาก
การส ารวจในรูปที ่3 และรปูแบบผงัพืน้ทีก่่อนและหลงั
พฒันา ดงัรปูที ่4(ก) – 4(ข) 

 
รปูท่ี 3 ลกัษณะกายภาพของแปลงทีด่นิรกรา้งในซอย
นาคนิวาส 40  

 
(ก) ผงัแปลงพืน้ทีร่กรา้งก่อนการพฒันา 

 
(ข) ผงัแปลงพืน้ทีร่กรา้งก่อนการพฒันา 
รปูท่ี 4 รปูแบบผงัพืน้ทีร่กรา้งก่อนและหลงัพฒันา 
 
4. สรปุและอภิปรายผล 
งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ระเบยีบวธิกีารพฒันาพืน้ทีร่ก
รา้งต้นแบบอย่างเป็นระบบซึ่งจะลดความขดัแยง้อนั
เน่ืองมาจากรูปแบบการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย การวจิยัน้ี เสนอ
แนวทางรูปแบบการพัฒนาในแปลงพื้นที่ที่ถูก
คดัเลอืกจากโมเดลการตดัสนิใจพฒันาพืน้ทีร่กรา้งที่
สร้างขึ้นจากการวิจัยน้ีเช่นกัน และประยุกต์ใช้
กระบวนการมสี่วนร่วมโดยทมีวจิยั ผูเ้ชี่ยวชาญการ
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วางผังและออกแบบพื้นที่ และเจ้าของที่ดิน ได้
ร่วมกนัสเกต็ออกแบบร่างผงัการพฒันาคร่าว ๆ ตาม
ผลการวเิคราะหร์ปูแบบทางเลอืกทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝ่ายให้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ผู้เชี่ยวชาญ
จดัท าการออกแบบผงัพืน้ทีเ่ฉพาะ พรอ้มสง่กลบัแบบ
ที่ปรับแล้วให้เจ้าของที่ดินพิจารณาอีกรอบ ซึ่ง
กระบวนการน้ีจะท าใหท้างเขตเจา้ของพืน้ทีม่ ัน่ใจได้
ว่า ความขดัแย้งและข้อร้องเรียนจากผลของการ
พฒันาจะลดลงในอนาคต และรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่รกร้างจะสอดคล้องกบัเกณฑ์ของแนวคิดการ
พฒันาเมอืงยัง่ยนือกีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
ทุนทางสงัคมมคีวามเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัการภยัพบิตัดิงัที่ได้ปรากฏในหลายงานวจิยัที่ผ่านมาเป็น

จ านวนมาก ทุนทางสงัคมในทีน่ี่กล่าวรวมไปถงึ เครอืขา่งทางสงัคมและคา่นิคมในการร่วมมอือนัเกดิจากความเชื่อ
ใจในชุมชน ซึง่นบัวา่มคีวามส าคญัมากในการเรง่ใหก้ารจดัการและฟ้ืนตวัจากภยัพบิตัเิป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพสงู โดยการจดัการภยัพบิตัใินระดบัปัจเจกบุคคลนัน้จ าเป็นตอ้งการสนบัสนุนอุปกรณ์และทรพัยากรที่
มรี่วมกนัในชุมชน อนัไดแ้ก่ เครอืขา่ยการช่วยเหลอืในสงัคมเดยีวกนัหรอืเรยีกอกีอย่างวา่ “การจดัการภยัพบิตัใิน
ระดบัชุมชน” ทีน่ับว่าเป็นก าลงัส าคญัและความสามารถของชุมชนดงักล่าว ยิง่ไปกว่านัน้ การจดัการภยัพบิตัแิละ
การตอบสนองต่อกจิกรรมต่างๆของภยัพบิตัยิงัไดส้รา้งรปูแบบใหมข่องทุนทางสงัคม โดยเสรมิสรา้งและสนบัสนุน
ความสามารถในการวางแผนและตอบสนองต่อภยัพบิตัชิุมชนและความสมัพนัธ์ดงักล่าวยงัพบความเชื่อใจและ
ความยุติธรรมในระดบัสูงอยู่ในนัน้ อีกด้วย จึงท าให้ความเข้มแขง็ของชุมชนเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิ่ง และการ
พยายามพฒันาทุนทางสงัคมในระดบัชุมชนกบัการจดัการภยัพบิตัใิหม้ากขึน้ เพราะสามารถท าประโยชน์ในการ
บรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัแิละสง่ผลต่อความยัง่ยนืของชุมชนอกีดว้ย 
 
ค าส าคญั: ทุนทางสงัคม,การจดัการภยัพบิตั,ิ เครอืขา่ยทางสงัคม 
 
Abstract 

Social Capital is related to disaster management as in many studies. Social Capital includes 
social networks and the norm of dependence and trustworthiness. This is very importance for fast support 
disaster preparedness and high efficient recovery. The individual’s disaster management need to support 
by materials and community resources, their social networks, the community-preparedness which played 
in an essential role of ability and power in community. In addition, disaster management and community 
response create new forms of social capital. To encourage high social capital can be a great benefit to 
relieve impacts of disaster also effected to the sustainability of community in the future. 

 
Keywords: Social Capital, Disaster Management, Social network 
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1 บทน า 
การจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนัน้มี

ความแตกต่างกนัไปในแต่ละชุมชน บางชุมชนมกีาร
จดัการทีร่วดเรว็และสามารถบรรเทาผลกระทบจาก
ภยัพบิตัิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะที่อีกหลาย
ชุมชนต้องเผชิญกับความยากล าบากทัง้ในเรื่อง
กายภาพและการฟ้ืนฟูสภาพภายในจากภัยพิบัติ
เชน่กนั (Lee et. al 2006) และทีส่ าคญัผลกระทบจาก
ภยัพบิตันิัน้ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงกบัโครงสรา้ง
ทางสงัคม โดยภยัพบิตัติ่างๆนัน้มกัจะเกดิขึน้ในพืน้ที่
ที่มีลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ที่จ าเพาะ
เจาะจงและส่งผลต่อจ านวนประชากรในพื้นที่นัน้ๆ
ดว้ย (Kirschenbaum, 2014) อยา่งไรกด็กีารตระหนกั
ถึ ง เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง สั ง ค ม (Social Network) 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม(Social Relationship) และ
โครงสรา้งทางสงัคม(Social Structure) ของชุมชนยงั
เป็นหน่วยทางสงัคมขัน้พื้นฐานที่ส่งผลทัง้ก่อนและ
หลังเกิดภัยพิบัติต่างๆ (Drabek et al., 1981) และ
ความส าคญัอกีประการหน่ึง กค็อื ภยัพบิตันิัน้ท าลาย
หลายสิ่งในสังคม เช่น บ้านเรือนอาคาร จ านวน
ประชากร และทุนทางสงัคม เป็นต้น โดย “ทุนทาง
สงัคม” นับว่าเป็นหน่ึงสิง่ที่ได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด
จากเหตุการณ์ภยัพบิตั ิแสดงใหเ้หน็วา่ การจดัการและ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัภยัพบิตันิัน้ควรจะเน้นส าคญัที่ 
“ทุนทางสงัคม” มาเป็นอนัดบัแรก (Dynes, 2005) 

ทัง้น้ี “ทุนทางสงัคม” เป็นการหลอมรวมของ
ผลประโยชน์ในหลายดา้นตัง้แต่ ระดบัองค์กรของรฐั 
ระดับชุมชน และระดับสวัสดิการองค์กร (welfare 
organisations) รวมไปถงึการจดัการพฒันาชุมชนอกี
ด้วย โดยศักยภาพของทุนทางสังคมนัน้  มีความ
เกี่ยวเน่ืองกับการจดัการเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
โดยทุนทางสงัคมนัน้มคีวามแพรห่ลายใน สาขาตัง้แต่ 
สาธารณสุข การศกึษา ความปลอดภยัในชุมชน รวม

ไปถงึการเตรยีมตวัรบัมอืภยัพบิตัิ (Reininger, at al. 
2013) ทุนทางสงัคมนัน้ถูกอธิบายไว้สามระดบั อนั
ได้แก่  ระดับที่มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัว
ปัจเจกบุคคลในชุมชน หรอืทีเ่รยีกวา่ Bonding Social 
Capital (Putnam, 1995; Putnam, 2000) และถดัมา 
Bridging Social Capital ซึง่เป็นรปูแบบความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวชุมชนกับอีกชุมชนหหน่ึงหรือระหว่าง
องค์ก รกับองค์กร ก็ได้ (Putnam, 1995; Putnam, 
2000)และสุดท้ายความสมัพนัธ์ในระดบัที่สูงหรือมี
อ านาจมากกวา่ เชน่ ประเทศ หรอืองคก์รของรฐั เป็น
ต้ น  เ รีย ก ว่ า  Linking Social Capital (Szreter & 
Woolock, 2014)  

บทความชิ้นน้ีจึึงมุ่งหวังที่จะชี้ให้เห็นความ 
สมัพนัธ์ของสองสาขาที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน โดย
พยายามที่จะแสดงถึงงานวจิยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทุนทางสงัคมในเรื่องของภยัพบิตัิ รวมไปถงึรวบรวม
รูปแบบของทุนทางสงัคมกบัการจดัการภยัพบิตัิใน
ระยะต่างๆอกีดว้ย 
ทฤษฎีทุนทางสงัคม (Social Capital Theories) 
“ทุนทางสงัคม” ถูกกลา่วขึน้ในเชงิสงัคมศาสตร ์อนัวา่
ถงึภาพรวมของสงัคมผา่นความเชือ่มโยงและความ
เหน่ียวแน่นเป็นปึกแผน่ของครอบครวั น าไปสู่
เครอืขา่ยทางสงัคมในชมุชน และจากชุมชนถงึชุมชน 
กลายเป็นระดบัประเทศ ทัง้น้ีแนวคดิทุนทางสงัคมถูก
พฒันาผา่นบุคคลสามทา่น ตามล าดบัเวลา  

Bourdieu ในปี 1986 ที่กล่าวว่า ทุนทางสงัคม
นัน้เป็นผลรวมของทรพัยากรอันมีค่าที่เกิดมาจาก
กระบวนการโครงสร้างคุณงามความดแีละศีลธรรม
กลายไปสู่ความสัมพันธ์เชิงสถาบันที่มีร่วมกันใน
ชุมชน และมองว่าทุนทางสงัคมนัน้เป็นทรพัยากรที่
หายาก (Bourdieu, 1986) มนีักวชิาการหลายท่านได้
เพิม่เตมิจากแนวคดิดงักล่าวว่า ทุนทางสงัคมจะถูก
สรา้งผ่านสมาชกิของกลุ่มจนกลายเป็นปรากฏการณ์
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กลุ่ม (Wacquant, 1992) และเป็นความสัมพันธ์ผล 
ประโยชน์ หรอืการก าหนดทศิทางอนัเป็นประโยชน์ใน
ทุกการกระท าของมนุษย ์(Swartz, 1997) จนกลายเป็น
บริบทส าคัญเฉพาะของกระบวนการโดยตรงใน
ความสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ระหว่างสงัคม วฒันธรรม 
และเศรษฐกจิ (Adam and Rončević, 2013 ;Savagen, 
Warde and Devine, 2015) น าไปสู่โครงหลกัของชน
ชัน้ทางสังคม (Crozier and Devine, 2006, Modood, 
2003; 2004;Siraj-Blatchford, 2010)  

ขณะที่ Coleman ในปี 1988 กล่าวว่า ทุนทาง
สงัคมนัน้ เป็นการรวมกนัของลกัษณะโครงสรา้งทาง
สงัคมบางประการและสามารถด าเนินการกระท าที่
แน่นอนของผู้กระท ากับปัจเจกบุคคล หรือน าร่วม
ผู้กระท ากับโครงสร้าง (Coleman, 1988) ซึ่งกล่าว
อย่างง่ายนัน่คอื ทุนทางสงัคมเป็นโครงสรา้งทีส่งัคม
ผสมผสานกบัเป้าหมายของผูก้ระท า และเป็นกลไก
เชงิความสมัพนัธ์ โดยที่ทุนทางสงัคมนัน้จะมผีลต่อ
คุณค่าในโครงสร้างทางสังคมและแปรสภาพเป็น
ทรพัยากรในสงัคมในท้ายสุด และยงัถูกมองว่าเป็น
สนิคา้สาธารณะทีท่รงคุณค่าและสนิคา้ส่วนรวม โดย
จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผ่านกระบวนการทาง
ครอบครวัและชุมชน (Molyneux, 2002)  และ Putnam 
ในปี 1993 ใหค้วามหมายของ ทุนทางสงัคม ว่่าเป็น
คุณลกัษณะพเิศษขององคก์รทางสงัคม  อย่างความ
เชื่อใจ ค่านิยม และบรรทดัฐาน รวมไปถงึเครอืขา่ยที่
สามารถพฒันาประสทิธภิาพของสงัคมผ่านการการ
ท าร่วมกนั (Putnam, 1993) และมองว่าเป็นคุณภาพ
ที่สามารถจะท าให้เกิดการร่วมมือระหว่างปัจเจก
บุคคล รวมไปถึงการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่
สามารถเชื่อมผู้คนเพื่อผลติความเชื่อใจระหว่างกนั
กลายเป็นการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน โดยทุน
ทางสงัคมนัน้จะประกอบไปดว้ยสามระดบั อนัเริม่มา
จาก ตนเองและครอบครวั น าไปสู่ชุมชน ต่อไปยงั

ระดบัประเทศและเป็น "ตวัหล่อลื่น" ส าคญัในระดบั
ส า ก ล  (universal lubricant) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Putnam, 2000) กลายไป
เป็น“วฒันธรรมทางการเมือง” (Civic Culture) และ 
Lin 1999 ที่กล่าวว่าทุนทางสังคมนั ้นเกิดขึ้นจาก
องคป์ระกอบสองอยา่ง อนัไดแ้ก่ ความเกีย่วเนื่องของ
เครอืข่ายทางสงัคม รวมถึงผลรวมและคุณภาพของ
ทรพัยากรทีม่อียูผ่า่นระบบเครอืขา่ย”  
 จากพฒันาการและการต่อยอดเชิงทฤษฎีนัน้  จะ
เห็นได้ว่าทุนทางสังคมนั ้นถูกแบ่งออกเป็นสาม
รูปแบบ โดยรูปแบบ แรกนัน้ได้ให้ความส าคญับน
พืน้ฐานของเครอืขา่ย Social Network ผา่นโครงสรา้ง
ของเครือข่าย ตัง้แต่ความหนาแน่น ศูนย์กลาง
เครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย  อันหมาย
รวมถึ ง ขอบ เ ขตและ จุ ด เ ชื่ อ ม โ ย งขอ งความ
ความสมัพนัธ์ระหว่างเครอืข่ายกบัองค์ประกอบของ
ทุนทางสงัคม  ในทางตรงกนัขา้มรูปแบบทีส่องจะให้
ความส าคญักบัปฏกิรยิาของตวัผูก้ระท าในเครอืข่าย
และความสมัพนัธ์เชงินามธรรม เช่น ค่านิยม ความ
เชื่อใจ คุณค่าทางสงัคม ความศรทัธา และความรูส้กึ 
และในแบบสุดท้ายก็คือแบบผสมกันระหว่างสอง
รปูแบบนัน่เอง  
การจดัการภยัพิบติั (Disaster Management)  

การจัดการภัยพิบัตินัน้มีอยู่  4 ขัน้ตอน อัน
ไดแ้ก่ การบรรเทาอนัตราย (Hazard Mitigation) การ
เตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ (Disaster preparedness) 
การตอบสนองตอนฉุกเฉิน (Emergency Response) 
และ การฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) 
โดยสองขัน้แรกนัน้จะสิง่ทีก่่อนมเีหตุภยัพบิตัิ และอกี
สองขัน้ถดัมากจ็ะตามมาหลงัจากทีภ่ยัพบิตัไิด้เกดิขึน้
มาแลว้ โดยในแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1.ขัน้ตอนการบรรเทา (Mitigation) นัน้หมาย
รวมถงึสามารถทีจ่ะบอกสาเหตุและสิง่ทีก่่อใหเ้กดิภยั
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พบิตั ิรวมไปถงึการยบัยัง้ไมใ่หเ้กดิขึน้และผลกระทบ
อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตัินัน้ โดยมคีวามส าคญัเพื่อ
หยุดยัง้ภยัพบิตัไิมใ่หเ้กดิขึน้  

2. ขัน้การเตรยีมพร้อมรบัมอื(Preparedness) 
มจีุดมุ่งหมายที่จะป้องกนัชวีติและทรพัสนิย์ รวมไป
ถงึอ านวยใหข้ัน้ตอนการฟ้ืนฟูนัน้เป็นไปอยา่งรวดเรว็ 
โดยในขัน้การเตรยีมตวัรบัมอืนัน้จะประกอบไปดว้ย 
การเตรยีมวางแผน ขัน้ตอนในการเตรยีมตวัรบัมอื 
และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใชก้่อนทีจ่ะเกดิภยัพบิตัขิึน้  

3. ขั ้น ต อ นก า ร ต อบ สน อ ง ต่ อ ภั ย พิบัติ  
(Response) นั ้นมีวัต ถุประสงค์เพื่อที่จะปกป้อง
จ านวนประชากร และขอ้จ ากดัของความเสยีหายใน
ระยะแรกและลดความเสยีหายจากระยะทีส่องนัน้เอง 
โดยกจิกรรมส่วนใหญ่นัน้มกัจะเริม่ตัง้แต่เกดิเหตุภัย
พบิตั ิ โดยประกอบไปดว้ย การจดัการ กกัระยะและ
ขอบข่ายพื้นที่ภยัพบิตัิ พื้นที่อพยพลี้ภยั รวมไปถึง
การกูภ้ยัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัแิละจ่ายแจก
ยารกัษาโรคให้แก่เหล่าผู้ประสบภยัในกรณีฉุกเฉิน 
จดัสถานทีก่ าบงัและบรรเทาภยัใหแ้ก่เหยือ่ภยัพบิตั ิ

4. ขัน้การฟ้ืนฟู (Recovery) โดยจะเริ่มตัง้แต่
จบเหตุการณ์ภัยพิบตัิ และตัวชุมชนนัน้ได้กลบัมา
ท างานอย่างปกต ิโดยขัน้นี้อาจจะใชเ้วลานานกวา่ขัน้
อื่นๆในบางพื้นที่และอาจจะมวีิธีการที่หลากหลาย 
อย่างเช่น การท าความสะอาดพืน้ทีอ่นัเน่ืองมากจาก
ความเสยีหายจากภยัพบิตัิเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงได้ 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในชุมชน และระบบการ
บรหิารของรฐัทีจ่ะกลบัเขา้มาสู่ข ัน้ตอนก่อนภยัพบิตัิ
อีกครัง้  รวมไปถึงจัดเตรียมที่อยู่อาศัย  เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม อาหารส าหรบั ผูป้ระสบภยั (Lindell et 
al, 2007) 

 

 4.งานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนน้ีจะน าเสนอ
เน้ือหางานวิจยัท่ีผ่านมาอย่างสงัเขป อนัเป็นท่ี
เก่ียวของกบัทุนทางสงัคมและเรื่องภยัพิบติั 

งานของ  Haines et al. ปี  1996 ได้ท าการ
ตรวจวดัปรากฎการณ์ของทุนทางสงัคมจากเหตุการ
เฮอริเคน Andrew  ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 
1992 โดยท าการวิจัยผ่านการเก็บข้อมูลทางการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 254 
คนทีเ่คยไดป้ระสบภยัพบิตัใินพื้น้ทีชุ่มชนชนบทของ 
Southwesthern Loiusiana  โดยให้ความส าคัญกับ
ขัน้เตรยีมตวัและขัน้ฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ โดยได้ผล
การศกึษาวา่ เสบยีงสนับสนุนผูป้ระสบภยันัน้จะมผีล
มาจาก อายุ รายได ้ความหนาแน่นของเครอืขา่ยทาง
สังคม และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของชุมชน ใน
ขัน้ตอนการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ  และในทาง
เดยีวกนัรายไดก้ย็งัสง่ผลต่อขัน้ตอนการฟ้ืนฟูจากภยั
พบิตัใินระยะสัน้ 

งานของ Hurlbert et al. ปี 2000 ในงานชิ้นน้ี
ไดค้น้พบวา่ ความหนาแน่น ขนาด ความหลายหลาย
ทางเพศ ซึ่งนับว่าลกัษณะพเิศษของเครือข่ายทาง
สงัคมเหล่าน้ี รวมกบัลกัษณะทัว้ไปทางสงัคมอย่าง 
อายุ  เพศสภาพ ชาติพันธุ์  มีผลต่อการกระตุ้น
เครือข่ายทางสังคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือใน
ระหว่างขัน้ตอนการเตรียมพร้อมและฟ้ืนฟูของ
เหตุการเฮอรเิคน Andrewทัง้สิน้ และมผีลการศกึษา
ว่า เครือข่ายทางสังคมส่วนบุคคลนัน้กระตุ้นการ
ช่วยเหลือเช่นกัน ยิ่งไปกว่านัน้  บุคคลที่มีความ
หนาแน่นของเครอืขา่ยทางสงัคมสงูและมหีลายหลาย
เพศนัน้ โดยเฉพาะในกลุ่มเพศชาย เครอืญาติ และ
วัยรุ่น จะสามารถได้รับความช่วยเหลือมากกว่า
บุคคลทีไ่มม่เีครอืขา่ยเป็นกลุม่คนเหล่าน้ี 

งานของ Hurlbert et al. ปี  2001 ได้ท าการ
ทดสอบตัวแปรต้น คือ ผลกระทบของคุณลักษณ
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ทัว่ไป อย่างอายุ เพศสภาพ ชาตพินัธุ์ ร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมในชุมชน เช่น การเป็นสมาชิกของกลุ่ม
อาสาสมคัร เป็นต้น บนโครงสรา้งของเครอืข่ายทาง
สงัคม( เครอืญาต ิเพศ การศกึษา และอายุ) และช่วง
ของเครือข่ายสังคม( ขนาด ความหนาแน่น และ 
ความหลากหลาย) โดยผลการศกึษาพบว่า ทุนทาง
สงัคมนัน้ได้ฝังตวัเขา้ไปในโครงสร้างทางสงัคมและ
เป็นส่วนส าคญัในการได้รบัความช่วยเหลือในช่วง
ระยะเวลารา้ยแรง  

งานของ Nakagawa and Shaw ปี 2004  ได้
ท าการศกึษาทุนทางสงัคมที่ส่งผลต่อระยะการฟ้ืนฟู
ในชุมชน โดยเปรยีบเทยีบใน โกเบ ประเทศญี่ปุ่นุ 
กบั กูจาราช ประเทศอนิเดยี โดยเกบ็ขอ้มลูจาก การ
ตอบแบบสอบถามและสมัภาษณ์คนในชุมชนจ านวน 
128 คน  มีผลการศึกษาว่า ทุนทางสงัคมีบทบาท
ส าคญัในขัน้ตอนการฟ้ืนฟูภยัพบิตัิผ่านภูมิหลงัทาง
เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนในแต่ละ
ประเทศ 

งานของ Murphy ปี 2007 ได้ทดสอบผลของ
ทุนทางสังคมผ่านควาดยืดหยุ่นของชุมชนกับ
อนัตรายและความเสี่ยงในเงื่อนไขรุนแรง โดยมผีล
การศึกษาว่า  ในเขตชนบทมีความยืดหยุ่นต่อ
เหตุการณ์รุนแรงมากกวา่ในเมอืง 

งานของ Sanyal และ Routray ในเรื่อง Social 
Capital for disaster risk reduction and 
management with empirical evidences from 
Sundarbans of India มกีารกล่าวถงึการวดัระดบัค่า
ทุนทางสงัคมในชุมชนหลงัจากการเกดิภยัพบิตัคิรัง้
ใหญ่ ในระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากทางรฐัใน
เวลาต่อมา มกีารกลา่วถงึ โครงสรา้งและการรบัรูข้อง
ทุนทางสงัคม ผ่าน Bonding Bridging และ Linking 
ที่อธิบายว่า Bonding เป็นความสมัพนัธ์ของคนใน
ชุมชน จากนัน้ Bridging คอื ความสมัพนัธข์องชุมชน

กบัอกีชุมชนและสุดท้าย Linking เป็นความสมัพนัธ์
ของตวัชุมชนกบัตวัรฐั หรือองค์กรความช่วยเหลือ
ภายนอก  

งานศึกษาของ Surichai Wun’Geo และคณะ 
ในเรื่อง Social Capital in Thailand: Unraveling the 
Myths of Rural-Urban Divide ที่ท าการศึกษาระดบั
ของทุนทางสงัคมผ่านความเชื่อใจของคนในชุมชน 
โดยแย่งพืน้ทีศ่กึษาออกเป็นชนบทกบัเมอืง ทีไ่ดผ้ล
วา่ คนในชนบทม ีBonding มากกวา่คนในเมอืงแต่ใน
ขณะที่ คนในเมืองจะสามารถเข้าถึงตัวรัฐ  หรือมี 
Bridging มากกวา่คนในชนบท 

อย่างไรก็ดีนัน้ สามารถสรุปงานวิจยัทุนทาง
สงัคมกบัการจดัการภยัพบิตัอิอกไดเ้ป็นสองมติิ กค็อื 
ในมติขิองทุนทางสงัคมจะศกึษาระดบัทุนทางสงัคม 
เครื่องมอื มาตรวดัและโครงสร้างของทุนทางสงัคม 
และในส่วนของการจดัการภยัพบิตันิัน้มกีารเลอืกจบั
มติทิุนทางสงัคมในแต่ละขัน้ตอนของการจดัการภยั
พบิตัดิว้ยเชน่กนั 

 
6.บทสรปุ 

การจัดการภัยพิบัตินับเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมี
การเตรยีมพรอ้ม และยิง่เป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี่
ไม่สามารถยบัยัง้และลดทอนความเสยีหายได้ การ
เตรยีมตวัรบัมอืและฟ้ืนฟูสภาพทัง้ก่อนและหลงัเกดิ
ภยัพบิตัิเป็นสิง่ที่ต้องให้ความส าคญั ทุนทางสงัคม
เป็นหน่ึงในสิง่ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและมบีทบาท
ส าคัญในการจัดการและบรรเทาความรุนแรงจาก
ผลกระทบของภยัพบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และที่
ส าคญังานวจิยัที่กล่าวมามจีุดน่าสงัเกตร่วมกนั ใน
สว่นของการเลอืกศกึษาเฉพาะผูไ้ดร้บัผลกระทบทีอ่ยู่
ในชุมชนซึ่งพูดภาษาและเป็นเชื้อชาตเิดยีวกนั หรอื
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเดียวกัน
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เท่านัน้ หากแต่ยงัไม่มกีารศกึษาในกลุ่มคนประเภท
อื่นทีต่อ้งเผชญิหรอืมคีวามเสีย่งต่อภยัพบิตัเิชน่กนั  
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บทคดัย่อ 

ดว้ยควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยแีละควำมพรอ้มของอนิเทอรเ์น็ต กำรรบัรูท้ำงออนไลน์ไดก้ลำยเป็น
สิง่ส ำคญัหน่ึงในสื่อส ำหรบักำรวำงผงัเมอืงในยุคดจิติอลโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส ำหรบัผูใ้ชส้วนสำธำรณะในเขต
พืน้ที่เมอืง โดยมุมมองจำกประสบกำรณ์กำรใช้งำนสวนในพืน้ที่สำธำรณะที่หลำกหลำยจะสะท้อนใหเ้หน็ถึง               
กำรจดัองค์ประกอบเชงิพื้นทีแ่ละวำงแผนสิง่อ ำนวยควำมสะดวกแก่สวนในเมอืง วตัถุประสงค์ในกำรศกึษำน้ี
เพือ่ศกึษำทศันคตขิองผูใ้ชใ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์จำกองคป์ระกอบของพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ี 5 มติ ิประกอบดว้ย           
1) ควำมครอบคลุม 2) กจิกรรมทีม่คีวำมหมำย 3) ควำมสะดวกสบำย 4) ควำมปลอดภยั และ 5) ควำมพงึพอใจ 
โดยใชข้อ้มูลทศันคตผิูใ้ชจ้ำก Google Maps เพื่อสรุปมติทิีส่ ำคญัและปัญหำในกำรใชง้ำนจำกสวนสำธำรณะ         
3 แห่งในเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ มิติที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ของผู้ใช้ภำยใน
สวนสำธำรณะ คอื ดำ้นควำมพงึพอใจในกำรออกแบบทีไ่ม่ว่ำจะเป็น ทีน่ัง่พกัผ่อน คุณภำพของวสัดุ อุปกรณ์
เฟอรนิ์เจอร ์กำรเตรยีมพืน้ทีภ่มูทิศัน์ทีด่ ีรวมถงึกำรออกแบบทีค่ ำนึงถงึสภำพภมูอิำกำศทีเ่หมำะสม 
ค ำส ำคญั: สวนสำธำรณะในเมอืง 1, ทศันคตขิองผูใ้ช ้2,  กำรรบัรูท้ำงออนไลน์ 3 

 

Abstract 
With the advancement in technology and availability of the Internet, online- perception                     

could become one of the media for the urban planning in the digital age, especially in the case of urban 
public park users.  The manner in which user view their park experiences in public space has a lot                     
to tell about the spatial organization and planning of urban park facilities.  The aim of this study                            
is to explore users’ attitudes on their online-perception base-on the components of good public space 
according to five dimensions including 1) inclusiveness, 2) meaningful activities, 3) comfort, 4) safety, 
and 5)  pleasurability.  By using Google Maps for conclude the important dimension and problems                     
of using public spaces in three public parks of Khlong San District, Bangkok.  The result found that               
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the dimension that activate a user sense of accomplishment within the parks is pleasurability                           
on the design of recreation seat, quality of the materials, furniture, good landscape design, and also 
the climate-based design to environment improvements. 

Keywords: Urban Public Parks1, Users’ Attitudes2, Online-Perception3 

1 บทน า 
    ในปัจจุบนัเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ได้เขำ้มำมี

บทบำท ควำมส ำคัญ และมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อ
หน่วยงำนหรอืองค์กรทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน รวมถงึ
ประชำชนทัว่ไปทีน่ ำมำใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำร 
ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและควำมพร้อม
ของอนิเทอร์เน็ต กำรรบัรูท้ำงออนไลน์ไดก้ลำยเป็น
สิ่งส ำคัญหน่ึงในสื่อส ำหรับกำรวำงผังเมืองในยุค
ดิจิตอล (Nicolas,2018) โดยเฉพำะแอปพลิเคชัน 
Google Maps ทีม่ชี่องทำงใหแ้สดงควำมคดิเหน็และ
ใหค้ะแนนเกีย่วกบัสถำนทีท่ีป่ระชำชนทัว่ไปไดเ้ขำ้ไป
ใชง้ำน ท ำใหผู้ใ้ชเ้กดิควำมรูส้กึว่ำตวัเองเป็นเจำ้ของ
สถำนที่นัน้ ๆ สำมำรถเขำ้ไปแลกเปลี่ยนขอ้มูลและ
สรำ้งกำรมสีว่นรว่มในประเดน็ดำ้นกำรวำงแผนต่ำง ๆ  
   พื้นที่สำธำรณะเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของ

เมอืงที่ส่งเสรมิใหเ้กดิคุณภำพชวีติและรองรบัควำม
ตอ้งกำรทีห่ลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส ำหรบัผูใ้ช้
สวนสำธำรณะในเขตพื้นที่เมอืง (Lloyd,2010) ด้วย
บริบทเมืองสวนสำธำรณะ จึง เ ป็นสถำนที่ที่มี
ควำมส ำคญัที่ผู้คนสำมำรถเข้ำถึงและท ำกิจกรรม
หลำกหลำยและเป็นทีนิ่ยมในกำรเขำ้ใชบ้รกิำร ดงันัน้
มุมมองจำกประสบกำรณ์กำรใช้งำนสวนในพื้นที่
สำธำรณะที่หลำกหลำยจะสะท้อนให้เห็นถึงกำรจดั
องค์ประกอบเชิงพื้นที่และวำงแผนสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกแก่สวนสำธำรณะในเมอืง 
   ในกำรศึกษำครัง้น้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ

ทศันคตขิองผูใ้ชส้วนสำธำรณะผ่ำนช่องทำงของกำร
รบัรู้ทำงออนไลน์จำกแอปพลิเคชนั Google Maps 

โดยวเิครำะหต์ำมองคป์ระกอบของพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ ี
5 มิติ (Five dimensions of public space) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีหลักในกำรวิจัยน้ี ประกอบด้วย 1) ควำม
ครอบคลุม2) กิจกรรมที่มีควำมหมำย 3) ควำม
สะดวกสบำย  4) ควำมปลอดภยั และ 5) ควำมพงึ
พอใจ เพื่อสรุปมติิที่ส ำคญัและปัญหำในกำรใช้งำน
จำกสวนสำธำรณะ  3  แห่ ง ใน เขตคลองสำน 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำไปสู่แนวทำงกำรพฒันำ
พืน้ทีส่วนสำธำรณะทีด่ขีองเมอืงไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 

 
2   วิธีด าเนินการศึกษา 
  2.1 ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและใช้เ ป็นหลักในกำร
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรพฒันำสวนสำธำรณะที่ดี   
ในเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร ประกอบไปดว้ย 
    2.1.1 แนวคดิเกี่ยวกบัเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ 

(Social Network) เพื่อใหเ้ขำ้ใจขอ้มูลทศันคตทิี่ผ่ำน
ช่องทำงเครือข่ำยหรือควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมของ
ผู้ใช้งำน ที่มีผลต่อกำรพฒันำพื้นที่สวนสำธำรณะ 
เพื่อน ำไปพัฒนำและปรับปรุงให้ตอบสนองกับ
พฤตกิรรมกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้
       2.1.2 แนวคดิองคป์ระกอบพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ ี

5 มติ ิ(Five dimensions of public space) เพือ่น ำไป
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำพื้นที่สวนสำธำรณะให้มี
ประสทิธภิำพและตรงตำมวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำน 
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รปูท่ี 1  แนวคดิของพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ ี5 มติ ิ

ทีม่ำ : Mehta (2014) 
 
2.2 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่สวนสำธำรณะ  

ในพืน้ทีเ่ขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร เพือ่ใหท้รำบ
ประเภท ลักษณะ และจ ำนวนของสวนสำธำรณะ          
ในพืน้ทีศ่กึษำ  
2.3 ลงพื้นที่ส ำรวจสวนสำธำรณะในพื้นที่ศึกษำ 

เพื่อเก็บขอ้มูลกำยภำพ โดยกำรแยกประเภทพื้นที่
สวนสำธำรณะออกเป็น 3 ประเภท คอื ประเภทสวน
หมู่บำ้น (Neighbourhood Park) ประเภทสวนหย่อม
ขนำดเล็ก (Pocket Park) และประเภทสวนถนน 
(Street Park) โดยเก็บเป็นควำมหลำกหลำยของ
สวนสำธำรณะแต่ละประเภท โดยเก็บข้อมูลใน
รปูแบบของกำรจดบนัทกึและบนัทกึภำพ 
2.4 ส ำรวจทัศนคติของผู้ใช้งำนสวนสำธำรณะ           

แต่ละประเภทผำ่นทำงสือ่ออนไลน์ จำกแอปพลเิคชนั 
Google Maps โดยเก็บข้อมูลในช่องทำงที่ให้ผู้ใช้
แสดงควำมคดิเหน็และใหค้ะแนนสถำนที ่
2.5 ก ำหนดลกัษณะขอ้มลู และมำตรวดัของแนวคดิ

องค์ประกอบของพื้นที่สำธำรณะที่ดี โดยกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจพื้นที่กำยภำพ 
และข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจทำงออนไลน์ของ
สวนสำธำรณะแต่ละประเภท น ำมำวิเครำะห์ตำม
หลักกำรที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึกำรแปลงขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจ

ให้ เ ป็นข้อมูลคุณภำพ โดยกำรก ำหนดปัจจัย
องค์ประกอบของพื้นที่สำธำรณะที่ดใีนกำรประเมนิ
พืน้ทีส่วนสำธำรณะ 
2.6 ให้ค่ำคะแนนปัจจัย ลักษณะข้อมูล และ

มำตรกำรวดัของแนวคดิองคป์ระกอบพืน้ทีส่ำธำรณะ
ทีด่ ี5 ดำ้น ตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว ้
2.7 วเิครำะหผ์ลจำกกำรใหค้่ำคะแนนองค์ประกอบ

ของพื้นที่สำธำรณะที่ดี โดยจะสรุปออกมำเป็น
ลกัษณะ Radar Chart โดยจะท ำให้เหน็ถึงภำพรวม
ของคะแนนทัง้หมดจำกมิติ 5 ด้ำน และจัดกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มคะแนนต ่ำ กลุ่มคะแนน
ปำนกลำง และกลุม่คะแนนด ี
2.8 เสนอผลกำรศกึษำโดยกำรเลอืกพืน้ทีส่ำธำรณะที่

มคีำ่คะแนนต ่ำทีส่ดุมำ 3 พืน้ทีจ่ำกกลุม่ทีไ่ดแ้บง่ไวเ้พือ่
น ำมำปรบัปรุงภูมทิศัน์ให้ตรงตำมองค์ประกอบของ
พื้นที่สำธำรณะที่ดี แสดงเป็นภำพก่อนและหลัง
ปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่สำธำรณะ            
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงพื้นที่
สำธำรณะ 
 
3   ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
  ในเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร เป็นเขต

อนุรกัษ์เมอืงเก่ำ แหล่งท่องเที่ยวเชงิประวตัิศำสตร์
และศลิปวฒันธรรมทำงฝัง่ธนบุรี มกีำรใช้ประโยชน์
ทีด่นิและอำคำรทีม่คีวำมหลำกหลำย ประกอบไปดว้ย
ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อำศยัหนำแน่นมำก พำณิชยกรรม 
สถำบนัรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร
และอนุรกัษ์ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทย 
เป็นย่ำนส ำคญัทีม่กีำรเจรญิเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิ 
สังคม ท ำให้เกิดคอนโดมิเนียม อำคำรพำณิชย์
บ้ำนเรือน เพิ่มมำกขึ้น  โดยฉพำะบริเวณแนว
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวอ่อน ตำกสนิ - บำงหวำ้ เกดิเป็น
คอนโด หรอือำคำรพำณิชยเ์พิม่มำกขึน้อยำ่งรวดเรว็ 
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รปูท่ี 2  กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิขอบเขตพืน้ทีศ่กึษำ 
 
ในบริทบทด้ำนพื้นที่สวนสำธำรณะที่ได้จำกกำร

ส ำรวจข้อมูลของพื้นที่ศึกษำ ทัง้สิ้น 82 แห่ง โดย
จ ำแนกตำมประเภทของสวน แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท
คือ ประเภทสวนหมู่บ้ำน (Neighbourhood Park) 
ประเภทสวนหย่อมขนำดเล็ก (Pocket Park) และ
ประเภทสวนถนน (Street Park) ทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจ
ทัง้ 2 ลกัษณะคอื กำรส ำรวจทำงกำยภำพและกำร
ส ำรวจจำกควำมคิดเห็นทำงออนไลน์  พบว่ำ
สวนสำธำรณะประเภทสวนหมูบ่ำ้น (Neighbourhood 
Park) มีควำมหลำกหลำยของข้อมูลที่ครบตำม
องคป์ระกอบพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ใีน 5 มติ ิดงันัน้ผูว้จิยั
จงึมุง่เน้นไปทีก่ำรศกึษำสวนสำธำรณะ 3 แหง่ ไดแ้ก่
1) อุทยำนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรำ 
บรมรำชชนนี 2) สวนป่ำกทม.เฉลมิพระเกียรติเชิง
สะพำนพระปกเกล้ำ 3) สวนป่ำเฉลิมพระเกียรติใต้
สะพำนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช เพื่อสรุปมติทิี่
ส ำคญัและปัญหำทีส่ง่ผลต่อกำรรบัรูข้องผูใ้ช ้

 

 
รปูท่ี 3  ต ำแหน่งสวนสำธำรณะ 3 แหง่ 

 
4   สรปุผลการศึกษา 
  จำกขอ้มลูค่ำเฉลีย่คะแนนกำรประเมนิ 5 มติพิืน้ที่

สำธำรณะที่ดี มีค่ำคะแนนทัง้ 5 ด้ำน คือ ควำม
ครอบคลุม (Inclusiveness) กจิกรรมทีม่คีวำมหมำย 
(Meaningful Activities) ควำมสะดวกสบำย (Comfort) 
ควำมปลอดภัย  (Safety)  และ  ควำมพึงพอใจ
(Pleasurability) พบว่ำมติทิีม่ผีลต่อผูใ้ช้มำกทีสุ่ดคอื 
ดำ้นควำมพงึพอใจ เมือ่พจิำรณำองคป์ระกอบของมติิ
ในดำ้นควำมพงึพอใจ เช่น อุณหภูม ิควำมร่มรื่น ผวิ
ทำงเดนิเทำ้ ทำงเดนิเชื่อมต่อ ทีน่ัง่พกัผ่อน คุณภำพ
ของวัสดุ  กำรออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นที่  ฯลฯ   
พบว่ำ ผูใ้ชง้ำนพืน้ทีส่วนสำธำรณะมคีวำมตอ้งกำรที่
มีนัยส ำคัญซึ่งแตกต่ำงกัน โดยสำมำรถแบ่งออก           
ไดเ้ป็น 3 กลุม่ คอื 

 
รปูท่ี 4 คำ่เฉลีย่คะแนน 5 มติพิืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ ี
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 4.1 กลุม่ทีห่น่ึง คอื กลุม่คะแนนต ่ำโดยพบวำ่ควรมี
กำรปรบัปรุงเพิม่ไฟถนน บรเิวณทำงเดนิภำยในสวน
ตอนกลำงคนืคดิเป็นรอ้ยละ 47.52 ตอ้งกำรใหม้พีืน้ที่
ร่มเงำลดอุณหภูมิควำมร้อนคิดเป็นร้อยละ  42               
และตอ้งกำรเพิม่ทีน่ัง่พกัคดิเป็นรอ้ยละ 41.25 แสดง
ใหเ้หน็ว่ำผูใ้ช้พื้นที่สวนสำธำรณะมกีำรใช้งำนทัง้ใน
ช่วงเวลำกลำงวันถึงกลำงคืน  กล่ำวคือในตอน
กลำงวนั ต้องกำรให้เพิม่ร่มเงำในพื้นที่ปรบัเปลี่ยน
วสัดุผวิพื้นที่สะท้อนควำมร้อน เพื่อขณะใช้งำนท ำ
กจิกรรมจะได้พกัผ่อนได้นำนขึ้น ช่วงเวลำกลำงคนื
แสงสว่ำงไม่เพยีงพอล ำบำกต่อกำรท ำกิจกรรมหรอื
เดนิทำง 
 4.2 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มคะแนนปำนกลำง โดย

กลุ่มทีล่ ำดบัควำมตอ้งกำรรองลงมำม ี2 เรื่อง พบว่ำ 
ไมม่ทีำงขำ้มเขำ้สูส่วนสำธำรณะคดิเป็นรอ้ยละ 36.50 
ต้องกำรขยำยทำงเดินริมฟุตบำทคิดเป็นร้อยละ 
31.75 แสดงใหเ้หน็ว่ำแนวโน้มกำรใช้พื้นที่ทำงเดนิ
เท้ำมีมำกขึ้น แต่ต้องมีทำงเดินเชื่อมต่อเข้ำสู่สวน 
เพรำะมำจำกปัญหำในกำรจรำจรในช่วงเวลำใชง้ำน 
พบวำ่เป็นปัญหำทำงเดนิเทำ้ไมเ่พยีงพอและเชือ่มต่อ 
  4.3 กลุ่มที่สำม คือ กลุ่มคะแนนดีเป็นกลุ่มที่มี

ล ำดบัควำมต้องกำร 3 เรื่อง พบว่ำ ต้องกำรสร้ำง
บรรยำกำศใหม้คีวำมรม่รืน่คดิเป็นรอ้ยละ 26 ตอ้งกำร
อุปกรณ์วสัดุทีน่ัง่พกัผอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 แสดง
ใหเ้หน็วำ่ผูใ้ชต้อ้งกำรอุปกรณ์สิง่อ ำนวยควำมสะดวก
และบรรยำกำศในพืน้ทีใ่ชง้ำนเพื่อรองรบักจิกรรมใน
ชวีติประจ ำวนั เชน่ ทีน่ัง่พกัผอ่น อุปกรณ์เฟอรนิ์เจอร ์
พื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงกำรออกแบบที่
ค ำนึงถงึสภำพภมูอิำกำศทีเ่หมำะสมดว้ย 
    แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่สวนสำธำรณะตำม
องคป์ระกอบ 5 มติพิืน้ทีส่ำธำรณะทีด่จีำกค่ำคะแนน 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มคะแนนต ่ำ ปำนกลำง และด ีโดย
เลือกพื้นที่สวนสำธำรณะที่มีค่ำกำรประเมินในมิติ
ด้ำนควำมพงึพอใจน้อยที่สุดจำก 3 สวนสำธำรณะ 

มำปรบัปรุงพื้นที่กำยภำพให้ตรงตำมองค์ประกอบ
ของมิติด้ำนควำมพึงพอใจ คือ สวนป่ำกทม.เฉลิม
พระเกียรติ เชิงสะพำนพระปกเกล้ำ โดยปรบัปรุง
พืน้ทีก่ำยภำพจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรออกแบบ
สำกลดงัขอ้มลูต่อไปน้ี 
 

ก่อนกำรปรบัปรุง หลงักำรปรบัปรุง 

 
ไฟฟ้ำสอ่งสวำ่งไมเ่พยีงพอ ล ำบำก

ต่อกำรท ำกจิกรรม 

 
เพิม่ไฟฟ้ำสอ่งสวำ่งบรเิวณ
ทำงเดนิภำยในสวนสำธำรณะ 

รปูท่ี 5  กอ่นและหลงัปรบัปรุงไฟสอ่งสวำ่ง 
ก่อนกำรปรบัปรุง หลงักำรปรบัปรุง 

 
ทำงเดนิเทำ้แคบ และไมม่ทีำงเมำ้

ลำยขำ้มเขำ้สูส่วนสำธำรณะ 

 
เพิม่ทำงขำ้มมำ้ลำย ปรบัปรุง
ทำงเดนิใหเ้รยีบไมม่สีิง่กดีขวำง 

รปูท่ี 6  กอ่นและหลงัปรบัปรุงทำงเดนิเทำ้ 
ก่อนกำรปรบัปรุง หลงักำรปรบัปรุง 

 
รอบสวนสำธำรณะไมม่สีญัญำณ

ไฟขำ้มและคอ่นขำ้งมดื 

 
เพิม่ไฟ สญัญำณไฟ ภำพ เสยีง 
และเวลำทีเ่พยีงพอต่อกำรขำ้ม 

รปูท่ี 7  กอ่นและหลงัปรบัปรุงองคป์ระกอบถนน 
ก่อนกำรปรบัปรุง หลงักำรปรบัปรุง 

 
สวนขำดอุปกรณ์สิง่อ ำนวยควำม

สะดวก เชน่ ทีน่ัง่พกัผอ่น 

 
เพิม่อุปกรณ์เฟอรนิ์เจอร ์ทีน่ัง่
พกัผอ่น ปรบัปรุงภมูทิศัน์  

รปูท่ี 8  ก่อนและหลงัปรบัปรุงองคป์ระกอบ               
สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
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  จำกศกึษำทศันคตขิองผูใ้ช้สวนสำธำรณะในเมอืง
ผ่ำนกำรรับรู้ทำงออนไลน์ มีข้อจ ำกัดในเกิดกำร
เบี่ยงเบนของกลุ่มปัจจยั ที่อำจจะไม่ครอบคลุมใน            
5 มติิของพื้นที่สำธำรณะที่ดี เน่ืองจำกช่องทำงกำร
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อออนไลน์ เกิดจำกกำร
ตดัสนิใจว่ำจะแสดงควำมคดิเหน็ในมติดิำ้นอะไรกไ็ด้
ที่มผีลกบัผู้ใช้โดยตรง โดยคนที่แสดงควำมคดิเห็น
มกัจะแสดงควำมเหน็กบัปัจจยัทีม่ผีลโดยตรงต่อผูใ้ช ้
ส่วนปัจจยัอื่นที่พอใจกำรให้บรกิำรอยู่แล้วมกัจะไม่
ค่อยเข้ำมำแสดงควำมเห็นหรือมักจะเมินเฉยไป 
เพรำะถือว่ำไม่มผีลกระทบอะไรกบัพวกเขำมำกนัก 
ผลกำรศึกษำก็อำจจะได้ค่ำปัจจัยที่ไม่ครอบคลุม 
ผู้วิจ ัยจึงได้มีกำรท ำกำรส ำรวจเพื่อเก็บข้อมูลทำง
กำยภำพใหค้รบตำมองคป์ระกอบพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ ี 
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บทคดัย่อ 

รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศไทย ซึ่งมหีลาย
ปัจจยัทีท่ าใหก้ารทอ่งเทีย่วประสบความส าเรจ็ ในต่างประเทศหน่ึงในปัจจยันัน้คอืพพิธิภณัฑ ์รวมไปถงึความ
หนาแน่นของพพิธิภณัฑใ์นพืน้ที่มศีกัยภาพในการดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ที ่แต่พพิธิภณัฑห์ลาย
แห่งในประเทศไทยกลบัไม่ไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วมากนัก ขณะทีใ่นต่างประเทศ พพิธิภณัฑเ์ป็น
หนึ่งในแรงกระตุน้เศรษฐกจิและพฒันาพืน้ทีท่อ้งถิน่โดยรอบ งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ไดแ้นวทางพฒันา
พืน้ทีร่อบพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบยา่นพพิธิภณัฑ ์เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยศกึษากรณีศกึษา
ย่านพพิธิภณัฑใ์นต่างประเทศ และน ามาประเมนิพืน้ทีศ่กึษาในประเทศไทย ไดแ้ก่ นโยบายและการพฒันา
ย่านพิพธิภณัฑ์ องค์ประกอบของย่าน และลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ รวมไปถึงสมัภาษณ์ผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาพืน้ที ่ผูดู้แลพพิธิภณัฑ ์และคนทีอ่าศยัในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่ผลวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการสรา้งกจิกรรม เพื่อการสรา้งความเป็นย่านพพิธิภณัฑท์ีส่ง่เสรมิ
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
ค ำส ำคญั: แนวทำงกำรพฒันำพืน้ที,่ ยำ่นพพิธิภณัฑ,์ กำรทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

 

Abstract 
Tourism revenue is the one of major economic contributor to Thailand.  There are many 

factors for a successful tourism.  In some countries, one of these factors is museum.  It has the 
potential to attract the visitors; in addition, the density of the museums have an impact on the visitors. 
However, the museum in Thailand has not yet drawn the visitors' attention. It is not much interesting. 
This research aims to get the guideline for the development of the area around the museum as a 
museum district model and promote the cultural tourism. It focuses on the case studies of the museum 
district in other countries. In the meantime, the study focuses on policy, museum district development, 
an element of the museum district, and physical characteristics which has been used to evaluate the 

mailto:ppisonlaya@gmail.com
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studied area in Thailand.  Moreover, it includes the interview with people who involve the area 
development, curators and local residents in the studied area.  This research benefits to both public 
and private sectors who involve in creating the activity and also promoting the museum district that 
support the tourism industry. 
Keywords: Area Development Guideline, Museum District, Cultural Tourism 

 
1 ท่ีมาและความส าคญั 

รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในรายได้หลกัที่
หล่อเลี้ยงหลายประเภทธุรกิจภายในประเทศ ซึ่ง
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วถอืเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีม่ ี
บทบาทชัดเจนต่อกลไกเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 
(ณัฐพงศ์ เลิศวุฒิรักษ์, 2561) นอกจากการน้ีการ
ท่องเทีย่วยงัก่อใหเ้กดิการสรา้งอาชพี เช่น การผลติ
หตัถกรรมพื้นบ้าน การให้บริการด้านต่าง ๆ การ
ทอ่งเทีย่วมบีทบาทในการกระตุน้ใหเ้กดิการผลติและ
การน าทรพัยากรของประเทศมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุด (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรนัยา แสง
ลิ้มสุวรรณ , 2555) ประเทศไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
อทิธพิลในการดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมา ไม่
ว่ า จ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  
ประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม และประเพณีไทย ซึง่
มีลักษณะโดดเด่นที่สามารถดึงดูดความสนใจ
นักท่องเทีย่ว (ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2532) นักท่อง 
เทีย่วส่วนใหญ่จะถูกดงึดูดใหเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑจ์าก
การต้องการเรยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ หรอืหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ (Benediktsson G., 2004) รวมไปถึงความ
หนาแน่นของพพิธิภณัฑ์ในพื้นที่ก็สามารถดงึดูดผู้
เยีย่มชมและนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ที่ได ้ย่าน
พิพิธภัณฑ์เป็นหน่ึงในรูปแบบการพฒันาพื้นที่ใน
ต่างประเทศหลายแห่ง (Santagata W., 2002) แต่
ในประเทศไทยย่านพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใหม่และ
ไม่ได้ถูกพูดถึง  ทัง้ที่ประเทศไทยอุดมไปด้วย

ทรัพยากรที่ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบน้ี 
และมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นย่าน
พพิธิภณัฑ ์

2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) ศกึษาความส าคญัของย่านพพิธิภณัฑ์ต่อ
การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

2) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาพื้นที่และ
องค์ประกอบของย่านพพิธิภณัฑ์จากกรณีศกึษาใน
ต่างประเทศ 

3) ศึกษาพื้นที่ศึกษาที่มีศักยภาพในการ
พฒันาย่านพพิธิภณัฑ์ในประเทศไทย และประเมนิ
พืน้ทีศ่กึษาทีม่ศีกัยภาพตามหลกัเกณฑ ์

3 วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

หลกั 5A ของการทอ่งเทีย่ว เป็นองคป์ระกอบ
ที่ท าให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ ดัง น้ี
(Inkpen, 1998 อา้งใน อรรฆพร ก๊กคา้งพล,ู 2560) 

3.1 สิ่งดึงดูดใจ (Attractions)  โดยองค์ -
ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ  10 
อย่าง  ดัง น้ี  1 )  ร่องรอยทางประวัติศาสตร์  2)  
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ  3) งาน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดัง้เดิมในท้องถิ่น  4) ศิลปะ 
หัตถกรรม ประติมากรรม ฯลฯ 5) ศาสนา และ
พธิกีรรมต่าง ๆ 6) ดนตร ีละคร ภาพยนตร์ มหรสพ 
7) ภาษาและวรรณกรรม 8) วถิีชีวติ เสื้อผ้าเครื่อง
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แต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรบัประทาน
อาหาร 9) ประเพณี วฒันธรรม และเทศกาลต่าง ๆ 
10) เทคโนโลยีที่มีเฉพาะท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตัง้
พฒันา, 2548 อา้งถงึใน จุฑาธปิต ์จนัทรเ์อยีด, 2552) 

3.2 การเขา้ถงึ (Accessibility) 
3.3 สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) 
3.4 ทีพ่กั (Accommodation) 
3.5 กจิกรรม (Activities) 
Santagata W. (2002) ได้ให้ความหมาย 

“ย่านวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ ”  เกิดจากนโยบาย
สาธารณะของรฐั มกัตัง้อยู่บนพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรใ์จ
กลางเมือง ย่านเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 
(tourist hub) ส่งผลใหธุ้รกจิโรงแรมมคีวามต้องการ
เพิม่มากขึน้ ได้รายได้จากนักท่องเทีย่วทีใ่ชจ้่ายไป
กบังานฝีมอืและกจิกรรมอื่น ๆ รวมไปถงึช่วยสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของเมือง ซึ่งเป็นการลงทุนสร้าง
ชื่อเสยีงให้กบัเมอืงอย่างง่าย ย่านสร้างผลิตภณัฑ์
ของการพัฒนาปรับปรุงมูลค่าของพื้นที่  สร้าง
เครอืขา่ยทีย่ ัง่ยนืทางเศรษฐกจิ สรา้งผลก าไรภายใน
ยา่น ท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้มคีุณค่า และสรา้งความเป็นอยู่ที่
ดขีองโครงสรา้งเมอืง (Kochergina E., 2017) 

4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

4.1 ทบทวนวรรณกรรม 
4 . 2  ศึ กษ าก ร ณี ศึ กษ าย่ า น พิ พิ ธภัณฑ์ ใ น
ต่างประเทศ 

ศึกษารูปแบบการพัฒนาของย่านและ
องคป์ระกอบของยา่น ดงัน้ี 

1)  ย่ า นพิพิธ ภัณฑ์ ฮิ ว ส ตัน  ป ร ะ เ ท ศ
สหรฐัอเมรกิา 

 

รูป ท่ี  1  พิพิธภัณฑ์ในย่ านพิพิธภัณฑ์ฮิวสตัน                   
ทีม่ำ: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

2)  ย่ านพิพิธภัณฑ์ริชมอนด์  ประ เทศ
สหรฐัอเมรกิา 

รูปท่ี 2 พิพิธภัณฑ์ในย่านพิพิธภัณฑ์ริชมอนด์              
ทีม่ำ: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

3) ย่านพพิธิภณัฑ์พาร์คเวย์ เมอืงฟิลาเดล
เฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รูปท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ในย่านพิพิธภัณฑ์พาร์คเวย์               
ทีม่ำ: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 



การศกึษาการพฒันาพืน้ทีร่อบพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบยา่นพพิธิภณัฑ ์เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
พศิลยา ลกัษณโกเศศ และ ศวิาพร กลิน่มาลยั 
 

689 

4)  ย่ านพิพิธภัณฑ์อู เ ท ร็คท์  ป ระ เทศ
เนเธอรแ์ลนด ์

รปูท่ี 4 พพิธิภณัฑ์ในย่านพพิธิภณัฑอ์ูเทรค็ท์ ทีม่ำ: 
Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

5) ย่านพิพิธภัณฑ์อัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์

รูปท่ี 5 พิพิธภัณฑ์ในย่านพิพิธภัณฑ์อัมสเตอร์ดัม 
ทีม่ำ: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

6) ยา่นพพิธิภณัฑเ์วยีนนา ประเทศออสเตรยี 

รูปท่ี  6 พิพิธภัณฑ์ในย่านพิพิธภัณฑ์เวียนนา            
ทีม่า: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

7) ย่านวางแผนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประเทศ
สงิคโปร ์

รูปท่ี 7 พิพิธภัณฑ์ในย่านวางแผนเป็นพิพิธภัณฑ์
สงิคโปร ์ทีม่ำ: Google Earth ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

4.3 ศึกษาพ้ืนทีศึ่กษา 
โดยคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
1) มพีพิธิภณัฑท์ีอ่ยูใ่นโครงการมวิเซยีม 4.0 

62 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  คัด เ ลือก เฉพาะพิพิธภัณฑ์ประ เภท
ประวตัศิาสตรแ์ละศลิปะ จนเหลอืจ านวน 34 แหง่ 

2) จดักลุ่มพพิธิภณัฑ์ 34 แห่งที่อยู่ในพื้นที่
เดยีวกนั และคดัเฉพาะพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่จกลางเมอืง จนได ้
ทัง้หมด 10 พืน้ทีศ่กึษา 

3) คัด 10 พื้นที่ศึกษาที่อยู่ ในโครงการ
อนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า จน
เหลือทั้งหมด 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตกรุงรตันโกสนิทร์ 
เขตเมอืงเก่าภเูกต็ และเขตเมอืงเก่าสพุรรณบุร ี

4.4 รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
ท าการประเมินแต่ละพื้นที่ศึกษา เพื่อหา

พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นย่านพพิธิภณัฑ์ 
โดยมเีกณฑก์ารประเมนิคอื 5A ของการทอ่งเทีย่ว 
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5 ผลวิเคราะหก์รณีศึกษา 

5.1 ล าดบัการเกิดของย่านพิพิธภณัฑ ์
การเกิดย่านพิพิธภัณฑ์ล้วนเกิดจากการ

สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ีการเกิดและ
รูปแบบการพัฒนาของย่านพิพิธภัณฑ์สามารถ
เ ป็น ไปได้ทั ้งมีท รัพยากรทางกายภาพหรือ
พิพิธภัณฑ์อยู่ ก่ อนแล้ว  หรือจะ เกิดจากการ
ก าหนดใหย้า่นนัน้เป็นยา่นพพิธิภณัฑก์่อน แลว้สรา้ง
พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่  ซึ่งย่านพิพิธภัณฑ์ทุกที่จะมี
นโยบายของรฐัสนับสนุน หรอืด าเนินการโดยภาครฐั 
ไม่ว่าจะเป็นระดบัรฐัหรอืระดบัเมอืงหรอืระดบัเขต
เทศบาลเองก็ตาม  โดยพื้นที่จ ะมีคุณค่ าทาง
ประวตัศิาสตรห์รอืมกีจิกรรมเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรม 

5.2 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วในย่าน
พิพิธภณัฑ ์
ตารางท่ี 1 สิง่ดงึดดูใจนกัทอ่งเทีย่ว 

 
ย่านพพิธิภณัฑ์จะมลีกัษณะการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม และจะมพีพิธิภณัฑสถานเป็นอนัดบั
หน่ึง เทยีบสดัส่วนพพิธิภณัฑ์ศลิปะและพพิธิภณัฑ์
ประวัติศาสตร์ต่อพิพิธภัณฑ์ทัง้หมด เฉลี่ย 65% 
อันดับรองลงมาในย่านจะมีประเพณี วัฒนธรรม
พืน้บา้น หรอืเทศกาลต่าง ๆ 

 

ตารางท่ี 2 ทีพ่กั 

 
 ย่านพิพิธภัณฑ์ที่ฟิลาเดลเฟีย อูเทร็คต์ 
อมัสเตอรด์มั และเวยีนนา ไมม่ขีอบเขตย่านทีช่ดัเจน
เหมือนย่านอื่น จึงไม่สามารถระบุจ านวนที่พกัใน
พืน้ที่ได้ ในส่วนที่พกัใน 3 ย่านที่เหลอื เฉลีย่มทีี่พกั
ในพืน้ที ่2 - 3 แหง่ต่อ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่ทีฮ่วิสตนั
และรชิมอนดอ์ยู่ห่างจากในตวัเมอืง (downtown) ใน
รศัม ี5 กโิลเมตร ทีพ่กัจงึไปกระจุกตวัอยู่ในตวัเมอืง 
(downtown) มากกว่า ในขณะที่ย่านในสงิคโปร์มีที่
พกักระจายอยูร่อบขอบเขตของยา่นมากกวา่ในยา่น 

ตารางท่ี 3 การเขา้ถงึพืน้ที ่

 
แต่ละย่านให้ความส าคญักบัการเข้าถึงทุก

รูปแบบของการเดนิทางทีเ่ป็นไปได ้โดยเฉพาะการ
เอือ้ใหก้บัคนเดนิเทา้ นอกจากน้ียงัมเีสน้ทางการเดนิ
เป็นพิเศษเพื่อเยี่ยมชมย่าน รถขนส่งสาธารณะที่
เยอะทีสุ่ดคอืรถประจ าทางหรอืรถราง ซึง่มรีอบเวลา
การเดนิรถแน่นอน ในขณะทีร่ถไฟใตด้นิไมไ่ดม้ทีุกที ่
ด้านการคมนาคมทางน ้าจะมใีนย่านพพิธิภณัฑ์ใน
ยุโรปทีม่วีถิชีวีติสมัพนัธก์บัน ้ามาแต่อดตี 

ตารางท่ี 4 สิง่อ านวยความสะดวก 

 
ร้านอาหารในพื้นที่ เฉลี่ยแล้ว 1 ตาราง

กิโลเมตรจะมีจ านวนประมาณ 14 แห่ง ในขณะที่
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รู ป แ บบขอ ง แหล่ ง ช็ อ ป ป้ิ ง จ ะ มีทั ้ง แ บบ เ ป็ น
หา้งสรรพสนิค้าและแบบร้านค้าที่อยู่ในอาคารชัน้ 1 
ตลอดเสน้ถนน โดยลกัษณะรูปแบบของอาคารและ
เปลอืกอาคาร (facade) จะขึน้อยู่กบับรบิทพืน้ที่ ถ้า
เป็นย่านเก่าแก่อย่างอูเทร็คต์ อัมสเตอร์ดัม และ
เวยีนนา ลกัษณะอาคารจะกลมกลนืกบับรบิทเมอืง 
ขณะที่ในอเมรกิาและสงิคโปร์จะมลีกัษณะอาคารใน
รปูแบบสมยัใหม ่

ตารางท่ี 5 กจิกรรมอื่น ๆ 

 
ทุกย่านมกีิจกรรมที่เกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรม

และพืน้ทีร่องรบักจิกรรม เช่น การท างานฝีมอืต่าง ๆ 
ซึง่ส่วนมากจะเปิดใหท้ ากจิกรรมในพพิธิภณัฑศ์ลิปะ
ในพื้นที่ นอกจากน้ียังมีพื้นที่ที่เ ป็นช่องทางเดิน
รถจกัรยานส าหรบักจิกรรมปัน่จกัรยานในย่าน และ
ด้วยวฒันธรรมการใช้ชวีติของคนในพื้นที่ที่มกัจะมี
กจิกรรมอื่น ๆ ที่สวนสาธารณะของเมอืง แมก้ระทัง่
สงิคโปร์ทีม่สีภาพอากาศเป็นเมอืงรอ้นเองกต็าม แต่
ดว้ยคุณภาพของพืน้ที ่กม็ผีูค้นมาท ากจิกรรมกนัใน
สวนสาธารณะ แมก้ระทัง่ยา่นทีฟิ่ลาเดลเฟีย อเูทรค็ต ์
อมัสเตอรด์มั และเวยีนนาทีไ่ม่มขีอบเขตย่านชดัเจน 
แต่บรเิวณนัน้มสีวนสาธารณะขนาดใหญ่เชน่เดยีวกนั 

6 ผลสรปุการศึกษา 

6.1 ล าดบัการเกิดของพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย 
พิพิธภัณฑ์เริ่มจากวัดและวังตัง้แต่ยังไม่

ปรากฏค าว่าพพิธิภณัฑ ์โดยพระมหากษตัรยิ์ ต่อมา
ในปีค.ศ. 1901 มกีารจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นโดย
ภาครฐัและยงัคงใช้วดัและวงัเป็นสถานที่ในการจดั
แสดง ปีค.ศ. 1957 เกิดนโยบายในการพฒันาจาก

หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัพพิธิภณัฑห์รอืศูนย์
วฒันธรรม ต่อเน่ืองจนปีค.ศ. 1982 จดัใหม้กีารก่อตัง้
ศนูยส์ง่เสรมิวฒันธรรมในสถานศกึษาทัว่ประเทศ จน
ปีค.ศ. 1987 มกีารเคลื่อนไหวนอกภาครฐัโดยคนใน
ชุมชน การเกิดพิพิธภัณฑ์ในไทยมักเริ่มจากการ
สนับสนุนจากนโยบายรฐั ซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการเอื้อ
ให้ เกิดย่ านพิพิธภัณฑ์ดัง เช่นกรณีศึกษาย่ าน
พพิธิภณัฑใ์นต่างประเทศ โดยทีล่กัษณะการเกดิยา่น
ของพิพิธภัณฑ์ในไทยจะคล้ายกับรูปแบบการเกิด
ยา่นในทวปียุโรปทีม่พีพิธิภณัฑเ์กดิก่อนยา่น 

6.2 องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วในย่าน 
ตารางท่ี 6 สิง่ดงึดดูใจนกัทอ่งเทีย่ว 

 
ทุ ก พื้ น ที่ ศึ ก ษ า จ ะ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น

องค์ประกอบเหมอืนกรณีศึกษาย่านพพิธิภณัฑ์ แต่
ขอ้แตกต่างของพื้นที่ในไทยคอืมจี านวนพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร์มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื
พพิธิภณัฑศ์ลิปะ เทยีบสดัส่วนพพิธิภณัฑศ์ลิปะและ
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรต์่อพพิธิภณัฑท์ัง้หมด เฉลีย่
อยู่ที่  90% ซึ่ งสู งกว่ าสัดส่วนของกรณีศึกษา 
นอกจากน้ีพืน้ทีศ่กึษาในประเทศไทยมคีวามเขม้ขน้
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคล้ายกับย่าน
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พิพิธ ภัณฑ์ ใ นทวีป ยุ โ ร ป  ไ ด้ แ ก่  ที่ อู เ ท ร็ ค ต์  
อมัสเตอรด์มั และเวยีนนา 

ตารางท่ี 7 ทีพ่กั 

 
ที่พกัในเขตเมอืงเก่า เฉลี่ยแล้วมทีี่พกัอยู่ใน

พื้นที่ 21 แห่งต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสูงกว่า
กรณีศกึษาอยู่มาก เน่ืองจากทีก่รุงรตันโกสนิทร์และ
เขตเมืองเก่าภูเก็ตตัง้อยู่ในตัวเมืองและเป็นเมือง
ท่องเที่ยวของประเทศ ท าให้มปีรมิาณที่พกัจ านวน
มาก ในขณะที่เขตเมอืงเก่าสุพรรณบุรทีี่ตัง้อยู่ในตวั
เมือง แต่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวท าให้จ านวน
โรงแรมน้อยกวา่ค่าเฉลีย่มาก 

ตารางท่ี 8 การเขา้ถงึพืน้ที ่

 
ทุกพืน้ทีส่ามารถเขา้ถงึไดท้ัง้จากการเดนิเทา้ 

รถยนต์ส่วนบุคคลหรอืรถเช่า และรถประจ าทางหรอื
รถราง ซึง่เหมอืนกบักรณีศกึษา การเขา้ถงึโดยรถไฟ 
(รถไฟใต้ดิน )  สามารถเข้าถึงได้แค่ที่ เขตกรุ ง
รตันโกสนิทร์ ในขณะที่เขตเมอืงเก่าสุพรรณบุรีอยู่
หา่งจากสถานีรถไฟประมาณ 3 กโิลเมตร 

 
 
 
 

ตารางท่ี 9 สิง่อ านวยความสะดวก 

 
เขตเมืองเก่าสุพรรณบุรีจะมีร้านอาหารใน

พื้นที่ น้อยกว่าอีก  2  พื้นที่อย่างมากเ น่ืองจาก
ร้านอาหารส่วนมากจะตัง้อยู่รอบเขตพื้นที่ ในขณะ
แหล่งชอ็ปป้ิงในเขตกรุงรตันโกสนิทรจ์ะมลีกัษณะคง
รูปแบบอาคารสมยัก่อนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตึกเก่า
หรอืตกึทีส่รา้งใหมก่ต็าม อาคารจะองิตามบรบิทพืน้ที่
เดมิ เช่นเดยีวกบัภูเกต็ทีย่งัคงรกัษาอาคารเก่าเอาไว้
ในย่านการค้าเก่า แต่ศูนย์การค้าที่สร้างขึ้นใหม่ก็
สรา้งในรปูแบบอาคารสมยัใหม ่

ตารางท่ี 10 กจิกรรมอื่น ๆ 

 
มกีจิกรรมทีเ่กีย่วกบัศลิปวฒันธรรมรองรบัอยู่

ในพื้นที่แค่ที่เขตกรุงรตันโกสนิทร์และเขตเมอืงเก่า
ภูเก็ต ในขณะที่ช่องทางเดินรถจกัรยานมแีค่ที่กรุง
รตันโกสนิทร์ โดยทุกพื้นที่มสีวนสาธารณะทัง้หมด 
แต่เมื่อเฉลี่ยพื้นที่สวนสาธารณะต่อพื้นที่ทัง้หมด มี
ขนาดพืน้ทีเ่ลก็กวา่กรณีศกึษาในต่างประเทศมาก 

จากการศึกษาองค์ประกอบของพื้นที่ศึกษา
ทัง้ 3 แห่ง สามารถจัดกลุ่มและแบ่งพื้นที่ศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) เขตกรุงรตันโกสนิทรแ์ละเขต
เมอืงเก่าภูเกต็ ซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัในไทย 
โดยกลุ่มน้ีมคีวามพร้อมและศกัยภาพในการพฒันา
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เป็นย่านพพิธิภณัฑใ์นดา้นปรมิาณขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะต้องลงรายละเอียดในด้าน
คุณภาพของแต่ละองค์ประกอบต่อไป 2) เขตเมอืง
เก่าสุพรรณบุรี อยู่ ในจังหวัดที่ภาครัฐประกาศ
สนับสนุนการท่องเทีย่วจงัหวดัเมอืงรอง ซึ่งเขตน้ียงั
ขาดองค์ประกอบอกีมากทัง้ในด้านของปรมิาณและ
คุณภาพของพืน้ที ่โดยเขตทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
เ ป็ น ย่ า นพิพิ ธ ภัณฑ์ ม า กที่ สุ ด  คื อ  เ ข ตก รุ ง
รตันโกสนิทร์ เพราะมคีวามพรอ้มทัง้ดา้นทรพัยากร
ทางวฒันธรรมในพืน้ที ่และมบีุคลากรหรอืหน่วยงาน
ทีพ่รอ้มสนบัสนุนในการพฒันายา่นพพิธิภณัฑ ์
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บทคดัย่อ 

การท าความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของเมอืงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนการพฒันา
เมือง การศึกษาจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสณัฐานเมืองและเปรียบเทียบความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ทา้ยกฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืง
พจิติร พ.ศ. 2549 ในขอบเขตเทศบาลเมอืงพจิติร ซึ่งวธิกีารวจิยัใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) 
รว่มกบัการวเิคราะห ์Space syntax ผา่นโปรแกรม depthmapX  โดยผลการศกึษาพบวา่เทศบาลเมอืงพจิติรมี
ค่าการเขา้ถงึโครงขา่ยถนนเปลีย่นแปลงน้อย การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากแผนคมนาคมและขนส่งจะท าใหเ้กดิ
แนวแกนการสญัจรที่ส าคญัใหม่ในพื้นที่ ซึ่งได้มกีารอภิปรายเกี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธิภาพแผนผงัแสดง
โครงการคมนาคมและขนสง่รวมถงึขอ้เสนอแนะในการศกึษาองคป์ระกอบของโครงสรา้งเชงิสณัฐานอื่น ๆ ร่วม
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักวางแผนเกิดความเขา้ใจลกัษณะโครงสร้างเมอืงเพิม่ขึ้นและใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนใน
กระบวนการวางผงัเมอืงส าหรบัการพฒันาในอนาคต 
 
ค ำส ำคญั: กำรเปลีย่นแปลงสณัฐำนเมอืง, สณัฐำนวทิยำเมอืง, กำรเขำ้ถงึโครงขำ่ยถนน, Space syntax 
 

Abstract 

To understand urban structure changing is useful for setting the urban development planning. 
This paper aims to monitor the transformation of urban morphology and compare the changing due to 
transportation network plan in Phichit city area. The research method is presented about the utilization 
of Geographical Information System (GIS) combining the analyses of Space syntax based on 
depthmapX software. The result shows that Phichit city area has changing with low values of street-
network integration and also found that the changing due to transportation network plan incurred new 
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road axis in this area. Finally, suggestions for transportation network plan optimizing and study of other 
elements of urban morphology will be discussed in order to help planners understand more and support 
the urban planning process for future developments. 

Keywords: Transformation, Urban morphology, Street network integration, Space syntax 

 
1. บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในการจดัวางผงัเมืองรวมในเทศบาลเป็นการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาดา้นกายภาพของเมอืงใน
อนาคต เพื่อให้มแีผนและนโยบายที่แน่ชดัและเพื่อ
เป็นกรอบในการพฒันา ท าใหก้ารพฒันาเมอืงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพฒันา
ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (นิพันธ์ 
วเิชยีรน้อย, 2552) เทศบาลเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 
เป็นอกีเมอืงหน่ึง ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดทีใ่ชบ้งัคบัคอื
กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืงพจิติร พ.ศ. 2549 เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาเมอืง และมนีโยบายและ
มาตรการ เพื่ อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มี
ประสทิธภิาพ สามารถรองรบัและสอดคล้องกบัการ
ขยายตวัของชุมชนในอนาคต 

ทัง้น้ีเทศบาลเมอืงพจิติรมบีทบาทเป็นศูนยก์ลาง
คมนาคมและขนส่งโดยเฉพาะขนส่งสนิค้าทางการ
เกษตรเชื่อมต่อกบัจงัหวดัใกล้เคียง โดยการขนส่ง
ทางรถไฟสายเหนือและทางรถยนต์ มบีทบาทเป็น
ศูนย์กลางขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายใน
จงัหวดั และพื้นที่ใกล้เคยีง  และเป็นศูนย์กลางการ
ท่ อ ง เที่ ย ว ร ะดับท้อ งถิ่ นที่ มีค ว ามส า คัญด้ าน
ประวตัศิาสตร์และประเพณี (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, 2558) และ
เพื่อใหท้ราบการเปลีย่นแปลงโครงสร้างที่ผ่านมาใน
อดีตรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากโครงการ
คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงั

เมอืงรวมเมอืงพจิติร พ.ศ. 2549 มผีลต่อการเขา้ถึง
พื้นที่อย่างไร จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการศึกษา
โครงสรา้งของเมอืง ผ่านโครงข่ายการสญัจร โดยใช้
เครื่องมอื Space syntax และน ามาบรูณาการรว่มกบั
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System: GIS) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงสัณฐานเมืองและคาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งช่วยสนับสนุนในการ
ตดัสนิใจในการวางแผนเมอืงตลอดจนการระบุพืน้ทีท่ี่
มศีกัยภาพของเมอืงในการพฒันา 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1.2.1 เพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงของสณัฐาน 
เมอืง ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสณัฐานเมืองในปัจจุบนักับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแผนผงัแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ใหใ้ช้บงัคบัผงั
เมอืงรวมเมอืงพจิติร พ.ศ. 2549  
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตพืน้ที ่

พื้นที่เทศบาลเมอืงพจิิตรตัง้อยู่บริเวณริมฝัง่
แม่น ้ าน่านทัง้สองด้านในท้องที่อ าเภอเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพจิติร มพีืน้ทีป่ระมาณ 12 ตารางกโิลเมตร 
1.3.2 ขอบเขตเน้ือหำ 

ศกึษาการเปลีย่นแปลงของสณัฐานเมอืง เป็น
การศึกษารูปแบบโครงข่ายการสญัจร ซึ่งเป็นการ
วเิคราะห์การเขา้ถงึในระดบัย่านและระดบัเมอืงของ
พื้ น ที่ เ ท ศบ าล เ มือ งพิจิ ต ร  แ ล ะ ศึกษ าค ว าม
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากแผนผังแสดงโครงการ
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คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงั
เมอืงรวมเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร พ.ศ. 2549 ทีม่ตี่อ
พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงพจิติร 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 Space Syntax เป็นชุดทฤษฎแีละเทคนิค 
ทางคอมพิว เ ตอ ร์ ที่ ส าม า รถแสดงค่ า ร ะ ดับ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง “โครงสร้างเชิงสณัฐานของ
พื้นที่” กบั “ลกัษณะและระดบัความนิยมในการใช้
งานของพืน้ที”่ กรอบความคดิของ Space Syntax ก็
คอื “พื้นที่สาธารณะ” และ “การสญัจร” โดยเฉพาะ
การสญัจรทางเท้า เป็นปัจจยัหลกัพื้นฐานที่ส าคญั
ที่สุดของ “กระบวนการเป็นเมอืง” (ไขศรี ภกัดิส์ุข
เจรญิ, 2548) 
2.2 ตวัแปรในการวเิคราะหศ์กัยภาพของ 
เสน้ทาง (จุฬวด ีสนัทดั, 2548) ไดแ้ก่  

1) คา่การเขา้ถงึพืน้ทีร่วม (Global  
Integration Value) หมายถึง ค่าที่ได้มาจากการ
ค านวณหาค่าเฉลีย่ความลกึของพืน้ทีส่าธารณะแห่ง
ใดแห่งหน่ึงจากพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ทัง้หมดใน
ร ะบบ  โดยจ ะ แสดง เ ส้นพื้ น ที่ ส า ธ า รณะที่ มี
ความส าคญัในระดบัพืน้ทีโ่ดยรวมทัง้ระบบ 

2) คา่การเขา้ถงึพืน้ทีเ่ฉพาะ (Local  
Integration Value) หรือค่าการฝังตัวในระดับ 3 
( Integration- 3)  หม ายถึ ง ค่ า ที่ ไ ด้ ม า จ ากก า ร
ค านวณหาค่าเฉลีย่ความลกึของพืน้ทีส่าธารณะแห่ง
ใดแห่งหน่ึง โดยเทียบจากพื้นที่สาธารณะอื่น  ๆ 
ภายในทุก ๆ 2 ช่วงเลี้ยว (โดยนับรวมพื้นที่ที่เป็น
จุดเริม่ตน้การเดนิทางอกี 1 เป็น 3 ช่วงเลีย้ว) แสดง
พืน้ทีส่าธารณะทีม่คีวามส าคญัในระดบัพืน้ทีเ่ฉพาะ
บรเิวณใดบรเิวณหน่ึง 
 
 
 

3) คา่ความเชือ่มต่อ (Connectivity  
Value) หมายถึง ค่าที่แสดงความเชื่อมต่อที่พื้นที่
สาธารณะหน่ึง ๆ มกีบัพื้นที่อื่นในระบบที่ระดบั 1 
ชว่งเลีย้ว (1-depth) ถา้พืน้ทีใ่ดมคีา่ความเชือ่มต่อสงู
อาจกล่าวได้ว่า พื้นที่นัน้น่าจะมีศกัยภาพของการ
เขา้ถงึสงูตามไปดว้ย 

4) สมัประสทิธิค์วามสามารถในการท า 
ความเข้าใจเมือง ( Intelligibility Value) เป็นการ
พจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความเชื่อมต่อและ
ค่าการเขา้ถงึพืน้ทีร่วม แสดงถงึศกัยภาพในการท า
ความเข้าใจในเส้นทางขณะสญัจร ค่าสูง แสดงว่า 
การสญัจรผ่านพื้นที่สาธารณะแห่งใดแห่งหน่ึงนัน้ 
สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า จะเดินต่อไปใน
ทศิทางใดหรอือีกนัยหน่ึง ระบบมเีส้นทางที่เอื้อให้
เกดิมุมมองทีค่รอบคลุมไปยงัเสน้ทางอื่น ๆ ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ดงันัน้ผูท้ีส่ญัจรอยู่ในพืน้ทีน่ัน้มแีนวโน้มทีจ่ะ
เขา้ใจภาพรวมของโครงข่ายทางสาธารณะในระบบ
ทัง้หมดไดด้ ีท าใหห้ลงทางไดย้าก 

5) สมัประสทิธิค์วามผสาน (Synergy  
Value) เป็นการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างค่า
การเข้าถึงพื้นที่รวมและค่าการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะ 
เป็นดชันีที่บ่งบอกว่าย่านใดย่านหน่ึงของระบบนัน้ 
ฝังตวัไดด้เีพยีงใดเมือ่เทยีบกบัระบบโดยรวม 
 
3. วิธีการศึกษา 
3.1 การเตรยีมขอ้มลู GIS ของพืน้ทีศ่กึษา โดย 
ใชข้อ้มลูจากส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั
พจิติร มาตราสว่น 1:4000 พ.ศ. 2554 และภาพถ่าย
ดาวเทยีม พ.ศ. 2539 2550 และ 2561 
3.2 การวเิคราะหโ์ครงขา่ยการสญัจรของพืน้ที ่
โดยใช้การวเิคราะห์ Space syntax ผ่านโปรแกรม 
depthmapX จากภาพถ่ายดาวเทยีม ร่วมกบัขอ้มูล 
GIS และศกึษาอตัราการเปลีย่นแปลงของระดบัการ
เขา้ถงึระดบัเมอืงทีเ่กดิขึน้ผา่น GIS 
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3.3  ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวง 
ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
พ.ศ. 2549 ผา่นการวเิคราะห ์Space syntax  
3.4 วเิคราะหผ์ลการเปลีย่นแปลงของสณัฐาน 
เมอืงทีเ่กดิขึน้และเปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลงที่
เกิดจากแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
กบัสณัฐานเมอืงในปัจจุบนั 
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 การติดตามการเปลีย่นแปลงของ 
สณัฐานเมือง  

กา ร วิ เ ค ร า ะห์  Space syntax แบ่ ง เ ป็ น  3 
ช่วงเวลาแบ่งเป็นช่วงละ 11 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2539 
2550 และ 2561 แสดงดงัรปูที ่1 โดยเสน้ทางทีไ่ดร้บั
ความนิยมในการสัญจรผ่านสูงสุดในระดับเมือง 
(Global integration) 3 อนัดบัแรกแสดงดงัตารางที่ 
1 ไดแ้ก่ ถนนสระหลวง ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
111 (ทางเลี่ยงเมอืงพจิติร) และถนนสาธารณะไม่
ปรากฏชื่อ ตดักบัถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
115 ไปทางทศิใตต้ดักบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
111 บรรจบกบัทางหลวงชนบท พจ.4014  เสน้ทาง
ที่ได้รบัความนิยมในการสญัจรผ่านสูงสุดในระดบั
ย่าน (Local integration) 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ถนน
บงึสไีฟ ถนนสายเทศบาลเมอืงพจิติร-บา้นวงักระดี่
ทองและถนนสระหลวง  

การพจิารณาค่าสมัประสทิธิค์วามสามารถในการ
ท าความเขา้ใจเมอืง (Intelligibility Value) ใน พ.ศ. 
2539 2550 และ 2561 มคีา่ R2 = 0.054 0.052 และ 
0.053  ซึง่แทบไมม่กีารเปลีย่นแปลงในพืน้ที ่และค่า
สมัประสทิธิค์วามผสาน (Synergy Value) ใน พ.ศ. 
2539 2550 และ 2561 มคี่า R2 = 0.414 0.408 และ 
0.416 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก หมายความวา่

โครงขา่ยคมนาคมทีซ่บัซอ้นขึน้แต่ความสามารถใน
การท าความเขา้ใจเมอืงเทา่เดมิ 

รูป ท่ี  1 Global integration ( ซ้ า ย )  แ ล ะ  Local 
Integration (R3) (ขวา) 
 

การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงค่า 
Global integration ในช่วง พ.ศ. 2539-2550 (รูปที่ 
2) บรเิวณที่มกีารเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อยู่บรเิวณ
รอบนอกของพืน้ทีเ่ทศบาลเน่ืองจากมกีารยา้ยศูนย์
ราชการออกจากศนูยก์ลางเมอืง พืน้ทีร่อบนอกมกีาร
พฒันาเป็นบา้นจดัสรรและหอ้งพกั การเปลีย่นแปลง
ในช่วง พ.ศ. 2550-2561 ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ศูนย์กลางเมอืงเน่ืองจาก มกีารก่อสรา้งถนนในการ
เชื่อมต่อพื้นที่ มกีารพฒันาพื้นที่เป็นอาคารพาณิช
ยกรรม บา้นจดัสรรรวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้บรเิวณ
ศนูยก์ลางเมอืง  
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รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง 
Global integration 
 
ตารางท่ี 1 ค่าการเข้าถึง Global integration และ 
Local integration  

4.2 การเปรียบเทียบความเปลีย่นแปลงทีเ่กิด
จากแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

จากการวิเคราะห์ Space syntax ของแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวง 
ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงพจิติร  

จงัหวดัพจิติร พ.ศ. 2549 พบว่าเสน้ทางการสญัจรที่
มคี่า Global integration 3 อนัดบัแรก (ตารางที่ 1) 
ไดแ้ก่ ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 111 (ทางเลี่ยง
เมืองพิจิตร) ถนนโครงการ  

รปูท่ี 3 การเปรยีบเทยีบค่า Global integration และ 
Local integration ของโครงข่าย พ.ศ. 2561 กับ
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  พ.ศ. 
2549 
ที่ก าหนดให้มีก่อสร้างใหม่  (ข1) และถนนสาย
เทศบาลเมอืงพจิติร-บา้นวงักระดีท่อง  ถนนทีม่กีาร
ก าหนดใหส้รา้งใหมน้ี่สง่ผลใหเ้กดิแนวแกนถนนใหม่
ในระดบัเมอืงซึ่งมแีนวโน้มที่จะได้รบัความนิยมใน
การสญัจรสงู ในขณะทีแ่นวแกนถนนเดมิ พ.ศ. 2561 
ยงัคงได้รบัความนิยมในการสญัจรที่สูงอยู่  ส าหรบั
การพิจารณาค่า Local integration 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ถนนบึงสีไฟ ถนนสระหลวง และถนนสาย
เทศบาลเมอืงพจิติร-บา้นวงักระดีท่อง 
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การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร พ.ศ. 2549 กับโครงข่ายการสญัจร 
พ.ศ. 2561 (รูปที่ 3) พบว่าค่า Intelligibility Value 
ของโครงขา่ยการสญัจร พ.ศ. 2561 มคี่า R2 = 0.05  
และแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมมคี่า R2 = 0.06 
ซึ่ ง มีค่ า ที่ สู ง ขึ้ น  แ ล ะ ค่ า  Synergy Value ขอ ง
โครงข่ายการสญัจร พ.ศ. 2561 มีค่า R2  = 0.42 
และแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมมคี่า R2 = 0.43 
กลา่วคอืหากมกีารด าเนินการตามแผนผงัจะสง่ผลให้
ศกัยภาพในการท าความเข้าใจเส้นทางเพิ่มสูงขึ้น
เลก็น้อย หมายถงึ ผูท้ีใ่ชเ้สน้ทางสญัจรมแีนวโน้มที่
จะเขา้ใจภาพรวมของโครงขา่ยได้ดขีึน้เลก็น้อย และ
การมรีะบบเส้นทางที่เพิม่ขึ้นในระดบัย่านส่งผลให้
การผสานกบัเสน้ทางระดบัเมอืงเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 
5. สรปุผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสัณฐานจาก
โครงข่ายการสญัจรในเทศบาลเมืองพิจิตรในช่วง
พ.ศ. 2539-2561 มกีารเปลีย่นแปลงทีค่่อนขา้งน้อย
มาก การเปรยีบเทยีบผลกระทบของแผนผงัแสดง
โครงขา่ยคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 2549 หากมกีาร
ด าเ นินการตามแผนที่ก าหนดจะส่งผลให้เกิด
แนวแกนของการสญัจรใหม่ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะเป็น
ถนนสายส าคญัในการสญัจรของพืน้ที ่แต่แนวโน้มที่
จะเขา้ใจภาพรวมของโครงขา่ยเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย 
จากการศึกษาช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีแ่ละคาดการณ์ผลกระทบจากแผนที่
จะเกดิขึน้ในอนาคตได ้เพื่อน าไปสู่การพฒันาพืน้ที่
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปศึกษา
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงสรา้ง
เชงิสณัฐาน โดยวเิคราะหโ์ครงขา่ยการสญัจรรว่มกบั

ความหนาแน่นอาคารและพืน้ทีว่า่ง รวมไปถงึการใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ( Ye, Y., and A. van 
Nes., 2014) เพื่อใหเ้ขา้ใจความเป็นเมอืงของพื้นที่
และสามารถชว่ยในการตดัสนิใจในการวางแผนเมอืง
ในอนาคตได ้
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Evaluation the effects of land-use density control ordinances on Stormwater 
runoff in Bangkok city area 
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บทคดัย่อ 

ขอ้ก าหนดควบคุมความหนาแน่น ก าหนดเพือ่เป็นเครื่องมอืในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของ
ชุมชนในปัจจุบัน และรองรับการจัดการปริมาณน ้ าฝนของการวางผังเมืองและข้อก าหนดการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร จากผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2556  ไดก้ าหนดใหม้อีตัราสว่นพืน้ทีช่วีภาพ หรอื 
Biotope Area Factor (BAF) ซึ่งเป็นการวางแผนการจดัการน ้าของเมอืง โดยเป็นการบูรณาการการวางผงั
เมอืงร่วมกบัการออกแบบการจดัการวฏัจกัรน ้าในแต่ละประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  ดงันัน้จงึมวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษาผลกระทบของกฎหมายควบคุมความหนาแน่น (เช่น อตัราสว่นพืน้ที ่(FAR) และอตัราสว่นพืน้ทีเ่ปิด
โล่ง (OSR)) และ BAF ส าหรบัพืน้ทีน่ ้าซมึผ่านไดเ้พื่อปลูกตน้ไม้เพื่อลดการไหลนองของน ้าฝนในพืน้ทีท่ีม่ฝีน
ตกมากทีสุ่ด ซึ่งเป็นพืน้ทีอ่ยู่อาศยัและเชงิพาณิชย์ โดยใชว้ธิกีารจ าลองผ่านโปรแกรม Autodesk Infraworks 
360 ในชุดเครื่องมือ Green Stromwater Infrastructure (GSI) จากการศึกษาครัง้น้ีสามารถจดัท าแผนการ
จดัการทางเลอืกปรมิาณน ้าไหลนองและการตดัสนิใจวางแผนส าหรบันักวางแผนทอ้งถิน่และผูจ้ดัการทรพัยากร
น ้าในการขยายตวัของเมอืงทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็อยา่งกรุงเทพต่อไป 

ค ำส ำคญั: ขอ้ก ำหนดควบคุมควำมหนำแน่น, ปรมิำณน ้ำไหล, Infraworks 360 
 

Abstract 

Land-use density control ordinance is intended to be a tool for communities who are currently 
or may soon be responsible for meeting the stormwater management requirements of the city planning 
and urban development regulations of Bangkok Metropolitan Administration (BMA). The Bangkok 
Comprehensive Plan 2013 has specify a Biotope Area Factor (BAF) ordinance as Water Sensitive 
Urban Design (WSUD), defined as the integration of urban planning and design with the urban water 

mailto:khwan.light@hotmail.com1
mailto:s.manat@hotmail.com2
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cycle management in each types of land use plan. So, the aim to investigate the impacts of density 
control ordinances (e.g. Floor area ratio (FAR) and Open Space Ratio (OSR)) and BAF to reduce 
stormwater runoff in the most cumulative antecedent rainfall areas in residential and commercial zones. 
The method using a computer simulation software via Autodesk Infraworks 360 with Green Stromwater 
Infrastructure (GSI). Based on this study can provide the well-informed alternative stormwater 
management plans and GSI decisions for local planners and water resource managers in the rapidly 
urbanizing sponge of Bangkok city. 

Keywords: density control ordinance, stormwater runoff, Infraworks 360 

 
1.บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคญั 
จากการขยายตวัของเมอืงในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะทาง
กายภาพ การใช้ที่ดินถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและพื้นคอนกรีต  พื้นที่ดาดแข็ง  ท า ให้
ประสทิธภิาพการซมึของน ้าลงสูด่นิลดลง รวมทัง้การ
จัดการระบบระบายน ้ าที่ไม่เพียงพอ จากสาเหตุ
ดงักล่าวส่งผลให้ เมื่อเกดิน ้าฝนที่ตกในปรมิาณมาก 
น ้ าไม่สามารถซึมผ่านไปได้  จึง เกิดน ้ าท่วมขัง
ก่อใหเ้กดิน ้าไหลนองบนผวิดนิ (Surface runoff)  
โดยการป้องกนัน ้าไหลนองสามารถท าได้หลายวธิี 
เช่น การสร้างแก้มลิง คูน ้ า บึงน ้ าขนาดใหญ่ และ
มาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ปรมิาณน ้าไหลนอง (ด ารงศกัดิ ์รนิชุมภู, 2560)  คอื 
มาตรการในการควบการเจรญิเตบิโตของเมอืง โดยมี
ขอ้ก าหนดที่แต่ละพื้นที่มสีดัส่วนที่แตกต่างกนัตาม
ประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และตามอตัราส่วนต่อ
แปลงที่ดิน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดน ้ า
ไหลนอง คอื ขอ้ก าหนดควบคุมความหนาแน่น ไดแ้ก่ 
พื้นที่อาคารรวมทุกชัน้ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่อาคาร 
(Floor Area Ratio, FAR)  พื้นที่ โ ล่ ง ว่ า งต่ อพื้นที่
อาคาร (Open Space Ratio, OSR) และพืน้ทีท่ีน่ ้าซมึ

ผ่านไดเ้พื่อปลูกตน้ไม้ (Biotope Area Factor, BAF) 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ว่าง (ส านักผงัเมอืง 
กรุ ง เทพมหานคร, 2556)  ดังนั ้น  งานวิจัย น้ีมี
ว ัตถุประสงค์คือการศึกษาปริมาณน ้ าไหลนองที่
เกดิขึน้จากขอ้ก าหนดการควบคุมความหนาแน่นของ
ผังเมืองรวมในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ใน
สถานการณ์ปรมิาณน ้าฝนทีแ่ตกต่างกนั  และความ
ผลกระทบอัตราการลดลงของน ้าไหลนองต่อพื้นที่
น ้าซมึผา่น 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์
1.2.1 เพือ่ศกึษาสถานการณ์ และปรมิาณน ้าไหลนอง
ทีเ่กดิขึน้จากขอ้ก าหนดการควบคุมความหนาแน่น 
1.2.2 เพื่อศกึษาความผลกระทบอตัราการลดลงของ
น ้าไหลนองต่อพืน้ทีน่ ้าซมึผา่น 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตพ้ืนที ่
พืน้ทีศ่กึษาเป็นพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีอ่ยู่อาศยั 
(ย.) และพาณิชยกรรม (พ.) มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
13 ประเภท ได้แก่ ย.1-ย.10 พ.3-พ.5 จากการ
ประเมนิผ่านการซอ้นทบัแผนที่แสดงการกระจายตวั
ของปรมิาณฝนสะสมในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จาก
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ส านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ในเดอืนที่มี
ปริมาณน ้าฝนมากที่สุดเดือนตุลาคม ปี 2560 มาก
ซ้อนทบักบัแผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ปี 
2556 โดยพื้นที่ทัง้ 13 ประเภท มีข้อก าหนดการ
ควบคุม FAR และ OSR ที่ไม่เท่ากัน ในส่วนของ
อตัราส่วน BAF ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่่าง 
เพือ่ใชใ้นการก าหนดกรณีในการทดสอบสถานการณ์
น ้าฝนทีแ่ตกต่างกนั โดยใชข้นาดแปลงทีด่นิโครงการ
จดัสรรฯ ต ่าสุดทีอ่นุญาตในทีด่นิประเภท ย.1 และ ย.
2 (ส านกัผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร, 2556) 
1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา 
ศกึษาปรมิาณน ้าไหลนองทีเ่กดิขึน้จากขอ้ก าหนดการ
ควบคุ ม คว ามหนาแ น่ นขอ งผัง เ มือ ง ร วม ใ น
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โดยค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมทีม่คี่าเกดิซ ้าจากส านักการระบายน ้า ในแต่ละ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความสัมพันธ์ของการ
เพิม่ขึน้และลดลงของอตัราสว่นของพืน้ทีท่ีน่ ้าซมึผา่น
ต่อปรมิาณน ้าไหลนองน ้าไหลนอง 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 ทบทวนนิยาม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาปรมิาณน ้าไหลนอง 
2.2 ค านวณอตัราส่วนของขอ้ก าหนดในการควบคุม
ความหนาแน่น ผงัเมอืงรวมในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 ในทีด่นิแต่ละประเภท (ตำรำงที ่1)  
2.3 จ าลองสถานการณ์น ้าฝนสะสมทีแ่ตกต่างกนั ใน
แต่ละการใชป้ระโยชน์ทีท่ีอ่ตัราสว่นของพืน้ทีท่ีน่ ้าซมึ
ผ่านไดร้้อยละ 50 ของพื้นทีว่่าง จ าลองสถานการณ์
โดยอาศัยโปรแกรมจ าลองคอมพิวเตอร์  Green 
Stromwater Infrastructure (GSI) ส าหรบั Autodesk 
Infraworks 360 โดยวธิกีารค านวณแบบ WinTR-55 
2.4 จ าลองสถานการณ์การใชป้ระโยชน์ทีท่ีอ่ตัราสว่น
ของพืน้ทีน่ ้าซมึผา่นได้ เพิม่ขึน้ และลดลง รอ้ยละ 0-
100 ของพืน้ทีว่่าง จ าลองในพืน้ทีข่นาด  400 ตาราง

เมตรโดยใช้ปรมิาณน ้าฝนสะสมค่าการเกิดซ ้า 2 ปี 
และ 5ปี ตามส านักการระบายน ้า ที่แนะน าส าหรบั
พืน้ทีก่รุงเทพ 
ตารางท่ี 1 อตัราส่วนของขอ้ก าหนดในการควบคุม
ความหนาแน่น 

 
 
3.ผลการศึกษา 
3.1 ปริมาณน ้ าไหลนองทีเ่กิดข้ึนจากข้อก าหนด
ควบคมุความหนาแน่น 
การจ าลองสถานการณ์ ทีป่รมิาณน ้าฝนแตกต่างกนัมี
ค่าการเกดิซ ้า ได้แก่ 2ปี 5ปี 7ปี 10ปี และ 12ปี ใช้
พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่อ นุญาตให้สร้างในที่ดิน
ประเภทนัน้ พบวา่อตัราสว่นของพืน้ทีท่ีน่ ้าซมึผา่นได้
รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่า่งในทุกประเภททีด่นิ สามารถ
รองรบัปรมิาณน ้าฝนโดยไม่เกดิปรมิาณน ้าไหลนอง
ไดท้ี ่30 นาท ีในทุกค่าการเกดิซ ้า หลงัจาก 30 นาท ี
จะเริ่มเกิดปริมาณน ้ าไหลนองขึ้น โดยพื้นที่ที่เกิด
ปรมิาณน ้าไหลนองมากที่สุด คอื ที่ดนิประเภท ย.3 
และ พ.5 มปีรมิาณน ้าไหลนอง 3.36 น้ิว หรอื 85.34 
มลิลเิมตร (ตำรำงที ่2 และตำรำงที ่3) 

ทีด่นิประเภท

 ขนาด
พืน้ที่

(ตร.ม.)
FAR OSR BAF(%)

พืน้ที่
อาคาร

รวม

พืน้ที่
อาคาร

คลุมดนิ
พืน้ทีว่า่ง BAF 50%

ย.1 400     1 40 50 400     240     160     80        

ย.2 400     1.5 20 50 600     280     120     60        

ย.3 400     2.5 10.5 50 1,000  295     105     53        

ย.4 400     3 10 50 1,200  280     120     60        

ย.5 400     4 7.5 50 1,600  280     120     60        

ย.6 400     4.5 6.5 50 1,800  283     117     59        

ย.7 400     5 6 50 2,000  280     120     60        

ย.8 400     6 5 50 2,400  280     120     60        

ย.9 400     7 4.5 50 2,800  274     126     63        

ย.10 400     8 4 50 3,200  272     128     64        

พ.3 400     7 4.5 50 2,800  274     126     63        

พ.4 400     8 4 50 3,200  272     128     64        

พ.5 400     10 3 50 4,000  280     120     60        

ทีด่นิประเภทีอ่ยูอ่าศยัหนาปานกลาง

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก

ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย
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ตารางท่ี 2 แสดงปรมิาณน ้าไหลนองตามปรมิาณ
น ้าฝน ประเภททีอ่ยูอ่าศยั ย.1 -ย.4 

 
 
3.2 ความสมัพนัธข์องพ้ืนทีน่ ้ าซึมผ่านต่อปริมาณ
น ้ าไหลนองน ้ าไหลนอง 
พืน้ที่ขนาด 400 ตารางเมตร และ 200 ตารางเมตร
ซึ่งเป็นขนาดแปลงที่ดินโครงการจดัสรรฯ ต ่าสุดที่
อนุญาตในที่ดินประเภท ย.1 และ ย.2 ในประเภท
ทีด่นิทีแ่ตกต่างกนั ใชป้รมิาณน ้าฝนสะสมค่าการเกดิ
ซ ้า 2 ปี และ 5ปี ในการค านวณระบบระบายน ้ า  
(ส านักการระบายน ้า, 2559) จ าลองสถานการณ์โดย
การเพิม่ขึน้และลดลงของพืน้ทีน่ ้าซมึผ่านได้ รอ้ยละ 
0-100 ของพืน้ทีว่า่ง  
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงปรมิาณน ้าไหลนองตามปรมิาณ
น ้าฝน ประเภทพาณิชยกรรม พ.3 -พ.5 

 
 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ในค่าการเกดิซ ้า 2 
ปี พืน้ทีข่นาด 400 ตารางเมตร และ 200 ตารางเมตร 
พืน้ทีข่นาด 200 ตารางเมตร เกดิปรมิาณน ้าไหลนอง
น้อยกว่า การใชป้ระโยชน์ทีด่นิส่วนใหญ่น ้าไหลนอง
จะไม่เกดิขึน้ เมื่อมพีื้นที่น ้าซมึผ่าน ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ว่าง มเีพยีง ย.3 และ พ.1-พ.3 ต้องการพื้นที่
น ้าซมึผา่น รอ้ยละ 40 เพื่อไมใ่หเ้กดิน ้าไหลนอง (รูป
ที ่2) แต่ในพืน้ทีข่นาด 400 ตารางเมตร ม ีย.5 และ 
พ.5 ต้องการพื้นที่น ้ าซึมผ่าน ร้อยละ 40 และ 50 
ตามล าดบัเพือ่ไมใ่หเ้กดิน ้าไหลนอง (รปูที ่1) 
 
 

5(นาท)ี 10(นาท)ี 15(นาท)ี 30(นาท)ี 1(ชัว่โมง) 2(ชัว่โมง) 6(ชัว่โมง) 12(ชัว่โมง) 24(ชัว่โมง)

2

5 0.19 0.29

7 0.31 0.56 0.75

10 0.66 0.93 1.12

12 0.29 1.33 1.63 1.87

2 0.07 0.22

5 0.27 1.00 1.23 1.33

7 0.54 0.54 1.60 1.79

10 0.82 1.70 1.98 2.16

12 0.33 1.33 2.37 2.68 2.92

2 0.33 0.48 0.63

5 0.68 1.41 1.64 1.74

7 0.16 0.95 1.76 2.02 2.20

10 0.36 1.23 2.11 2.39 2.58

12 0.74 1.74 2.79 3.09 3.33

2 0.07 0.22

5 0.27 1.00 1.23 1.33

7 0.54 0.54 1.60 1.79

10 0.82 1.70 1.98 2.16

12 0.33 1.33 2.37 2.68 2.92

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย ย .2

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย ย .3

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย ย .4

คาบอุบตั(ิปี) ช่วงเวลา

ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย ย .1
5(นาท)ี 10(นาท)ี 15(นาท)ี 30(นาท)ี 1(ชัว่โมง) 2(ชัว่โมง) 6(ชัว่โมง) 12(ชัว่โมง) 24(ชัว่โมง)

2 0.15 0.31 0.46

5 0.51 1.26 1.49 1.59

7 0.79 1.61 1.89 2.05

10 0.19 1.07 1.96 2.24 2.43

12 0.57 1.59 2.64 2.95 3.19

2 0.11 0.27 0.42

5 0.47 0.21 1.44 1.54

7 0.75 1.56 1.82 2.01

10 0.15 1.03 1.92 2.20 2.39

12 0.53 1.54 2.66 2.91 3.15

2 0.33 0.48 0.63

5 0.68 1.43 1.66 1.76

7 0.16 0.96 1.78 2.04 2.23

10 0.36 1.24 2.14 2.42 2.61

12 0.74 1.76 2.84 3.12 3.36

ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ .3

ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ .4

ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม พ .5

คาบอุบตั(ิปี) ช่วงเวลา
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รปูท่ี1 แผนภูมแิสดงปรมิาณน ้าไหลนองในพืน้ที ่
400 ตารางเมตร ปรมิาณน ้าฝนคา่เกดิซ ้า 2 ปี 

 

รปูท่ี2 แผนภมูแิสดงปรมิาณน ้าไหลนองในพืน้ที ่
200 ตารางเมตร ปรมิาณน ้าฝนคา่เกดิซ ้า 2 ปี     

ในส่วนของค่าการเกิดซ ้า  5 ปี พื้นที่ขนาด 400 
ตารางเมตร และ 200 ตารางเมตร มปีรมิาณน ้าไหล
นองใกล้เคียงกัน (รูปที ่3 และรูปที ่4) คือ การใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ น ้ าไหลนองจะไม่เกิดขึ้น 
เมื่อมพีื้นที่น ้าซึมผ่าน ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง มี
เพียง ย.3 และ พ3-พ.5 ต้องการพื้นที่น ้ าซึมผ่าน 
รอ้ยละ 60 เพือ่ไมใ่หเ้กดิน ้าไหลนอง 

 

รปูท่ี3 แผนภมูแิสดงปรมิาณน ้าไหลนองในพืน้ที ่400 
ตารางเมตร ปรมิาณน ้าฝนคา่เกดิซ ้า 5 ปี 

 

รปูท่ี4 แผนภมูแิสดงปรมิาณน ้าไหลนองในพืน้ที ่200 
ตารางเมตร ปรมิาณน ้าฝนคา่เกดิซ ้า 5 ปี      

4. สรปุผลการศึกษา 
ผลการศกึษาพบว่าพืน้ทีน่ ้าซมึผ่าน รอ้ยละ 50 ของ
พื้นที่ว่าง สามารถรองรบัปรมิาณน ้าฝนโดยไม่เกิด
ปรมิาณน ้าไหลนองได้ที่ 30 นาท ีในทุกค่าการเกิด
ซ ้า หลงัจาก 30 นาท ีจะเริม่เกดิปรมิาณน ้าไหลนอง
ขึน้ และสามารถรองรบัไดท้ัง้ในพืน้ทีข่นาดใหญ่และ
ขนาดเลก็ในค่าการเกดิซ ้า 2 ปี และ 5 ปี แต่ในพืน้ที ่
ย.5 พ.3 พ.4 พ.5 ขนาดเลก็และ ย.5 พ.5 ขนาดใหญ่ 
ควรมมีาตรการจดัการเป็นพเิศษ เพราะตามการจ าลอง
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สถานการณ์เป็นพื้นที่ที่ต้องการ พื้นที่น ้ าซึมผ่าน             
รอ้ยละ 60 ของพืน้ทีว่า่ง เพือ่ไมใ่หเ้กดิน ้าไหลนอง 
 
4. รายการอ้างอิง 
ด ารงศกัดิ ์รนิชุมภ.ู (2560). การค านวณคา่การซมึได ้ 
     ของน ้าฝนในพืน้ทีส่วนซบัน ้าฝนส าหรบังานภมู ิ
     สถาปัตยกรรม. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑ,ิ   
     มหาวทิยาลยัศลิปกร.  
ส านกัการระบายน ้า. (2559). แผนปฏบิตักิาร ป้องกนั  
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บทคดัย่อ 

อุทกภยัก่อใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก จงึมกีารก าหนดใหพ้ืน้ทีบ่างสว่นเป็นทีร่บัน ้าเพือ่ไมใ่ห้
น ้าท่วมในบรเิวณกวา้ง เช่น เขื่อน, แก้มลงิ และทุ่งรบัน ้า โครงการเหล่าน้ีมกัเกดิความขดัแยง้โดยเฉพาะกบั
ประชาชนในพืน้ที่ การมสี่วนร่วมจงึมสี่วนส าคญัทีจ่ะช่วยสะทอ้นความตอ้งการของผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากร
น ้าทัง้หมด ในการแก้ไขปัญหา ลดความขดัแยง้จากการบรหิารจดัการน ้า ท าการศกึษาและเก็บขอ้มูลในเชงิ
คุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ที ่120 คน และเจา้หน้าทีใ่นระดบัทอ้งถิน่ในอ าเภอบางบาล จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา พบว่า แมจ้ะมกีารวางแผนในการปรบัพืน้ทีเ่กษตรใหเ้ป็นพืน้ทีร่บัน ้า แต่ยงัมปีระชาชนใน
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ เกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และการเปลีย่นแปลงวถิชีีวติ เน่ืองจากมสี่วนร่วมทีไ่ม่
เพยีงพอ ประชาชนได้รบัขอ้มูลข่าวสารและแสดงความคดิเหน็ แต่การตดัสนิใจยงัคงอยู่ในระดบัเจ้าหน้าที่
ภาครฐั ไม่สามารถประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนในพืน้ที ่ท าใหป้ระชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบเกดิ
ความไม่พงึพอใจต่อการบรหิารจดัการ และเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการบรหิาร
จดัการกกัเกบ็น ้าใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ค ำส ำคญั : ทุ่งรบัน ้ำ, กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ, กำรมสีว่นรว่ม, ควำมขดัแยง้ 

 

Abstract 

Floods cause so massive damages that some areas are allocated as catchment areas to 
prevent widespread flooding such as building water reservoirs, monkey cheeks and water-retention 
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fields. All these projects always bring about conflicts especially with local people. Participation is 
considered an essential part because it helps reflect what all people who get involved in water resources 
need.  In order to solve and reduce this conflict, qualitative data were done by interviewing 120 locals 
and officers in Bang Ban District, PhraNakorn Sri Ayutthaya Province which revealed that even there 
were plans to temporarily change some agricultural lands to be water-retention fields, some residents 
still got affected. They lost their properties and their ways of life have been changed due to insufficient 
participation.  The locals got information and expressed what they thought but it was officers who made 
decision that led to miscalculate the impact locals would get. Affected people were discontent with such 
water management and led to conflicts that became important obstacle in water keeping as targeted.  
Therefore, participation is the important tool to reflect what stakeholders involvement in water resources 
need in solving problems. 

Keywords : Water-Retention Fields, Water Resources Management, Participation, Conflict 

 

1.บทน า 

 ทุ่งรบัน ้า เป็นหน่ึงในวธิีบริหารจดัการน ้า
ของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อป้องกนัน ้าท่วมหลากในบรเิวณกว้างคล้ายแก้ม
ลงิ โดยการจดัหาพืน้ทีเ่กษตรทีม่ภีูมศิาสตรเ์หมาะสม
ในการรบัน ้าตามธรรมชาต ิเสรมิกบัระบบชลประทาน
ในการควบคุมการรบัและระบายน ้า และกกัเกบ็น ้าไว้
ในพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด การจัดท า
โครงการทุ่งรับน ้ าในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยามี
ความส าคัญเพราะปริมาณน ้ าในลุ่มน ้ านั ้นส่งผล
กระทบต่อการเกิดน ้าท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของการบรหิารและเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ
ประเทศ จึงก าหนดทุ่งรับน ้ าทัง้หมด 12 ทุ่งตัง้แต่
จงัหวดันครสวรรค์จนถึงจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งเป็นที่
ราบลุ่มภาคกลางที่เป็นพื้นที่ที่มนี ้าท่วมอยู่บ่อยครัง้
ตามลกัษณะของภมูปิระเทศ  

 ทุ่งรบัน ้าบางบาล เป็นหน่ึงในโครงการทุ่ง
รบัน ้าเป็นพื้นที่น าร่องของโครงการทุ่งรบัน ้า พื้นที่
เกษตรบางสว่นของอ าเภอบางบาลจงึถูกก าหนดเป็น

ทุ่งรบัน ้า ท าใหว้ฎัจกัรของน ้าในพืน้ทีจ่งึเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิมจากการบริหารจัดการน ้ า เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตและอาคารบ้านเรือน จึงได้
ท าการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการน ้า ทัง้การเตรยีมการก่อนรบัน ้าอ การแก้ไข
ปัญหาและการฟ้ืนฟูภายหลังการระบายน ้ า หาก
ประชาชนมสี่วนร่วมในการวางแผนบรหิารจดัการน ้า 
ก าหนดจุดเสี่ยงที่ได้ร ับความเสียหายมากเพื่อ
เตรยีมการป้องกนั จะช่วยลดความเสยีหายและความ
ขดัแยง้ลงได ้

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กำรจัดกำรน ้ ำแบบผสมผสำน ( Integrated 
Water Resources Management : IWRM) (ศูนย์
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่ง เสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม, 2016) เป็นการบริหารจดัการน ้าอย่าง
ยัง่ยืน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้ า  ตัง้แต่ผู้
วางแผนก าหนดนโยบาย , ภาคอุตสากรรม , ภาค
การเกษตร และภาคประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมใน
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การบรหิารจดัการน ้าเพื่อใหม้นี ้าใชไ้ดต้ลอดทัง้ในเชงิ
พื้นที่และระยะเวลา บรหิารจดัการน ้าตลอดวฏัจกัร
ของน ้าทัง้ในช่วงน ้าแลง้หรอืน ้าท่วม ภายใต้แนวคดิ
ว่าน ้ า เ ป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ควรใช้
ประโยชน์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

2.2 กำรมีส่วนร่วม James L.  Creighton (2012) 
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทัง้หมดสามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนในการ
ตดัสนิใจในการด าเนินการ และช่วยในการหลกีเลีย่ง
การเผชญิหน้าอนัรุนแรงหรอืความขดัแยง้, ลดความ
เสีย่ง และชว่ยสรา้งเป้าหมายใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั 
สว่นดร. ธเรศ ศรสีถติย ์ใหร้ายละเอยีดของระดบัการ
มสีว่นรว่มไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ 1. การใหข้อ้มลูขา่วสาร, 
2. การให้ค าปรึกษา , 3. การเข้าร่วมกิจกรรม , 4. 
ความรว่มมอื, 5. การมอบอ านาจการตดัสนิใจ 

2.4 ควำมขดัแย้ง Robbins, Stephen P. (Organizational 
Behavior : concepts, Centreversies and Application, 
1983) เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ เชน่ ความไมเ่พยีงพอ
ของทรัพยากร , การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน , ความ
คลุมเครอืของบทบาทและหน้าที่, และความแตกต่าง
ของเป้าหมายที่ท าให้เกิดความขดัแย้งซึ่งแบ่งได้ 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1. สภาพการณ์ชี้น าความขดัแยง้, 2. 
การรู้สกึถึงความขดัแย้ง, 3. พฤติกรรมที่แสดงออก 
และ 4. ผลของความขดัแยง้  

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ทัง้หมด 
120 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นทัง้ ฝ่ายการปกครอง  รวม 20 คน เช่น 
องค์การบรหิารส่วนต าบล, ก านัน, และโครงการส่ง
น ้าและบ ารุงรกัษาบางบาล และประชาชนทีใ่นพืน้ที ่3 
กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ ในทุ่งรับน ้ า  20 คน, 

ประชาชนชุมชนริมน ้ าที่อยู่ระหว่างคันกัน้น ้ าและ
แหล่งน ้า 45 คน และประชาชนทีอ่ยู่นอกทุ่งรบัน ้า 35 
คน ซึ่งล้วนแต่เป็นประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงวฏัจกัรของน ้าภายในพืน้ที ่ 

 
รปูท่ี 1 แสดงขอบเขตของกลุม่ประชาชนในพืน้ทีศ่กึษา 

4. ผลการศึกษา 

 โครงการทุ่ ง รับน ้ าบางบาลตั ้ง อยู่ ใ น
บางส่วนของพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ 14 ต าบล 54 
หมูบ่า้น มพีืน้ที ่27,450 ไร่ ถอืเป็นรอ้ยละ 32.5 ของ
พืน้ทีอ่ าเภอบางบาล มปีระชากร 2,190 คน สามารถ
กกัเก็บน ้าไวไ้ด้ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดบัน ้า
ลกึ 2.5-3.0 เมตร (โครงการสง่และบ ารุงรกัษาน ้าบาง
บาล, 2561) 

เดิมพื้นที่ทุ่งรบัน ้าในอ าเภอบางบาลเป็นที่
ราบลุ่มต ่าน ้าท่วมถงึ สามารถท านาปีได ้1 ครัง้ และนา
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ปรงัอกี 2 ครัง้ พืน้ทีร่อ้ยละ 90 ของพืน้ทีน่าถูกก าหนด
เป็นทุ่งรบัน ้าภายใต้โครงการน าร่องการบรหิารจดัการ
และพฒันาพืน้ทีก่ารเกษตรเป็นพืน้ทีร่บัน ้านองเพือ่การ
บรรเทาอุทกภยัขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่ม
น ้าเจา้พระยาตามแนวพระราชด าร ิโดยโครงการส่งน ้า
และบ ารุงรกัษาบางบาล ส านักชลประทานที่ 10 กรม
ชลประทาน เมื่อ พ.ศ. 2551 ได้มีการก่อสร้างถนน
ชลประทานล้อมรอบเป็นคนักัน้น ้าเพื่อการกกัเก็บน ้า
โดยได้รบัความยินยอมจากเกษตรกรและผู้น าชุมชน
รอ้ยละ 94 โดยมเีงือ่นไขใหร้ฐับาลตอ้งบรหิารจดัการน ้า
ให้ท านาปรงัได้ 2 ครัง้ต่อปี , ปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและ
สาธารณูปโภคให้ปลอดภยัจากน ้าท่วม, มกีารชดเชย
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว, ส่งเสริมอาชีพ, สร้างระบบ
เตือนภัย และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรและรบัน ้า (รศ.ชเูกยีรต ิทรพัยไ์พศาล, 2551) 
ภายหลัง พ.ศ. 2554 กรมชลประทานได้ก าหนด
ระยะเวลาในการท านาในทุ่งรบัน ้าขึน้เพื่อป้องกนัความ
เสยีหายต่อผลติผล ในชว่งเดอืนมนีาคม - มถุินายน และ
กรกฎาคม – ตุลาคม รวม 2 ครัง้ เกษตรกรจะต้องคอย
ติดตามข่ าวสารในการเพาะปลูกซึ่ งขึ้นอยู่ กับ
สถานการณ์น ้าในแต่ละปี หลงัจากเกบ็เกีย่วจะเริม่รบัน ้า
เขา้ทุง่ ประชาชนบางสว่นจะท าประมงเพือ่เสรมิรายได ้

จากการสมัภาษณ์ชุมชนในอ าเภอบางบาลซึง่
รอ้ยละ 95 อาศยัอยู่ระหวา่งคนักัน้น ้า และแม่น ้า พบว่า 
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่รมิน ้าไดร้บัผลกระทบจากน ้าทีเ่อ่อ
ท่วมจากแหล่งน ้ าแต่ไม่สามารถระบายเข้าทุ่งได้
เน่ืองจากยงัเป็นช่วงเวลาเพาะปลูก เมื่อมกีารประกาศ
สถานการณ์น ้าผ่านการประชุมลูกบ้านในแต่ละเดือน 
ประชาชนจะท าการอพยพหรอืย้ายทรพัย์สนิที่มคี่าไป
ยงัพื้นที่สูงน ้าท่วมไม่ถึง เมื่อน ้าลดลงแล้ว เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นจะท าการประเมินความเสียหายที่เกิดข้นกับ
อาคารบา้นเรอืนและพืน้ทีเ่กษตร เพือ่ชดเชยค่าเสยีหาย 
แต่เกณฑใ์นการประเมนิความเสยีหายและงบประมาณ

ในการช่วยเหลอืมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละปี เช่น ช่วง 
พ.ศ. 2549 – 2552 ได้รับค่าชดเชยทัง้ในส่วนของ
บา้นเรอืนและพืน้ทีเ่กษตรสงู แต่เมือ่ พ.ศ. 2560 ไมไ่ดม้ี
การสนับสนุนค่าชดเชยเลย เน่ืองจากการพจิารณาของ
เจ้าหน้าที่ระดบัจงัหวดัและเกณฑ์การประเมินความ
เสยีหายทีม่กีารเปลีย่นแปลง หน่วยงานทอ้งถิน่จ าเป็นที่
จะต้องท าการช่วยเหลือเบื้องต้นกับพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะก่อน เช่น ศูนย์รบัเลี้ยงเด็ก และถนน 
เป็นต้น นอกจากนัน้การชดเชยช่วยเหลอืยงัขึน้อยู่กบั
สถานการณ์น ้าในแต่ละปีมคีวามแตกต่างกนั ในปี พ.ศ. 
2538 และ พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มนี ้าท่วมสูงได้รบัความ
เสยีหายทัง้อาคารบา้นเรอืนและพืน้ทีเ่กษตร ประชาชน
ไดร้บัค่าชดเชยจ านวนมากตามนโยบายการช่วยเหลอื
ของประเทศ ในขณะที่ปีอื่นๆ ต่อมาแม้ประชาชนใน
อ าเภอบางบาลยังคงต้องเผชิญกับน ้ าท่วม แต่การ
ชดเชยชว่ยเหลอืกลบัลดลงเพราะไมม่กีารชว่ยเหลอืจาก
ภายนอก เป็นการช่วยเหลอืโดยทอ้งถิน่เท่านัน้ และใน 
พ.ศ. 2560 การท่วมของน ้ามีความแตกต่างไปจากปี
อื่นๆ ชุมชนตอ้งเผชญิกบัระดบัน ้าทีเ่พิม่ขึน้และลดลง 6 
ครัง้ตลอดปี สร้างความเสยีหายให้แก่บ้านเรอืนรมิน ้า 
ซึง่แตกต่างกบัสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2561 ทีน่ ้าไมท่ว่ม 
แต่เกษตรกรยงัคงงดการปลูกขา้วในช่วงเวลาเดมิของ
การรบัน ้าเขา้ทุง่ ท าใหเ้สยีโอกาสในการเพาะปลกูไป 

ผลกระทบมีเ่กดิขึ้นจากการก าหนดพน้ที่ให้
เป็นทุ่งรบัน ้า ท าใหเ้กษตรกรในทุ่งรบัน ้าตอ้งเสยีโอกาส
ในการเพาะปลูก เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกับประชาชนนอกทุ่งรับน ้ า ชุมชนที่อยู่
ระหว่างแหล่งน ้าและคนักัน้น ้าที่ต้องการระบายเขา้ทุ่ง
เมือ่ระดบัน ้าท่วมชุมชนจนไดร้บัความเสยีหาย ความไม่
พงึพอใจจากการชดเชยทีไ่ม่เพยีงพอและสม ่าเสมอ ท า
ให้เกิดความขดัแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ทอ้งถิ่น รวมถึงความขดัแย้งภายในหน่วยงานท้องถิ่น 
กบัหน่วยงานส่วนกลางของรฐั จากการด าเนินการของ
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ส่วนกลางที่ไม่สามารถบริหารจัดการน ้ าได้ตามที่
ก าหนด และการก าหนดอ านาจหน้าทีท่ีไ่มส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ท าใหเ้กดิความซบัซอ้นในการด าเนินการ  

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดพืน้ที่ใหเ้ป็นพืน้ที่รบัน ้า แมจ้ะมี
การเตรยีมการรองรบัผลกระทบที่เกดิขึน้กบัเกษตรกร
ในทุ่งรบัน ้า แต่ประชาชนในพืน้ทีย่งัคงไดร้บัผลกระทบ
จากความเสียหายจากน ่ าวม เกิดความไม่พอใจซี่ง
น าไปสู่ความขัดแย้ง แม้จะไม่ได้มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความขดัแย้งอย่างชดัเจน แต่การแก้ไข
ความเสยีหายทีไ่ม่สม ่าเสมอ และไม่เพยีงพอในแต่ละปี
ทีไ่มส่ามารถสะทอ้นความตอ้งการหรอืความคดิเหน็ของ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้การสือ่สารและการตดัสนิใจในการ
บรหิารจดัการน ้าถูกก าหนดโดยหน่วยงานรฐัส่วนกลาง 
ด าเนินการผ่านโครงสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น 
ประชาชนในพื้นที่ยงัไม่สามารถมสี่วนร่วมในการร่วม
ก าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการน ้า การมสี่วนร่วม
ในระดบัของการใหค้ าปรกึษาหารอื (Consult) น้ีท าให้
ไมส่ามารถประเมนิความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ตอ้งรบั
น ้าเขา้พืน้ที่ และเตรยีมการในการลดความเสยีหายได้
อย่างเพยีงพอ ดงันัน้ การเพิม่ระดบัการมสี่วนร่วม จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจในการเป็นทุ่ งรับน ้ าให้กับ
ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ ผ่านการสื่อสารทีน่อกจาก
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้
ประชาชนมบีทบาทในการเฝ้าระวงัความเสยีหายทีเ่กดิ
การการควบคุมน ้าในพืน้ทีเ่พราะประชาชนเป็นกลุ่มคน
ทีเ่ขา้ใจลกัษณะของพืน้ทีไ่ดด้ทีีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่ออธบิายลกัษณะและการเปลีย่นแปลงรูปแปลงทีด่นิของชุดแปลงทีด่นิ 
บรเิวณถนนศาลาแดงซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกจิของกรุงเทพฯ โดยวธิกีารศกึษาใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและเลขที่โฉนดจากแผนที่ผงัโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  และข้อมูลสารบญั
ทะเบยีนของโฉนดทีด่นิจากส านกังานทีด่นิกรุงเทพฯ แลว้น ามาท าการวเิคราะห์พฒันาการและรปูแบบของการ
เปลี่ยนรูปแปลงที่ดิน จากการศึกษาพบว่าชุดแปลงที่ดินบริเวณถนนศาลาแดงมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ออกเป็น 3 ชว่งไดแ้ก่ 1) ชว่งเริม่ตน้ทีเ่ริม่มโีฉนดทีด่นิ 2) ชว่งพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และ 3) ชว่งการ
ใชง้านทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลายรูปแบบจนถึงการกลบัไปสู่ช่วงเริม่ต้นอกีครัง้ ซึง่จากรูปแบบวงจรดงักล่าวมี
ข้อสงัเกตที่น่าสนใจเพิ่มเติมถึงความส าคญัของจ านวนผู้ถือครองที่ดินต่อชุดแปลงที่ดินและการถือครอง
กรรมสทิธิถ์นนภายในทีเ่ชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะซึง่สามารถสง่ผลกระทบต่อการพฒันาแปลงทีด่นิในอนาคต 

ค ำส ำคญั: ลกัษณะ, การเปลีย่นแปลงรปูแปลงทีด่นิ, แปลงทีด่นิ, โฉนดทีด่นิ, ถนนศาลาแดง 
 

Abstract 

This article aims to describe the variation of the characteristics and metamorphism of the plots 
of land at Saladaeng Road, which is in the central business district of Bangkok. The research method 
uses data collection, including information of the plot of land and number of title deed and information 
about the registration of land title deeds from the Bangkok Land Office. And analyze the development 
of the land plot since the land title deed has been issued. From the study, it was found that the land 
on Saladaeng Road had 3 periods of change processes, namely 1) the initial period, since the land title 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

712 

deed has been issued. 2) the project development period and 3) the range of applications with many 
variations until the return to the beginning again. There are additional observations of the importance 
of the number of land holders and ownership of internal roads which can affect future land development. 

Keywords: Characteristics, Metamorphism of Land Plot, the Plots of Land, Title Deed, Saladaeng Road 
 

1.บทน า 

 ที่ดินเป็นทรัพยากรจ ากัดอย่างหน่ึงของ
โลกโดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ การจะใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงต้อง
ท าการศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัที่ดนิและลกัษณะ
พื้นที่เพื่อน าไปปรับใช้ส าหรบัการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรพัย์ในอนาคต โดยประเทศไทยเริ่มมี
หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิเป็นโฉนด
ในสมยัรชักาลที ่5 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พระยาประชาชพีบรบิาล (ผึง่ ชูโต) ท าการรงัวดัปัก
เขตและออกโฉนดในเขตทีด่นิมณฑลกรุงเก่าขึน้เป็น
ครัง้แรกในวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ.2544 และ
ภายหลงัจงึได้มกีารประกาศออกโฉนดที่ดนิมณฑล
กรุงเทพ พ.ศ.2544 (กรมที่ดนิ, 2505) และในระยะ
ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร ร วบ ร วม แ ล ะ ย ก ร่ า ง ขึ้ น เ ป็ น
พระราชบญัญัติออกโฉนดที่ดิน พ.ศ.2451 อนัเป็น
แม่บทของกฎหมายที่ดนิต่อมา (สุนทรยี์ อาสะไวย์, 
2544)  

บรเิวณพืน้ทีก่รณีศกึษาถนนศาลาแดง มกีาร
พฒันาตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีจนถงึในปัจจุบนัที่
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯซึ่ง
จากการส ารวจพบชุดอาคารพาณิชย์ที่สร้างมากว่า 
40 ปีโดยเป็นผลมาจากการจดัสรรทีด่นิเพื่อท าธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ในปี พ.ศ.2462 ทีม่กีารกระจายการ
ถือครองที่ดินครัง้ส าคัญโดยเปลี่ยนผ่านการครอง
ทีด่นิขนาดใหญ่กว่า 112 ไร่ของขุนนาง (พระโสภณ
เพชรรตัน์) ไปยงัราษฎร (นายจงัเจ๊กยูแ้ละนายลี้กมิ
เชียง) (อรวรรณ ศรีอุดม, 2535:4-13) จงึน ามาซึ่ง

การขยายถนนศาลาแดงและการแบ่งขายที่ดนิเป็น
แปลงย่อยและพฒันาต่อมาเป็นชุดอาคารพาณิชย์ที่
ยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคลื่อนธุรกจิรายย่อย
ท่ามกลางการพฒันาทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยข์นาด
ใหญ่บริเวณถนนศาลาแดง จึงเป็นที่มาของความ
สนใจศึกษาลกัษณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแปลง
ทีด่นิในกรุงเทพฯ กรณีศกึษาถนนศาลาแดง เพื่อให้
เข้าใจถึงพฒันาการที่ดินในอดีตจนถึงปัจจุบนัที่จะ
สามารถต่อยอดไปยงั การใชง้านและการพฒันาพืน้ที่
ในอนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์

ศกึษาและวเิคราะห์ลกัษณะและรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของชุดแปลงที่ดิน บริเวณถนนศาลา
แดง ตัง้แต่เริม่มกีารออกโฉนดทีด่นิ ปี พ.ศ.2444 ถงึ
ปัจจุบนั 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
3.1 ขอบเขตด้ำนพ้ืนที ่ 

ศกึษาแปลงทีด่นิทีม่รีปูแปลงยอ่ยโดยเป็น
พืน้ทีท่ีเ่ชือ่มต่อกบัถนนศาลาแดง แขวงสลีม เขตบาง
รกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ตามรปูที ่1) 

ทศิเหนือ  จรดถนน พระรามที ่4 
ทศิตะวนัออก จรดถนน สาทร 
ทศิใต ้  จรดถนน ศาลาแดง 
ทศิตะวนัตก  จรดถนน สลีม 
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3.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
3.2.1 กลุ่มตวัอย่างชุดแปลงทีด่ิน ต้องเชื่อมต่อกับ
ถนนศาลาแดงและต้องประกอบดว้ยแปลงทีด่นิย่อย
ตัง้แต่ 10 แปลงขึน้ไป โดยจากการเกบ็ขอ้มลูพบกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นจ านวน 9 ชุดแปลงทีด่นิ ดงัรปูที ่1 
3.2.2 ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากกรมทีด่นิ  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลรูปแปลง
ทีด่นิปัจจุบนัจากแผนทีร่ปูแปลงดจิทิลั 2) โฉนดทีด่นิ
และสารบญัทะเบยีนหลงัโฉนดทีด่นิ 
   

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตของการศกึษา 

 
4. ระเบียบวิธีศึกษา 
4.1 กำรทบทวนวรรณกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับประวตัิศาสตร์ของพื้นที่กรณีศึกษา 
และประวตัศิาสตร์กฎหมายที่ดนิและการออกโฉนด
ทีด่นิ 
4.2 ศึกษำแนวคิด ที่เกี่ยวขอ้งกบัสณัฐานและการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดนิ การเปลี่ยนรูปแปลง
ทีด่นิ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง 
4.3 กำรเกบ็ข้อมลู 
4.3.1 การรวบรวมขอ้มลูเอกสารเบื้องตน้ ไดแ้ก่   
รปูแปลงทีด่นิ เลขทีโ่ฉนดทีด่นิ เลขทีด่นิ เลขระวาง  
4.3.2 การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  

4.3.3 การเก็บขอ้มูลลงรายละเอียด จากข้อมูลของ
ส านักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานคร, กรมที่ดนิ ได้แก่ 
โฉนดทีด่นิ สารบญัจดทะเบยีนหลงัโฉนด และแผนที่
ระวางทีด่นิ จากกรมทีด่นิ กรุงเทพมหานคร 
4.4 กำรวิเครำะหแ์ละสงัเครำะหข้์อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลพฒันาการของชุดแปลง
ที่ดิน เกิดจากการรวบรวมน าเอาข้อมูลจากโฉนด
ที่ดินในปัจจุบันของแต่ละแปลงที่ดินย่อยในกลุ่ม
ตวัอย่างมาศึกษาลกัษณะรูปแปลงและรายละเอียด
การถือครองที่ดินจากนัน้ท าการสืบค้นย้อนหลัง
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่รูปแปลงทีด่นิเริม่ตน้นับตัง้แต่มโีฉนด
ที่ดนิ จากนัน้จงึน ามาจดัเรยีงตามช่วงเวลา และท า
การสัง เคราะห์ข้อมูลที่ ได้ เพื่ อหารูปแบบการ
เปลีย่นแปลงรปูแปลงทีด่นิทีเ่กดิขึน้จากกรณีศกึษา 
4.5 กำรสรปุผลกำรศึกษำ 

แผนภาพลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงรูป
แปลงทีด่นิทีเ่กดิขึน้และปัจจยัภายในทีท่ าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง  
 
5. ผลการศึกษา : ลกัษณะและรปูแบบการเปล่ียน 
แปลงของชุดแปลงท่ีดิน บริเวณถนนศาลาแดง 
5.1 ลกัษณะแปลงทีดิ่นหลงัเกิดโฉนดทีดิ่น 

การออกโฉนดที่ดนิของกลุ่มตวัอย่างเกดิขึน้
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2460-2465 จากรูปที่ 2 โดย
เป็นเพยีงทีด่นิปราศจากสิง่ก่อสรา้ง และมกีารเปลีย่น
รปูแปลงทีด่นิเรื่อยมาทัง้การแบ่งแปลงออกจากแปลง
ทีด่นิขนาดใหญ่และการรวมแปลงทีด่นิ จนถงึในช่วง
ปี พ.ศ. 2518-2522 จึงเกิดการจัดสรรที่ดินโดย
นายทุนเพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
5.2 ลกัษณะแปลงทีดิ่นจำกกำรจดัสรรทีดิ่นเพือ่
พฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์ 
5.2.1 การเปลีย่นแปลงผู้ถือครองทีด่นิ โดยเปลี่ยน
จากผู้ถือครองเดียวกันทัง้ชุดแปลงที่ดินเป็นการ
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กระจายผูถ้อืครองโดยมคี่าตอบแทนเกดิขึน้ภายหลงั
การพฒันาโครงการเพยีง 1-2 ปี 
5.2.2 ลกัษณะทางกายภาพของแปลงทีด่นิย่อย หาก
เป็นอาคารประเภทตกึแถวจะมขีนาดประมาณ 11-18
ตร.วา และหากเป็นอาคารประเภททาวน์เฮ้าส์จะมี
ขนาดประมาณ 27-70 ตร.วา 
5.2.3 ลกัษณะกายภาพอาคาร เป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปนูโดยเป็นชุดของตกึแถวหรอืทาวน์เฮา้ส ์มคีวามสงู
ประมาณ 3-5 ชัน้ มกีารวางตวัแนวอาคารตัง้ฉากและ
ขนานกบัถนนสาธารณะ 
5.2.4 ถนนภายใน เป็นถนนสว่นบุคคลทีถ่อืครองโดย
ผู้พฒันาโครงการ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินแต่ละ
แปลงย่อยไปยงัถนนสาธารณะ โดยมวีางตวัระหว่าง
ชุดแปลงที่ดินย่อยทัง้สองฝัง่ยกเว้นเพยีง ชุดแปลง
ทีด่นิ H ทีม่ชีุดแปลงทีด่นิฝัง่เดยีวกนัทัง้หมด 
5.3 ลักษณะแปลงทีดิ่นภำยหลังกำรโครงกำร
อสงัหำริมทรพัย ์เกดิการเปลีย่นแปลง 5 รปูแบบคอื  
5.3.1 การเปลีย่นผู้ถือครองทีด่ิน  มีทัง้กรณีที่มี
คา่ตอบแทนและไมม่คีา่ตอบแทน 
5.3.2 การเปลีย่นแปลงลกัษณะกายภาพอาคาร เช่น 
การต่อเตมิ ปรบัปรุงอาคารและเปลอืกอาคาร 
5.3.3 การเปลีย่นประเภทการใช้งานอาคาร โดยมี
ความหลากหลายมากขึน้ 
5.3.4 การโอนกรรมสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิถนนส่วน
บุคคลเป็นถนนสาธารณะ เกิดขึ้นเฉพาะชุดแปลง
ทีด่นิ A 
5 . 3 . 5  ก า ร ร ว ม แ ป ล ง ที ่ดิน เ พื ่อ ขึ้ น โ ค ร ง ก า ร
อสงัหารมิทรพัยใ์หม ่เกดิขึน้เฉพาะชุดแปลงทีด่นิ I 
 
6. การวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าชุดแปลงที่ดินบริเวณ
ถนนศาลาแดงมลีกัษณะและรปูแบบการเปลีย่นแปลง
รปูแปลงทีด่นิ แบง่ออกเป็น 3 ชว่งคอื 

6.1 ช่วงเริม่ต้น (พ.ศ.2460-2518) เป็นช่วงหลงัจาก
การกระจายการถอืครองทีด่นิครัง้ส าคญัหลงัมโีฉนด
ที่ดิน โดยการแบ่งจากแปลงที่ดินขนาดใหญ่ซึ่ง
เรียกว่า แปลงแม่ เกือบทัง้หมดจากรูปที่ 3 และมี
ขนาดเล็กลงตามล าดบัโดยเกิดการเปลี่ยนรูปแปลง
ทีด่นิจากการซือ้ขายทีด่นิ  
6.2 ช่วงพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกำร
จดัสรรทีดิ่น (พ.ศ.2518-2522) จากผลการศกึษาเป็น
ช่วงทีเ่กดิการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั 
คาดการณ์จากปัจจยัภายนอกทางด้านเศรษฐกจิที่มี
การเปิดโรงแรมดุสติธานีซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่
แห่งแรกในพื้นที่ (พ.ศ.2513) และเริ่มมีการสร้าง
อาคารสงูพรอ้มไปกบัการพฒันาระบบคมนาคม ท าให้
ถนนศาลาแดงเป็นหน่ึงในพืน้ทีท่ีม่นีักลงทุนทัง้บุคคล
และนิตบิุคคลเขา้มาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยมลีกัษณะทางกายภาพใกลเ้คยีงกนั คอืมกีารแบ่ง
ชุดแปลงที่ดนิออกเป็นแปลงย่อยมากกว่า 10 แปลง
โดยการจดัสรรที่ดินและแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 
ลกัษณะคอือาคารแยกกรรมสทิธิแ์ละถนนภายในทีใ่ช้
ร่วมกนัแต่ยงัคงมกีรรมสทิธิโ์ดยผูจ้ดัสรรทีด่นิ ซึง่การ
จดัสรรที่ดินน้ีท าให้เกิดการกระจายผู้ถือครองที่ดิน
อยา่งแพร่หลายในบรเิวณถนนศาลาแดง  
6.3 ช่วงกำรใช้งำนก่อนเกิดกำรพฒันำใหม่ (พ.ศ.
2522 – ปัจจบุนั) หลงัจากเกดิการจดัสรรทีด่นิ ในชว่ง
ระหว่างการใช้งานเกิดการเปลี่ยนแปลง 5 รูปแบบ
ตามผลการศกึษา โดยรูปแบบที ่1-4 นัน้เป็นกรณีที่
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงรปูแปลงทีด่นิอกีเลยนบัจากการ
จัดสรรที่ดินถือเป็นการคงสภาพรูปแปลงที่ดิน
มากกว่า 40 ปี โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจคอื ชุดแปลง
ที่ดิน I ที่เกิดการเปลี่ยนรูปแปลงที่ดินเพื่อพฒันา
โครงการใหม่เป็นอาคารชุด โดยมปัีจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
คอื การถอืครองกรรมสทิธิเ์ดยีวของชุดแปลงทีด่นิท า
ใหส้ามารถน าทีด่นิกลบัมาพฒันาใหม่
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ได ้ซึง่ในทางกลบักนัชุดแปลงทีด่นิ A ทีม่กีารโอนกรรมสทิธิก์ารถอืครองถนนภายในใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์
ท าใหเ้กดิการแบ่งแยกชุดแปลงทีด่นิออกเป็นสองฝัง่ ซึง่ท าใหย้ากต่อการน าทีด่นิกลบัมาพฒันาโครงการใหม่  

รปูท่ี 2 พฒันาการการเปลีย่นรปูแปลงทีด่นิ 
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7. บทสรปุ 
จากการศกึษาลกัษณะและการเปลีย่นแปลง

รูปแปลงทีด่นิในกรุงเทพฯ พืน้ทีถ่นนศาลาแดง จาก
กลุ่มตวัอย่างชุดแปลงทีด่นิจ านวน 9 ชุดแปลง มชี่วง
เริ่มต้นในปีพ.ศ.2460-2462 เกือบทัง้หมดเกิดจาก
การเ ป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่ก่อนจะเกิดการ
แบ่งแยก แบ่งขายและปรับเปลี่ยนรูปแปลงที่ดิน
เรื่อยมาก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการพฒันาที่ดินเพื่อ
จดัท าเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่รีะยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกันในปีพ.ศ.2518-2522 อัน
เกิดจากปัจจัยความเจริญของพื้นที่ทัง้การเกิด
โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลดีต่อราคาที่ดินของ
สภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีง อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาระบบ
คมนาคมทัง้การ ตัดถนนและเพิ่มระบบขนส่ง
สาธารณะ และพฒันาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเข้ามา
ลงทุนพฒันาโครงการมากยิ่งขึ้น โดยหลงัจากการ
จัดสรรที่ดินแต่ละชุดแปลงที่ดินมีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง 5 แบบซึ่งหน่ึงในนัน้เป็นการรวบรวม
แปลงที่ดินย่อยเข้าด้วยกันและถือครองกรรมสิทธิ ์
เดยีวอกีครัง้เพื่อพฒันาโครงการอาคารชุดที่มมีูลค่า
สูง โดยนับเป็นการเริม่ต้นวงจรใหม่ของการพฒันา
ทีด่นิในพืน้ทีห่ลงัจากวงจรเดมิทีม่รีะยะเวลาประมาณ 
40 ปี แต่หากเป็นกรณีการโอนกรรมสทิธิถ์นนส่วน
บุคคลภายในพืน้ทีใ่หเ้ป็นสาธารณประโยชน์ จะท าให้
การพัฒนาที่ดินในอนาคตเป็นไปได้ยากหรือมี
ขอ้จ ากดัในการพฒันาหากการใชง้านทีด่นิในปัจจุบนั
ไม่เอื้ออ านวยต่อความต้องการผู้ถือครองที่ดินและ
สภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากเป็นการเปลีย่นทัง้รูปร่างและขนาดของชุด
แปลงทีด่นิอกีทัง้ขอ้กฎหมายในการสรา้งอาคารใหม่
ในเรื่องของระยะถอยร่นจากถนน และพืน้ทีก่่อสรา้ง
ไดส้งูสดุซึง่เมือ่เป็นสาธารณประโยชน์แลว้ไมส่ามารถ
น ากลบัมาใช้อีกได้ จงึถือว่ากรรมสทิธิก์ารถือครอง

ถนนภายในชุดแปลงทีด่นิมคีวามส าคญัต่อการพฒันา
ที่ดนิในอนาคต ท าให้ลกัษณะรูปแปลงที่ดนิของชุด
แปลงทีด่นิทีเ่กดิจากการจดัสรรมแีนวโน้มทีจ่ะคงรูป
แปลงตามลกัษณะปัจจุบนัมากทีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลด้านกายภาพของพื้นที่ 
รวมทัง้ศึกษาขัน้ตอนการด าเนินการ และปัจจยัที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาการ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชุมชน เพื่อวเิคราะหแ์ละสรุปผลการด าเนินการ ซึง่มขีอบเขตการศกึษาในพืน้ที่
เขตเทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท โดยการสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ การสงัเกตการณ์ 
ผลการศึกษาพบว่าแรงผลกัดนัและการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัและสถาบนัการศึกษา ทัง้ในด้าน
ความรู ้ความเขา้ใจ และงบประมาณในการด าเนินการ รวมทัง้แผนการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้
ชาวบา้นในชุมชนสามารถขบัเคลื่อนกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และการมผีูน้ าชุมชนทีต่ระหนักถงึความส าคญัของชาวบา้น และชุมชนถอืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิการมี
สว่นรว่มของชาวบา้นในชุมชน 

ค าส าคญั: ชุมชนสรรพยา, การอนุรกัษเ์พือ่การพฒันา, การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมในระดบัชุมชน, การมสีว่นรว่ม 
 
Abstract 

This research is a qualitative research. The purpose of this research was to study the physical 
information of the area and to study the steps in the process and the factors affecting the participation 
in conservation and development in cultural tourism of the community in order to analyze and 
summarize the results of the operation.  The scope of the study is the area of Sapphaya Subdistrict 

mailto:kapookdiallock@gmail.com
mailto:krisnabhun@gmail.com
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Municipality, Sapphaya Subdistrict, Chai Nat Province by using the in- depth interviews, observations 
and group interviews.  The result of the study showed that the impulsion and assistance from the 
government agencies and educational institutions, both knowledge and understanding, and funds for 
the operation along with the Plan for continuous activities are the reason that villagers in the community 
can effectively drive cultural tourism activities of the community.  Besides, the community leaders who 
are aware of the significance of the villagers and communities are the crucial factors that contribute to 
the participation of the villagers in the community. 

Keywords: Sapphaya Community, Conservation for Development, Cultural tourism at the community 
level, participation 
 
1.บทน า 

ชุ ม ช น ส ร ร พ ย า เ ป็ น ชุ ม ช น เ ก่ า ที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ตัง้อยู่ใน
เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชยันาท เป็นทีต่ัง้ของตลาดเก่าสรรพยา ในสมยัก่อน
ถือเป็นย่านการค้าพาณิชกรรมและการคมนาคม
ขนส่งที่ส าคญัโดยชุมชนประกอบไปด้วยครอบครวั
ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจนีเป็นส่วนใหญ่  ทัง้
ยังเป็นที่ตัง้ของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสรรพยา 
หรอืโรงพกัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศไทย สรา้งขึน้เมือ่
ปี พ.ศ. 2444 มอีายุกวา่ 117 ปี และเป็นทีต่ัง้ของวดั
สรรพยาวฒันาราม ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ทีม่คีวามส าคญั
ต่อผูช้าวบา้นในชุมชนและบรเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้
ยงัมวีหิาร “น้อย” ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนกบัทางกรม
ศิลปากร  ท า ให้ชุ ม ชนสร รพยาถือ เ ป็นย่ าน
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัแหง่หน่ึงของประเทศไทย 

ภายหลงัในปีพ.ศ. 2560 โรงพกัเก่าสรรพ
ยาได้รบัการบูรณะฟ้ืนฟูอาคารขึน้ใหม่ เพื่อใช้เป็น
อาคารพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ของ
สรรพยา โดยการบูรณะครัง้น้ีเกิดจากหน่วยงาน
สมาคมสถาปนิกสยาม รว่มกบัสถาบนัการศกึษาและ
องค์กรต่างๆ ไดจ้ดัตัง้โครงการอนุรกัษณ์ชุมชนเก่า
และสนับส นุนการท่ อ ง เที่ ย ว  ซึ่ ง ไ ด้ เ ล็ ง เห็น

ประวตัิศาสตร์และความส าคญัของชุมชนสรรพยา 
โ ดยผ่ า นก า รมีส่ ว น ร่ ว ม ขอ งผู้ ค น ใ นชุ ม ชน  
และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งการบูรณะในครัง้น้ีส่งผล
ให้เกิดการฟ้ืนฟูชุมชนอีกครัง้ รวมถึงการจัดงาน
ประจ าปี งานถนนคนเดินของผู้คนในชุมชน เพื่อ
เ ผ ย แพ ร่ วัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม ส า คัญ ท า ง
ประวตัศิาสตรข์องพืน้ที ่ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ช า ติ ปี  2560- 2564 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ , 
2560) ได้ให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนและการเติบโตบนพื้นฐานความ
เป็นไทย โดยมุ่งพฒันาการท่องเที่ยว และอนุรกัษ์
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ร่วมทัง้ ฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลกัษณ์และวิถีความ
เป็นไทยของท้องถิ่น โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจแก่คนในชุมชน นักท่องเที่ยว พร้อมทัง้
สนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ให้คนใน
ชุมชนทอ้งถิน่ไดร้บัผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และ
อยูภ่ายใตข้ดีความสามารถทีชุ่มชนรองรบัได ้ 

 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ รวมทัง้ศึกษาแนวคิด 

http://asa.or.th/homepage-th/
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ขัน้ตอนการด าเนินการ และปัจจยัที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมของชุมชน เพื่อวเิคราะหแ์ละสรุปผลการ
ด าเนินการ โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งมีพื้นที่ทัง้หมดประมาณ 2.5 ตาราง
กโิลเมตร (เทศบาลต าบลสรรพยา,2560) 

 
2. ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวิจัย น้ี  เ ป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการด าเนินการโดย
การเก็บข้อมูล ได้แก่ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สมัภาษณ์แบบกลุม่ 
 
3.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย  คือ 
ประชากรในท้องถิ่นในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสรรพยา 
เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
โดย มีจ านวนประชากร  1,163 คน (รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบา้น ปี พ.ศ. 2561)  
 โดยงานวิจัยครัง้ น้ี ใช้ข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ใน
พืน้ทีชุ่มชนสรรพยาประกอบไปดว้ย ประธานชมรม
ฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยา รองประธานชมรมฟ้ืนฟู
ตลาดเก่าสรรพยา สมาชกิสภาเทศบาลต าบลสรรพ
ยา เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรสรรพยา 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสรรพยา และชาวบ้านใน
ชุมชนสรรพยา 
 
 
 
 

4.แนวคิดและทฤษฎี 
 4.1 การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS, 
1993) ให้ความหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน  หมายถึง 
“รูปแบบของการพฒันาที่ตอบสนองความต้องการ
ของคนในปัจจุบัน  โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไป  ใน
อ น า ค ต  ต้ อ ง ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม  ย อม ลดทอน
ความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง 

องคป์ระกอบของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 1) การพฒันาอย่างยัง่ยืนมอีงค์ประกอบ
พื้นฐาน คือ สิ่งแวดล้อม ท าให้มีมากขึ้นจาการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และอนุรักษ์ทรัพยากร
พืน้ฐาน(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2547)  
 2) สังคมมีความเท่าเทียมกันในการใช้
ทรพัยากรเป็นปัจจยัพืน้ฐาน 
 3) เศรษฐกจิ ควรเตบิโตอยา่งเหมาะสมไม่
ท าลายสิง่แวดลอ้มและความสมดุลในระบบนิเวศการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื  
 4.2 การมสีว่นรว่ม 

(ประพนัธ์  วรรณบวร, 2543) การมสี่วน
ร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล 
ความคิด เห็น  เพื่ อ ใช้ ในการตัดสิน ใจ ในการ
ด าเนินงานหรอืโครงการต่างๆ ที่มคีวามเหมาะสม 
โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 
สาเหตุของปัญหา การวางแผนหาแนวทางการ
แกปั้ญหานัน้ๆ ตลอดจนการด าเนินงาน การตดิตาม
และประเมนิผล ซึง่ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  
 4.3 การอนุรกัษ์  
 กรมศิลปากรให้ความหมายของการ
อนุรกัษ์ ดงัต่อไปน้ี การอนุรกัษ์ เป็นเรื่องของความ
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เข้าใจในเอกลักษณ์ของตนและชุมชน การด ารง
เอกลกัษณ์นัน้ไว้ เพื่อเป็นเครื่องชี้วดัความเป็นมา 
วิวฒันาการและพฒันาการเผ่าพนัธุ์ เชื้อชาติและ
สงัคม รวมทัง้การอนุรักษ์ ยังเป็นเรื่องของความ
เข้าใจในการบ ารุ งรักษา สิ่งที่มีคุณค่า  และมี
ความส าคัญไม่ให้สูญหาย หรือสูญสลายไปตาม
ก า ล เ ว ล า  ร ว ม ถึ ง ไ ม่ ใ ห้ ถู ก ท า ล า ย โ ด ย
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ (กรมศลิปากร, 2531) 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษา
เพื่อให้คงคุณค่าไว้ โดยการอนุรักษ์แหล่งมรดก
วฒันธรรมที่เกี่ยวขอ้งแต่ละแหล่งนัน้อาจท าได้ดว้ย 
การป้องกัน การบูรณะ การปฏิสงัขรณ์ หรือการ
ประยุกต์การใชส้อย การอนุรกัษ์มวีธิกีารในระดบัที่
แตกต่างกนัแลว้แต่สถานการณ์และปัจจยัอื่นๆในแต่
ละกรณี โดยอาจจะใชว้ธิกีารใดวธิกีารหน่ึงหรอืหลาย
วธิรี่วมกนั และใหห้มายรวมถงึการอนุรกัษ์เพือ่ฟ้ืนฟู 
เพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ และการสบื
สานให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วย (ICOMOS Thailand, 
2554)  
 4.4 การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

( บุ ญ เ ลิศ  จิ ต ตั ้ง วัฒ น า , 2548)  ก า ร
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเป็นการเดนิทางท่องเที่ยว
ชมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ต่างๆ เพือ่ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
ใ น ขณะ เ ดี ย ว กัน ก็ มี จิ ต ส า นึ ก ต่ อ ก า ร รักษ า
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นมสี่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที่ยวด้วย 
อาจแบ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น
ประเภทดงัน้ี 1) การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์2)
การท่องเที่ยวงานวฒันธรรมและประเพณี และ 3)
การทอ่งเทีย่วเชงิวถิชีวีติชนบท  
 
 
 

5. ชุมชนสรรพยา 
 ชุมชนสรรพยา มกีารตัง้ถิน่ฐานของชุมชน
มายาวนานกวา่ 100 ปี ปัจจุบนัเป็นชุมชนทีต่ัง้อยูใ่น
เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชยันาท ตดิรมิแม่น ้าเจา้พระยา ส่วนตวัอ าเภอสรรพ
ยานัน้ตัง้อยู่ฝัง่ตะวนัออกสุดของชัยนาท โดยทิศ
เหนือตดิอ าเภอเมอืงชยันาท ทศิตะวนัออกตดิอ าเภอ
ตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ทศิใต้ตดิอ าเภออนิทร์บุร ี
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีและอ าเภอสรรคบุร ีสว่นทศิตะวนัตก
ติดกับอ าเภอสรรคบุรีและอ าเภอเมืองชัยนาท 
จงัหวดัชยันาท 

 
รปูที ่1 แสดงแผนทีจ่งัหวดัชยันาท 
( ที่ ม า  :  http: / / chainatbrand. blogspot. com/ p/ blog-
page_28.html?m=1 สบืคน้เมือ่ 21 มกราคม พ.ศ.2562) 
 

ภายในชุมชนสรรพยาจะประกอบไปด้วย
บ้านไม้เก่า ตึกแถวเก่า และอาคารดดัแปลงที่เป็น
เอกลักษณ์และคงไว้ซึ่งความเก่าแก่ ตัวบ้านไม้มี
ลกัษณะเป็นบา้นไม ้2 ชัน้ เรยีงตวัทอดยาวตามถนน 
บา้นสว่นใหญ่ไดท้ าการดดัแปลงเป็นรา้นคา้รว่มกบัที่
อยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
คา้ขาย และประกอบกจิกรรมการเกษตร เน่ืองจาก
ในอ าเภอสรรพยาเป็นแหล่งต้นน ้าที่ดเีพราะมเีขื่อน
เจา้พระยาเขือ่นใหญ่แห่งแรกของไทยตัง้อยู่ในพืน้ที ่
สว่นการประกอบอาชพีคา้ขายสบืเนื่องมาจากการคา้
ขายในสมัยก่อนตลาดเก่าสรรพยาถือเป็น แห่ง
ค้าขายที่ส าคญัแห่งหน่ึง มกีารล่องเรือมาเพื่อขาย

http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html?m=1&fbclid=IwAR0VIG8QFdZPEM-t92EbnHJpGfVu-lf0tfo1VUxESmAVChBFx4shgixLu2U
http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html?m=1&fbclid=IwAR0VIG8QFdZPEM-t92EbnHJpGfVu-lf0tfo1VUxESmAVChBFx4shgixLu2U


แนวทางการอนุรกัษเ์พือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยการมสีว่นรว่มในระดบัทอ้งถิน่ 
กรณศีกึษา: ชุมชนสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
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ขอ ง จ ากช า ว จีน  แ ล ะ สิน ค้ า ป ร ะ เ ภทสิน ค้ า
เกษตรกรรมที่เป็นสนิค้าส าคญัของสรรพยา ซึ่งใน
ปัจจุบันตลาดเก่าสรรพ-ยายังคงมีการค้าขายแต่
ไมไ่ดค้กึคกัดงัเชน่ในสมยัก่อน  

ชาวบ้านในชุมชนมีความผูกพันกับวัด
สรรพยาวฒันารามซึ่งเป็นที่ยดึเหน่ียวจติใจ ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ราวปีพ.ศ. 2410 เดมิชือ่วดัเสาธงหนิหรอืวดั
วังหินตามลักษณะวังน ้ าวนหน้าวัด ภายในวัด
ปรากฏร่องรอยศิลปะสมยัอยุธยาหลายแห่ง อาทิ 
พระอุโบสถหลงัเก่า พระวหิาร ศาลาพระพุทธ อกีทัง้
ยงัมวีหิารน้อย ที่ได้รบัการจดทะเบยีนกับทางกรม
ศลิปากร อกีทัง้ยงัมสีถานีต ารวจภูธรสรรพยา หรอื
โรงพกัเก่า ถือเป็นสถานที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ
ชุมชนสรรพยา ถูกสร้างขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 โดย
ในสมัยก่อนโรงพักแห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนเป็นที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับชาวบ้าน 
(โครงการฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยา เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชนสรรพยา) ในปีพ.ศ. 2530 สถานี
ต ารวจภูธรแห่งน้ีได้ยุตกิารท าหน้าที่และได้ย้ายไป
ตัง้สถานีใหม่ ส่งผลใหต้วัสถานีเก่าแห่งน้ีถูกทิ้งร้าง 
ซึง่ปัจจุบนัสถานีต ารวจภูธร หรอืโรงพกัเก่าแหง่น้ีได้
ถูกบรูณะและปรบัปรุงอาคารขึน้ใหม ่เพือ่เป็นอาคาร
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัศิาสตร์ทอ้งถิน่ของสรรพ
ยา (ดงัรปูที ่2)  
 
 
 
 
 
รปูท่ี 2 แสดงอาคารโรงพกัเก่าหลงัถูกบรูณะเป็นอาคาร
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่สรรพยา 
(ที่มา : ถลัชนันท์  เย็นประเสริฐ จากการส ารวจ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ชุมชนสรรพยาจากกลุ่ม
ตวัอย่างประชากร 30ตวัอย่าง ได้ข้อมูลดงัน้ี ในปี
พ.ศ. 2560 รฐับาลไดม้โีครงการบรูณะชุมชนเก่ามทีี่
คุณค่าและเอกลกัษณ์ทางประวติศาสตร์ ซึ่งชุมชน
สรรพยาเป็นพื้นที่ทีถู่กเลอืกในการด าเนินโครงการ
ในครัง้น้ี เน่ืองด้วยเหตุน้ีจงึท าให้เกิดความร่วมมอื
ระหว่างเทศบาลต าบลสรรพยา สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าหน้าต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรสรรพยา และคณะอาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญมาร่วมตวักันเพื่อบูรณะและฟ้ืนฟู
โรงพกัเก่าสรรพยา รวมถึงชาวบ้านชุมชนสรรพยา
อีกด้วย โดยแรกเริ่ม ในปีพ.ศ. 2559 สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ
อาจารย์ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญได้ท าการส ารวจ
พื้นที่และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวบ้านใน
ชุมชน พร้อมทัง้จดัสรรงบให้ชาวบ้านในชุมชน ใน
การจัดตัง้ชมรมฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยา ในเวลา
ต่อมาสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์
และคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้
ร่วมกบัเทศบาลต าบลสรรพยาในการท าประชาคม
ภ า ย ใ น ชุ ม ช น  ใ น ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์ พรอ้มทัง้เสนอแนวคดิในการบูรณะ
ฟ้ืนฟูโรงพกัเก่าสรรพยา และตลาดเก่าสรรพยา โดย
มเีป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนสรรพยาใหด้ขีึน้ พรอ้ม
ทัง้น ารูปแบบการท่องเทีย่วเขา้มาช่วยในการพฒันา
และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกนัจึงเริ่มเกิดการ
บูรณะและฟ้ืนฟูโรงพกัเก่าสรรพยา และตลาดเก่า
สรรพยา ทัง้น้ียงัได้รบัความอนุเคราะห์จากสถานี
ต ารวจภธูรสรรพยาในการมอบพืน้ทีโ่รงพกัเก่าสรรพ
ยาใช้ในการด าเนินการครัง้น้ี โดยการบูรณะและ
ฟ้ืนฟูแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหใ้ชบ้รกิารในปีพ.ศ. 2561 



10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2019, 2019 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, June 25, 2019 

 

722 

ภายหลงัจากการบรูณะและฟ้ืนฟูโรงพกัเก่าสรรพยา 
และตลาดเก่าสรรพยาแลว้เสรจ็ โรงพกัเก่าสรรพยา
ยงัได้รบัรางวลัจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระ-
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ด้ า น ร า ง วั ล อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป
สถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปีพ.ศ. 2561 ประเภท
ของอาคารสถาบนัและอาคารสาธารณะ จากสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและเกดิ
เป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีการชู
จุดเด่นของสรรพยามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์อาท ิ
โรงพกัเก่าสรรพยา ของกินที่มชีื่อเสยีง การจดัท า
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ร่วมทัง้ประเพณีของชุมชน 
โดยร่วมกบัเทศบาลต าบลสรรพยาจดัท าตลาดถนน
คนเดนิ เพื่อเชญิชวนใหน้ักท่องเที่ยวสนใจและเขา้
มาชมงานรวมถึงเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
สรรพยา  
 
6.การวิเคราะหผ์ล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พบว่ามีกลุ่มผู้ เข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอนุรกัษ์เพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมประกอบดว้ย 1.เทศบาลต าบลสรรพยา 2. 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และ
คณะอาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 3.ชาวบา้น
และชมรมฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยา โดยแบง่ไดด้งัน้ี 1.
เทศบาลต าบลสรรพยา มีส่วนช่วยในการผลกัดนั
ชุมชนในการด าเนินการ ตัง้แต่การท าความเขา้ใจกบั
ชาวบ้านในการบูรณะและฟ้ืนฟูร่วมกบัทางสมาคม
สถาปนิกสยามฯและคณะอาจารย์ที่มคีวามรู้ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงการร่วมวางแนวทางและจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทัง้จดัสรร
งบประมาณใหก้บัชุมชน 2. สมาคมสถาปนิกสยามฯ
และคณะอาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ถอืเป็น
กลุ่มผูม้สี่วนร่วมที่ส าคญั ที่ท าใหช้าวบ้านในชุมชน
เล็ง เห็นถึ งคุณค่ าของประวัติศ าสตร์ ร วมถึง

วฒันธรรมของท้องถิ่น โดยเริ่มจากการศึกษาและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกบัทางชุมชน วางแผนทางในการ
บรูณะและฟ้ืนฟู ท าความเขา้ใจ ใหค้วามรู ้และจดัตัง้
ชมรมฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยาเพื่อเป็นตวัแทนชุมชน  
3.ชาวบา้นและชมรมฟ้ืนฟูตลาดเก่าสรรพยา ในสว่น
ของชุมชน มสี่วนร่วมในการแลกเปลีย่นขอ้มูลด้าน
พืน้ที ่และก าหนดขดีความสามารถทีชุ่มชนรองรบัได ้
รวมถึงร่วมคิดและวางแนวทางในการด าเนินการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกับเทศบาลและ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ อกีหน่ึงผูม้สี่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวคือเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี
ต ารวจภูธรสรรพยา ที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
ของชุมชนโดยแต่งกายเครื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
สมัย รัชกาลที่  5  เพื่ อดึง ดู ดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว และอ านวยควาสะดวกในด้านความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเที่ยว จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น
เทศบาลต าบลสรรพยาและสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
รวมถึงคณะอาจารย์ มสี่วนช่วยในการผลกัดนัการ
อนุรกัษ์เพื่อการจดัการท่องเที่ยวของชุมชน ตัง้แต่
ข ัน้ตอนการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล การวางแผน
และแนวทางร่วมกนั การจดัสรรงบประมาณ รวมถงึ
การจดัการท่องเทีย่วของชุมชนภายหลงัการบูรณะ
และฟ้ืนฟูแลว้เสรจ็ ซึง่ปัจจยัหน่ึงทีท่ าใหช้าวบา้นใน
ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมคอืความรู ้ความเขา้ใจ ทีไ่ด้
จากการแลกเปลีย่นขอ้มลูรว่มกนั  
 
7.สรปุผลการศึกษาและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
สามารถสรุปผลได้ดงัน้ี การอนุรกัษ์เพื่อการจดัการ
ท่องเที่ยวของชุมชนมกีลุ่มผูม้สี่วนร่วมคอื เทศบาล
ต าบลสรรพยา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถมัภ์ คณะอาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
และชาวบา้นในชุมชน โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการ
ตัง้แต่การศกึษาขอ้มลูทางกายภาพพื้นทีข่องสมาคม

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B52561?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj5oiIBDZXnSJX7Pd_Y1K5hradobjq9inN_m2-A1Nzav9pxc4qUcU9uVd80Bw2ztsXFxuSImB25q72SURebKmgNucXv97Q02Y52qCBQCwHC-EswLfArjm0qHtx98wo8QPz_U3958CbILDBY1yoiyptcuXXEnbcvkemjz81EjtvjlNjLYM16KBK1Vb-0Rf3k7mb2SUQe9RO4QKJ4WLZAyEnRJ0NKz_29gZFTw1l4a3pHhkmj2pK83Kpqudhm5KpCWbLtXH1GnfmvxDSRv2J8LDvvufv51AP_fIkfdMHX1xMVWcdpZ5i0iBkt8QSTBs5lgBMVp09DQo4TkedDHs_tcxCaA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B52561?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj5oiIBDZXnSJX7Pd_Y1K5hradobjq9inN_m2-A1Nzav9pxc4qUcU9uVd80Bw2ztsXFxuSImB25q72SURebKmgNucXv97Q02Y52qCBQCwHC-EswLfArjm0qHtx98wo8QPz_U3958CbILDBY1yoiyptcuXXEnbcvkemjz81EjtvjlNjLYM16KBK1Vb-0Rf3k7mb2SUQe9RO4QKJ4WLZAyEnRJ0NKz_29gZFTw1l4a3pHhkmj2pK83Kpqudhm5KpCWbLtXH1GnfmvxDSRv2J8LDvvufv51AP_fIkfdMHX1xMVWcdpZ5i0iBkt8QSTBs5lgBMVp09DQo4TkedDHs_tcxCaA&__tn__=%2ANK-R


แนวทางการอนุรกัษเ์พือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยการมสีว่นรว่มในระดบัทอ้งถิน่ 
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สถาปนิกสยามฯและคณะอาจารย์ การแลกเปลี่ยน
ขอ้มูล ความรู้ การสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ชาวบ้าน 
การวางแผนและแนวทางในการด าเนินการบูรณะ
และฟ้ืนฟูร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ การวางแผนการจัดการท่องเที่ยว
ภายหลงัการฟ้ืนฟูแลว้เสรจ็ ซึง่ปัจจยัทีส่ าคญัในการ
มีส่วนร่วมของชาวบ้านคือ ความรู้ ความเข้าใจ
ความส าคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ทอ้งถิน่ม ีรวมถงึการมผีูน้ าทีต่ระหนกัถงึความส าคญั
ของชาวบ้านและชุมชน เ ป็นตัวแทนในการ
ด าเนินการ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกบักลุ่ม
ผูม้สี่วนร่วม และถ่ายทอดสิง่ต่างๆ ให้กบัชาวบ้าน 
ในด้านของการพฒันาการท่องเที่ยวของชุมชน มี
การจัดตลาดถนนคนเดิน ที่น าเอาวิถีชีวิตของ
ชาวบา้น อาหารพืน้ถิ่นมาเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว 
อีกทัง้ยังมีการจัดงานตามประเพณีส าคัญๆ ของ
สรรพยาอกีดว้ย ทัง้น้ีเทศบาลต าบลสรรพยาถอืเป็น
แม่งานในการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรม
รว่มกบัชุมชน  
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บทคดัย่อ 
การวางผงัออกแบบภูมทิศัน์ชุมชนมรีายละเอียดและขัน้ตอนคล้ายคลึงกบัในระดบัผงั เมืองรวม 

ส าหรบับุคคลโดยทัว่ไปการวางผงัเมอืงรวม หรอืเรื่องเกี่ยวกบัผงัเมอืง อาจจะดูไกลตวัและเขา้ใจยากซึ่งใน
ความเป็นจรงิแล้วเรื่องเหล่าน้ีมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัทุกคนที่อยู่อาศยัในขอบเขตของเมอืงนัน้ๆ  เช่น การแบ่ง
ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การก าหนดลกัษณะการใชง้านอาคารชนิดต่างๆ การก าหนดความสูงของ
อาคารหรอืรูปแบบต่างๆทางสถาปัตยกรรม เป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีลว้นมผีลกระทบโดยตรงต่อผูอ้ยู่อาศยัทุกคนใน
เมอืงนัน้ๆ ดงันัน้ทุกคนจงึต้องมสี่วนร่วม ผลกัดนั แสดงความคดิเหน็แก้ไขและปรบัปรุงผงัเมอืงและภูมทิศัน์
ชุมชนได ้โดยบทความเป็นบทความเชงิวชิาการน้ีมุ่งเน้นทีจ่ะใหค้วามรูค้วามใจเกี่ยวกบัการจดัท าการวางผงั
เพือ่ออกแบบภมูทิศัน์ชุมชนเมอืงใหก้บัประชาชนทัว่ไป ผูท้ีม่โีอกาสไดอ้่านบทความน้ี โดยเลอืกเอาพืน้ทีชุ่มชน
บางพล-ีบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นกรณีตวัอย่าง การใหค้วามรูเ้รื่องการวางผงัออกแบบภูมทิศัน์ชุมชน 
จะท าใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้ใจและเกดิความรูส้กึในการมสีว่นรว่ม ซึง่จะน าไปสูก่ารไดเ้มอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบภมูทิศัน์ชมุชน, ผงัเมอืงรวม, กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, ชุมชนบำงพล-ีบำงบอ่ 
  

Abstract 
Urban landscape design has details and steps similar to the comprehensive planning. For 

general people, the urban landscape design, the city planning or somethings about urban planning may 
seem difficult to understand, in fact, these are related to everyone who living in the city, such as the 
division of land use, characteristics defining, the height control of buildings or architectural styles, etc. 
These things have a direct impact on all residents in that city area. Therefore, everyone must participate, 
pushing forward, commenting, editing and improving the city planning and urban landscape design. 
This article focuses on providing knowledge about the urban landscape design. By selecting Bangplee 
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- Bang Bo community area, Samut Prakarn province as a sample case. To educate people about urban 
landscape design will make them understand and feel the participation which will lead to an effective 
city. 

Keywords: urban landscape planning, comprehensive planning, land use, Bang Phli - Bangbo 
communities 

 
1. บทน า 

การวางผังออกแบบภูมิทัศ น์ชุมชนมีขัน้ตอน
คล้ายคลึงกบัการออกแบบผงัเมอืงรวม ซึ่งผงัเมอืง
รวมคอืเอกสารเบื้องต้นที่แสดงนโยบายการพฒันา
ชุมชนเมอืงดา้นกายภาพ ในระยะยาวอย่างน้อย 20 
ปี  ซึ่ ง เ ป็นที่ยอมรับอย่าง เ ป็นทางการ  เพื่อ ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและลังคมตลอดจน
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชนเมอืงนัน้ๆ 
ลกัษณะส าคญัของผงัเมอืงรวมทีแ่สดงไว้ จะปรากฏ
ลกัษณะกวา้งๆ ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดและระบุการ
พฒันาด้านกายภาพ โดยแสดงเพียงนโยบายและ
ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุง ไม่ระบุรายละเอียด หรอื
ข้อก าหนดของพื้นที่ และมีการคาดการณ์มองข้าม
สถานการณ์ปัจจุบนัหรอืใกลต้วัออกไปในระยะเวลา 
20-30 ปี ส าหรบับุคคลโดยทัว่ไป ผงัภูมทิศัน์ชุมชน 
หรอืเรื่องเกีย่วกบัผงัเมอืง อาจจะดูไกลตวัและเขา้ใจ
ยาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องเหล่าน้ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัทุกคนที่อยู่อาศยัในขอบเขตของเมอืง
นัน้ๆ เช่น การแบ่งลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
การก าหนดลกัษณะการใชง้านอาคารชนิดต่างๆ การ
ก าหนดความสูงของอาคารหรือรูปแบบต่างๆทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้น สิง่เหล่าน้ีล้วนมผีลกระทบ
โดยตรงต่อผูอ้ยู่อาศยัทุกคนในเมอืงนัน้ๆ ดงันัน้ทุก
คนจึงมีส่วนส่วนร่วม ผลักดัน แสดงความคิดเห็น
แกไ้ขและปรบัปรุงผงัเมอืงและภูมทิศัน์ชุมชนได้ โดย
บทความน้ีมุ่งเน้นทีจ่ะใหค้วามรูค้วามใจเกีย่วกบัการ

จดัท าการวางผงัเพื่อออกแบบภูมทิศัน์ชุมชนเมือง 
โดยเลือกเอาพื้นที่ชุมชนบางพลี-บางบ่อ จังหวัด
สมทุรปราการ เป็นกรณีตวัอยา่ง 

2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

กำรวำงผงัเพือ่ออกแบบภมูทิศัน์ชุมชนเมอืง 

เควนิ ลนิซ ์(Kevin Lynch, 1977, p. 46) ใหนิ้ยามภมูิ
ทศัน์ชุมชนเมอืงว่าเป็นการรวมองค์ประกอบในการ
รับรู้ของ เมืองจากผู้พบเห็น  ซึ่ งประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั 5 อย่าง คือ ทางสญัจร (Paths) 
ขอบเขต  (Edges) ย่ าน  (Districts) จุดศูนย์รวม 
(Nodes) และจุดหมายตา (Landmarks) 
 
3. การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
บทความน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการวางผงัเพือ่ออกแบบภูมทิศัน์ชุมชนเมอืง 
การคดัเลอืกพื้นที่ศึกษาตวัอย่างคดัเลอืกจากความ
หลากหลายของพืน้ที ่เช่นทางภูมปิระเทศ ทางสงัคม 
เศรษฐกิจ ประชากร ซึ่งจงัหวดัสมุทรปราการเป็น
จงัหวดัทีท่ีม่ลีกัษณะดงักล่าวครบถ้วน เน่ืองจากเป้น
จงัหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิทะเลและใกลก้รุงเทพมหานคร จงึ
มคีวามหลากหลายทางเศรษฐกจิดว้ย 
ขอบเขตกำรศกึษำ ชุมชนบางพล ี– บางบ่อ จงัหวดั
สมทุรปราการ 
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4.ผลการศึกษา  
จนิตภำพโดยรวมเมอืงสมทุรปรำกำร 
4.1 พจิารณาการวางผงัเพื่อออกแบบภูมทิศัน์ชุมชน
เมือง สมุทรปราการสามารถแยกหวัข้อตามนิยาม
ของเควนิ ลนิซ ์ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 จนิตภำพโดยรวมของพืน้ที ่
1. เสน้ทำง (Path) 

สายประธาน (Major Arterials) ไดแ้ก่ ถนนวงแหวน
รอบนอกอนัเป็นสายเชื่อมจงัหวดัในปริมณฑลเข้า
ด้วยกนัถนนสุขุมวทิ(เส้นทางหมายเลข 3) ถนนสุข
สวสัดิ ์(303) ถนนบางนา-ตราด (34) 
- สายหลกั (Minor Arterials) ได้แก่ ถนนเทพารกัษ์
(3258)  ปู่ เจ้าสมิงพราย (3113)  ถนนสุขุมวิท -
เทพารกัษ์ ถนนสขุมุวทิ-บางนา ตราด 
-  ถนนสายรอง  (Collector Roads) ได้แก่สายที่
เชือ่มต่อกบัถนนสายหลกัในพืน้ที ่

2. เสน้ขอบ (Edge)  
เสน้ขอบในพืน้ทีท่ีส่ าคญั ไดแ้ก่ แนวขอบพืน้ทีด่า้นใต ้
ที่ติดต่อกับอ่าวไทยตลอดแนว นอกจากนัน้แม่น ้ า
เจ้าพระยายงัเป็นเส้นขอบ ระหว่างฝัง่พระประแดง 
และฝัง่เมอืงสมทุรปราการ 

3. ศนูยร์วมกจิกรรม (Nodes)  
ไดแ้ก่ บรเิวณศนูยก์ลางอ าเภอแต่ละอ าเภอ 

4. ยำ่น (District)  
ย่านทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ย่านอุตสาหกรรมฝัง่พระประแดง 
และฝั ่งสมุทรปราการ รวมทัง้ย่านอุตสาหกรรม
บรเิวณบางพล ียา่นทีพ่กัอาศยัฝังเมอืงสมทุรปราการ 

5. ทีห่มำยตำ (Land Marks)  
จุดหมายตาที่ช่วยให้จดจ าง่ายในพื้นที่ ได้แก่จุดตดั
ระหว่างถนนวงแหวนรอบนอกกบัถนนบางนา-ตราด 
และถนนเทพารกัษ์ 

4.1.2 สภำพภูมปิระเทศ โดยทัว่ไปจงัหวดั
สมุรปราการเป็นพืน้ทีร่าบลุม่มนี ้าขงั และเป็นทีร่บัน ้า
จากกรุงเทพมหานคร พืน้ทีล่าดเอยีงลงสูอ่่าวไทยทาง

ทศิใต ้พืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดของสมุทรปราการเคยไดร้บั
อิทธพิลของน ้าทะเลมาก่อน ปัจจุบนับางพื้นที่ เช่น
ปากน ้ าเจ้าพระยา ก็ยังคงได้รับอิทธิพลอยู่  มกัจะ
ปรากฏมนี ้าทะเลหนุน ท าให้น ้าท่วมอยู่เป็นประจ า
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีสภาพทาง
ธรณี วิทยา  ที่ เ หมาะสมกับการ เกษตรกรรม 
โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของจังหวัด  แต่ใน
สภาพปัจจุบนัภาคเกษตรกรรมก าลงัลดบทบาทลง
อย่างรวดเร็ว  มีการพัฒนาพื้นที่ เกษตรกรรมสู่
ภาคอุตสาหกรรมและพกัอาศยัเพิม่มากขึน้ 

4.1.3 รูปร่ำงของเมอืง (Shape) จากสภาพ
ภูมิประเทศของสมุทรปราการ ที่เป็นที่ลุ่มเละเคย
ได้รบัอทิธพิลของน ้าทะเล จงึท าใหรู้ปร่างของเมอืง
เป็นไปตามสภาพภูมปิระเทศ ลกัษณะของเส้นทาง
จ าเป็นตอ้งตดิตามภมูปิระเทศ สว่นใหญ่แนวถนน จะ
เป็นแนวจากดา้นตะวนัตกสู่ดา้นทศิตะวนัออก เมอืง
จึงมีลกัษณะยาวตามแนวถนน อันเน่ืองจากความ
จ าเป็นดงักล่าวนัน่เอง 

4.1.4 ขนำด และควำมหนำแน่น มีความ 
สมัพนัธ์กับรูปร่างของเมืองที่มีลกัษณะยาว ความ
หนาแน่นจะสูงในบรเิวณเมอืงสมุทรปราการและเขต
พระประแดง ปัจจุบันมีแนวโน้มของการกระจาย
ความหนาแน่นออกไปทางตะวนัออกตามแนวถนน
สายประธาน ไดแ้ก่สุขุมวทิ และบางนา-ตราด ท าให้
เกิดลักษณะศูนย์กลางขึ้นหลายๆศูนย์ ศูนย์กลาง
ดงักล่าว เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม และพกั
อาศยัปัจจุบนัยงัคงมพีืน้ที่เหลอืส าหรบัการขยายตวั
ทุกๆดา้นอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะทางดา้นตะวนัตก
ของพืน้ที ่

4.1.5 ที ่โ ล่ ง  (Space) ร ะ บ บ ที่ โ ล่ ง ใ น
สมุทรปราการ สบืเน่ืองจากการเป็นพื้นที่รองรบัน ้า
ของกรุงเทพ ตามผงัเค้าโครงฯ พืน้ที่ทางตะวนัออก
ของจงัหวดั จะเป็นพืน้ทีโ่ล่ง ประเภททุง่นา และทีว่า่ง
เปล่า นอกจากนัน้สนามบินสุวรรณภูมิ ยังเป็นตัว
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ก าหนดให้เกิดพื้นที่เ ปิดโล่งบริเวณตอนใต้ของ
โครงการ มลีกัษณะเป็นพืน้ทีก่นัชนระหว่างเขตเมอืง
และพื้นที่ที่จะท าการพัฒนาขึ้นใหม่ พื้นที่เปิดโล่ง
ลกัษณะทีพ่กัผ่อน อกีแห่งหน่ึงไดแ้ก่เขตบางกระเจา้ 
เ ป็นพื้นที่ เ ปิดโล่ ง เพื่ อนันทนาการ  และรักษา
สภาพแวดลอ้ม อนัเกีย่วพนักบัระบบนิเวศวทิยาของ
พืน้ทีอ่กีดว้ย 
 
4.2 การวางผงัเพ่ือออกแบบภมิูทศัน์ชุมชนเมือง
ชุมชนบางพลี – บางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ในส่วนของการออกแบบส่วนของชุมชนเมืองที่
เกี่ยวข้องกบัการวางผงัออกแบบภูมิทศัน์ชุมชน มี
รายละเอยีดและขัน้ตอนคลา้ยคลงึกบัในระดบัผงัรวม 
โดยในที่น้ียกตัวเอาพื้นที่โครงการชุมชนบางพลี - 
บางบ่อมาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบภมูทิศัน์ชุมชนดงั
มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 จนิตภำพโดยรวมของพืน้ที ่
1. เส้นทำงในพื้นที ่ถนนสายหลัก ได้แก่ 

ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ์ และถนนรัต
นราช ถนนสายรอง ไดแ้ก่ ถนนกุลมยั, เลยีบอ าเภอ 

2. เส้นขอบ ได้แก่ แนวคลองส าโรง แนว
ถนนบางนา - ตราด และแนวถนนเทพารกัษ์ 

3. ศูนยก์จิกรรม ไดแ้ก่ บรเิวณย่านการคา้ 
หน้าทีว่า่การอ าเภอบางบอ่ 

4. ยำ่น ยำ่นทีส่ ำคญัในพืน้ที ่ไดแ้ก่ ยา่นพกั
อาศัย บริเวณแนวคลองส าโรง และการค้าบริเวณ
ถนนรตันราช 

5.  ทีห่มำยตำ  ในพื้นที่มีที่หมายตาที่
สามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน บรเิวณทางเขา้พืน้ที่
แยกจากถนนบางนา - ตราด เป็นทีต่ัง้ของโครงการ
พฒันาพืน้ทีเ่พือ่พกัอาศยั 

 
 

4.2.2 ปัญหำทำงจนิตภำพของพืน้ที ่
1. จุดสบัสนบริเวณทางเข้าด้านถนนบาง

นา - ตราด จากการทีไ่มไ่ดเ้ป็นถนนในระดบัเดยีวกนั 
การเขา้ออกมกัจะประสบปัญหาทางด้านการจราจร 
มกัเกิดอุบตัเิหตุ รวมทัง้สร้างความสบัสนใหแ้ก่ผูใ้ช้
เสน้ทางปัญหาลกัษณะดงักล่าวปรากฏในอกีแหง่หน่ึง 
คอืทางแยกระหวา่งเทพารกัษ์และถนนกุลมยั 

2 พื้นทีแ่ยกออกต่ำงหำก จากการทีส่ภาพ
ทางธรรมชาตขิองพืน้ที่ เป็นทีลุ่่มมนี ้าขงัอยู่ตลอด จงึ
ปรากฏว่ามพีื้นที่บางส่วนที่ยากแก่การพฒันา หรือ
ต้องใช้ต้นทุนในการพฒันาสูง อยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะ
รมิถนนบางนา - ตราด 

รปูท่ี 1 แสดงแผนผงัแสดงจนิตภาพพืน้ที ่
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 
 

3 พื้นทีข่ำดลักษณะเด่น ในพื้นที่ย ังคงมี
ลกัษณะปัญหาดงักล่าวอยู่ เน่ืองจากการเป็นพื้นที่
เปิดใหม่ยังไม่ได้ร ับการพัฒนามากนัก  ลักษณะ
ดงักล่าวปรากฏอยูท่างดา้นตะวนัตกของพืน้ที ่

4.2.3 กำรปรบัปรุงจนิตภำพของพื้นทีจ่าก
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาทางจินตภาพ 
สามารถน าเสนอการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความ
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

1. เสน้ทำง ใหเ้สน้ทางสายรองในพืน้ที่ ซึ่ง
เป็นเสน้ทางทีจ่ าเป็นตอ้งใชป้ระจ า สามารถเชื่อมต่อ
ถงึกนัได้โดยตลอดด้วยการตดัเพิม่เสน้ทางดงักล่าว
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นอกจากนัน้ เพื่อขจดัปัญหาจราจรตรงทางเขา้พืน้ที่ 
ควรมทีางขา้มต่างระดบัระหวา่งถนนบางนา – ตราด 
กบัถนนรตันราช 

2. พื้นทีส่เีขยีว พฒันาพืน้ทีบ่างส่วนทีย่าก
แก่การพฒันาใหเ้ป็นกจิกรรมอื่นเป็นพืน้ทีส่เีขยีวเพื่อ
การพกัผอ่น และรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

รปูท่ี 2 แสดงแผนผงัแสดงปัญหาจนิตภาพพืน้ที ่
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 
 

4.2.4  สภำพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิ
ประเทศของพืน้ที ่ฟ้ืนทีเ่คยไดร้บัอทิธพิลของน ้าทะเล
มาก่อน โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่ม มลี าคลองที่ส าคญั
มากมาย ไดแ้ก่ คลองส าโรง และคลองพระองคเ์จา้ไช
ยานุชติ การระบายน ้าตามธรรมชาติอาศยัคลองทัง้
สองเพือ่ระบายสู่ทะเลอกีทอดหน่ึง ขณะเดยีวกนัทาง
ตอนใต้ของพื้นที่มกัจะประสบปัญหาน ้าทะเลหนุน 
เน่ืองจากน ้ าเค็มไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและ
ชลประทานอยู่เสมอๆสภาพทางธรณีวทิยา จากการ
ทีเ่คยไดร้บัอทิธพิลของน ้าทะเลมาก่อนท าใหล้กัษณะ
ดินเป็นดินเลน ยากแก่การก่อสร้าง เพราะต้องใช้
ต้นทุนอย่างสูง อย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขได้โดย
ทางวศิวกรรม สภาพปัจจุบนัยงัคงเหมาะสมส าหรบั
การเกษตรกรรม 

4.2.5 ทีโ่ล่ง การสรา้งทีโ่ล่ง หรอื Space ใน
พืน้ทีด่ว้ยการน าเอาองคป์ระกอบหลายๆอย่างเขา้มา
ใช้ ได้แก่ ตันไม้ น ้ า รวมทัง้ การใช้ประโยชน์จาก

รูปทรงของแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดความงามและ
ความรูส้กึทีด่ ีการสรา้ง ทีโ่ล่งในการออกแบบชุมชน 
ใช้หลักการที่ท า ให้เกิด  ความรู้สึกผ่อนคลาย
(Relaxation) และความรู้สึกถึงการเคลื่ อนไหว
(Dynamic Acting) โดยที่การเกิดที่โล่งในลักษณะ
ความรูส้กึผอ่นคลายกไ็ดแ้ก่การสรา้ง ทีโ่ล่งโดยอาศยั
คลองส าโรง เป็นตวัท าใหเ้กิดความรู้สกึสบาย ด้วย
การสร้างพื้นที่เปิดโล่งทางสายตาสู่คลองดังกล่าว 
การเปิดสายตาในลกัษณะดงักล่าวเพื่อที่จะน าเอา
ความรูส้กึทีด่ขีองน ้าใหเ้ขา้มามสี่วนในการออกแบบ
นัน่เองส าหรับที่โล่งในลักษณะ ความรู้สึกถึงการ
เคลื่อนไหว ได้แก่ การออกแบบแนวแกน ทางเดิน
เท้า ระหว่างกลุ่มกจิกรรมต่อกจิกรรม การใชอ้าคาร
เป็นตัวก าหนดที่โล่ง หรือ Space ในส่วนของการ
ออกแบบกลุ่มอาคาร เช่น กลุ่มอาคารที่พักอาศัย
ประเภทแฟลต ไดก้ าหนดใหม้ ีทีโ่ล่งในลกัษณะแบบ
ปิดล้อม (Enclose Space) ซึ่ ง นอกจากที่ โ ล่ ง ใน
ลกัษณะแบบปิดล้อมจะมอียู่ในทุกๆกลุ่มอาคารแล้ว
ยังประกอบด้วยพื้นที่โล่งว่าง(Open Space) เป็น
สว่นกลาง การใชอ้าคารสรา้งทีโ่ล่งในลกัษณะแบบปิด
ล้อมอีกลักษณะหน่ึง โดยให้บริเวณด้านหน้าของ
อาคารพานิชเป็นพืน้ทีส่ าหรบั หาบเร่ แผงลอย หรอื
เป็นลานจอดรถ  

 
รปูท่ี 3 แสดงการก าหนดใหม้ทีี่โล่งในลกัษณะ แบบ
ปิดลอ้มและพืน้ทีโ่ล่งวา่ง 
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 



การวางผงัเพือ่ออกแบบภมูทิศัน์ชุมชนเมอืง กรณตีวัอยา่ง ชุมชนบางพล ี– บางบอ่ จงัหวดัสมุทรปราการ 
สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ และ ฐานตัถ ์เคา้ฉิม 
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การใชป้ระโยชน์จากรูปทางของแผ่นดนิ ในการสรา้ง
ทีโ่ล่งในบรเิวณพืน้ที่ทีต่ดิต่อกบัคลอง จะใชล้กัษณะ
ของแผ่นดินที่เป็นตลิ่งให้เกิดประโยชน์ด้วยการให้
เป็นที่พกัผ่อนหรอืเป็นท่าเทยีบเรอืขนาดเลก็ ซึ่งใน
ลกัษณะดงักล่าว จะเป็นไดท้ัง้การสรา้งพืน้ทีโ่ล่งทีถู่ก
ปิดลอ้มรวมถงึพืน้ทีท่ีน่่าสนใจไปในในตวั การสรา้งที่
โล่งดว้ยพชืพรรณตามธรรมชาต ิโดยน าเอาพนัธุไ์ม ้

 
รปูท่ี 4 แสดงการสร้างที่โล่งในลกัษณะแบบปิดล้อม
ซึง่บรเิวณดา้นหน้ามพีืน้ทีส่ าหรบัคา้ขาย 
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 
 

มาท าหน้าที่ก าหนดการใช้ประโยชน์ในลกัษณะการ
จัดแต่งพืชพรรณทางภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ บริเวณ
สวนสาธารณะและพื้นที่โล่งว่าง ส าหรบั สิง่ก่อสร้าง
อื่นทางภูมิสถาปัตย์ ได้แก่พื้นที่โล่งว่างด้านหน้า
อาคารขนาดใหญ่รวมทัง้สิ่งก่อสร้างอื่นทางภูมิส
ถาปัตย ์ตามถนนสายหลกั และทีจ่อดรถ 

 
รปูท่ี 5 แสดงการใชภู้มปิระเทศของทีด่นิในการสรา้ง
ทีโ่ล่งเพือ่เป็นทา่เรอืหรอืพกัผอ่น 
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 

4.2. 6  พฤติกรรม  เพื่ อ ให้ เ กิดผลทาง
พฤตกิรรมในการ เขา้ใจ รบัรู้ในลกัษณะการใช้ทีด่นิ 
บรรยากาศ อนัเป็นการสือ่ความหมายทีช่ดัเจนวา่ ได้
กา้วล ้าเขา้มาในพืน้ทีแ่หง่น้ีแลว้ กด็ว้ยการวางผงัการ
ใชท้ีด่นิตลอดจนการออกแบบชุมชนใหเ้หมาะสม และ
เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนในการรับรู้ (Perception)ที่
อาจจะยุ่งยากซับช้อนด้วยการจัดกลุ่มของอาคาร
อย่างมีแบบแผน(Pattern)ให้คล้ายคลึงกัน หรือให้
เ ป็นกลุ่ม เ ป็นก้อนหรือด้วยการสร้างแนวแกน 
ตวัอยา่งการออกแบบเพือ่ทีจ่ะใหไ้ดผ้ลทางพฤตกิรรม
การรบัรูข้องผูใ้ชท้างเดนิเทา้ ระหว่างกจิกรรมหลกัๆ
ในพื้นที่กิจกรรม ด้วยการสร้างความรู้สกึรบัรู้ตัง้แต่
เริม่เขา้สู่พืน้ที ่ท าใหท้ราบว่าตนก าลงัอยู่ต าแหน่งใด 
และก าลังจะเดินทางไปยังต าแหน่งใดของพื้นที่
ลกัษณะของ ทางเดินเท้าสู่พื้นที่กิจกรรม เป็นแกน
น าสู่กนัและกนัระหว่างกจิกรรม นอกจากนัน้แล้วยงั
เป็นการสร้างความส าคญัแก่กันและกนัในระหว่าง
แ กนดั ง ก ล่ า ว  จ ะ มี จุ ด เ ด่ น ข อ งพื้ น ที่  (Local 
Landmark)อยู่เป็นระยะๆเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง 
และบง่บอกถงึความน่าสนใจของบรเิวณดงักล่าว 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงตัวอย่างการออกแบบทางเดินเท้าสู่
พืน้ทีก่จิกรรมระหวา่งกจิกรรมหลกัๆในพืน้ที ่
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ (2562) 
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การสร้างความรู้สึกรับรู้ดังกล่าว  เป็นการสร้าง
ความรูส้กึรบัรูใ้นลกัษณะเมือ่เหน็แลว้รูส้กึได ้สามารถ
ทีจ่ะคาดเดาไดต้่อไปว่า จะเป็นอะไร กจิกรรมใดควร
จะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่ เป็นการสร้างการจดจ าได้
อย่างแม่นย า การจดัแบบมแีบบแผน(Pattern) และ 
การเชื่อมโยงของพื้นที่(Network) จะช่วยเสริมการ
รบัรู้ให้มปีระสทิธภิาพดียิ่งขึ้น การเดินเท้าในพื้นที่ 
เป็นพฤติกรรมที่ควรสนับสนุนเพราะช่วยลดปัญหา
การจราจรบนท้องถนน การออกแบบทางเดนิเท้าสู่
พืน้ทีก่จิกรรมเป็นการสนับสนุนใหม้กีารเดนิเทา้มาก
ขึ้น การจัดระเบียบของเส้นทางเดิน มีร่มเงาจาก
ต้นไม ้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเดนิมากยิง่ขึน้ 
สิง่อ านวยความสะดวก และสิง่ประตบัตกแต่ง เช่น 
ถงัขยะ มา้นัง่ ป้ายสญัญาณ โคมไฟ กเ็ป็นสิง่ส าคญั 
การเดินเท้าที่สามารถเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆของ
พืน้ที ่รวมทัง้สวนสาธารณะ จะเป็นการเดนิทีส่มบรูณ์
แบบมากทีส่ดุ  

1. พฤติกรรมอันแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
ของคนในพืน้ที ่การออกแบบไดท้ าไว ้2 ลกัษณะ 

- พฤตกิรรมอนัแสดงควำมเป็นเจำ้ของแบบ
เ ป็นครั ้ง เ ป็นครำว  ไ ด้ แ ก่  ก า ร แ สดงออก ใน
สวนสาธารณะในส่วนน้ีไดอ้อกแบบใหส้อดคล้องกบั
พฤตกิรรม เช่น จดัใหม้ทีีพ่กั ทีน่ัง่ไวเ้ป็นระยะๆ บาง
แห่งมีการบริการเล็กๆน้อยๆ ประเภทอาหารและ
เครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

- พฤติกรรมแสดงควำมเป็นเจ้ำของแบบ
ถำวร การแสดงออกดงักล่าว ไดแ้ก่ บา้น สถาบนั ใน
การออกแบบกลุ่มอาคารแฟลต ไดค้ านึงถงึความรูส้กึ
ของผูอ้ยูอ่าศยัใหม้คีวามรูส้กึรว่มกนั เป็นเจา้ของดว้ย
การจดัใหม้พีืน้ทีโ่ล่งลกัษณะ แบบปิดลอ้มและมพีืน้ที่
โล่งวา่งของสว่นกลาง 

4.2.7 นิเวศวทิยำ สภาพของพื้นที่แต่เดิม
เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลกู 
เลี้ยงปลา ซึ่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ประกอบ

กบัพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่พือ่รองรบัน ้าจากกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่มลี าคลองเป็นจ านวนมากตามปรกติเมื่อมนี ้ า
ท่วมขงักจ็ะสามารถระบายลงสู่ล่าคลองและทะเลได้ 
โดยไม่ล าบากมากนัก ต่อมาเมื่อมกีารสร้างเสน้ทาง
สายส าคญัๆ พาดผา่นแนวรบัน ้า เชน่ บางนา - ตราด 
สุขุมวทิ รามทัง้เส้นอื่นๆ ท าให้ทางน ้าที่เคยระบาย
อย่างสะดวกตามธรรมชาต ิถูกจ ากดัลงใหเ้หลอือยู่ไม่
มากนกั นอกจากการสรา้งเสน้ทางทีท่ าใหท้างน ้าตาม
ธรรมชาติต้องถูกจ ากดัลงแล้ว ในระยะต่อมามกีาร
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและพกัอาศยั ซึ่งล้น
ทะลักออกมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามาสู่พื้นที่  
ระบบนิเวศน์ดงักล่าวก็ถูกกระทบกระเทือนอีกครัง้ 
เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหาทัง้
ทางด้าน น ้า กลิ่น และเสยีงการจ ากดัปริมาณของ
อุตสาหกรรมและพกัอาศยัใหม้ปีรมิาณจ ากดั เป็นการ
รักษาระบบนิ เวศน์ได้ทางห น่ึง  การรวมกลุ่ ม
อุตสาหกรรม เขา้เป็นนิคมอุตสาหกรรม มรีะบบการ
ป้องกนัมลภาวะเป็นพษิร่วมกนั กเ็ป็นการป้องกนัได้
ทางหนึ่งในลกัษณะของการออกแบบสามารถกระท า
ได้ โดยใหส้อดคล้องกบัระบบนิเวศในขณะเดยีวกนั
พยายามทีจ่ะไมท่ าลายระบบดงักล่าว โดยท าในระยะ
สัน้และระยะยาวไดแ้ก่ 
-  ที่ ก าร ใช้ที่ ดิน  ก าหนดการ ใช้ที่ ดิน เพื่ อการ
อุตสาหกรรม พืน้ทีส่งวนเพื่อการเกษตรกรรม พืน้ที่
สงวนเพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้ม และพืน้ทีส่ าหรบัการ
พกัผ่อนหย่อนใจ ทัง้น้ีโดยค านึงถงึสมรรถนะของดนิ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
- ดา้นการอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ควบคุมการก าจดั
สิ่งโสโครก ก่อสร้างระบบก าจัดน ้ าเสียของชุมชน 
นอกจากน้ียังมีการควบคุมและป้องกันมลพิษทาง
อากาศและการควบคุม ก าจดัขยะมลูฝอย 

การออกแบบใหเ้ขา้กบัสภาพนิเวศน์ไดแ้ก่ 
- การจดัวางอาคาร ใหถู้กกบัทศิทางของแดด ลม 
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- ปลูกตน้ไม ้เพื่อช่วยดูดซบัฝุ่ นละอองและความรอ้น 
รวมทัง้การให้ร่มเงา ความชุ่มชื้น รวมทัง้ช่วยลด
มลภาวะดา้นเสยีงบนทอ้งถนน 
- จดัทางเดนิเท้าสู่พื้นที่กจิกรรม เพื่อช่วยลดการรบั
มลพษิจากทอ้งถนนภายในพืน้ที ่
- รกัษาแนวคลองส าโรงใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ีไมใ่หม้กีาร
ปลูกสรา้งยื่นล ้า จดัใหม้พีืน้ที่สวนสาธารณะในพื้นที่
เพื่อการพกัผ่อนและเป็นที่เก็บกกัน ้าชัว่คราว ก่อน
ระบายลงคลองส าโรงเพื่อป้องกนัการเปลี่ยนแปลง
ของหน้าดนิ โดยเฉพาะบรเิวณตามแนวคลองส าโรง 
และฟ้ืนที่บางส่วน ด้วยการป้องกันการไหลลงของ
น ้าฝนโดยตรง โดยออกแบบใหน้ ้าฝนไหลมารวมกนั
ก่อนแลว้จงึคอ่ยระบายลงคลองและสูท่ะเลอกีต่อหน่ึง 
จากสภาพทางธรณีวทิยา ซึ่งมลีกัษณะเป็นดินเลน
น ้าฝนจะไม่สามารถไหลซมึลงใต้ดนิได้ จะไหลอย่าง
รุนแรงลงสู่คลอง หากมปีรมิาณมากๆจะเกิดปัญหา
น ้ าท่วมอย่างฉับพลันในพื้นที่  การแก้ไขโดยการ
ออกแบบใหถ้นนโดยรอบพืน้ทีเ่ป็นคนักัน้น ้าไปในตวั 
โดยมสีถานีสบูน ้า สบูน ้าออกจากพืน้ที ่เมือ่มปีรมิาณ
น ้าฝนมาก มกีารกกัน ้ าไว้ในพื้นที่เป็นการชัว่คราว
ลกัษณะอ่างเก็บน ้ าเพื่อป้องกันนาทะเลหนุนเน่ือง 
อ่างดงักล่าวยงัใหป้ระโยชน์ในดา้นความสวยงามแก่
พืน้ที ่ชว่ยเพิม่บรรยากาศใหแ้ก่พืน้ทีไ่ดอ้กีดว้ย 

 
รปูท่ี 7 แสดงตวัอยา่งการออกแบบ โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัระบบนิเวศ 
ท่ีมา : สง่เสรมิ นพรตัน์ไกรลาศ(2562) 
 
 
 
 

4. บทสรปุ 
การวางผงัเพื่อออกแบบภูมทิศัน์ชุมชนเมอืงเริม่จาก
กรรมการผูอ้อกกฎหมายของภาครฐัเป็นผูร้เิริม่  แต่
ความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
เน่ืองจากการออกแบบวางผงัเพื่อออกแบบภูมทิศัน์
ชุมชนเป็นเรื่องทีส่ าคญัอย่างยิง่ มผีลกระทบต่อการ
ใช้ชีวติของประชนชนทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตของ
เมืองนั ้นๆ  การให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องจะท า ให้
ประชาชนเขา้ใจและเกดิความรู้สกึในการมสี่วนร่วม 
ซึง่จะน าไปสูก่ารไดเ้มอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคก์ารศกึษาวจิยั 1) วเิคราะหส์ถานการณ์ และปัจจยัทีม่ผีลต่อภาวะอุทกภยัและภาวะแหง้
แลง้ ของลุม่น ้าแมท่า  2) ประเมนิความเสีย่งดา้นภาวะอุทกภยัและแหง้แลง้  วธิกีารศกึษาวจิยั ร่วมกบัชาวบา้น
และองคก์ารปกครองทอ้งถิน่ ส ารวจ วเิคราะหภ์าวะแหง้แลง้และอุทกภยั ดว้ยภูมสิารสนเทศวเิคราะห ์จากนัน้ 
เพื่อประเมนิภาวะอุทกภยัและแหง้แลง้เชงิขอบเขตและระดบัความรุนแรง  ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ลุ่มน ้าแม่
ทาตอนกลาง เป็นพื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งค่อนขา้งรุนแรง เพราะภาวะฝนทิ้งช่วง ผนวกกบัลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ทีเ่กษตรทีด่อนและท าการเกษตรแบบเขม้ขน้ในฤดแูลง้ โดยเฉพาะการปลกูขา้วโพดหวานและ
สวนล าไย  รวมทัง้การขยายตวัของธุรกจิสนามกอลฟ์ขนาดใหญ่ ขณะทีแ่หล่งกกัเกบ็น ้าธรรมชาตแิละอ่างเกบ็
น ้า สภาพตื้นเขนิ  กกัเก็บน ้าได้น้อยลง ส่วนพื้นที่ตอนล่างและขยายวงกว้างออกนอกเขตพื้นที่ลุ่มน ้ากลบั
ประสบปัญหาอุทกภยั  เพราะเป็นพืน้ทีร่บัน ้าของล าน ้าแมก่วง  อกีทัง้พืน้ทีบ่างสว่นยงัเป็นจุดบรรจบของล าน ้า
แมปิ่ง แมก่วงและแมท่า ทีอ่ยู่ในสภาพแคบ ตืน้เขนิ  กดีขวางทางระบายน ้า อกีทัง้พืน้ทีร่มิล าน ้าถูกเปลีย่นเป็น
ทีอ่ยูอ่าศยั จงึสง่ผลใหภ้าวะอุทกภยัมรีะดบัความรุนแรงเพิม่มากขึน้ และเสีย่งทีจ่ะขยายวงกวา้งมากขึน้ 

ค ำส ำคญั : พืน้ทีเ่สีย่งภำวะแหง้แลง้และน ้ำทว่ม    ลุ่มน ้ำแมท่ำ 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1)  to analyze situations and factors affecting flood and 
drought of Mae Tha watershed, 2) to assess risks determination on flood and drought.  Tthis research 
project   was conducted with villagers and local administration to survey and analyze the conditions of 
flood and drought using geo- informatics.  The results were presented as follows:, The middle zone of 
Mae Tha  watershed was the drought area because of dry spell ,delayed raining condition combined 
with the morphological  characteristics of its upland agricultural area and more water consumption of 
intensive agriculture particularly in dry season, especially baby corn and longan plantation.  Moreover, 
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expansion of large golf courses also affected the demand for water in this area while the number and 
size of natural reservoirs and water towers became shallower and the water quantity seemed to 
decrease.  On the other hand, the downstream zone and neighboring area faced the flood because of 
conjunction of Mae Tha and Mae Kuang river.   Besides, Mae Ping watershed, Mae Kuang watershed 
and Mae Ta watershed conjunction together in some parts of these areas.  The flood problem around 
this zone became more severe due to narrow and shallow water routes impeding drainage.   Some 
areas including some parts along the riverside were changed to be the housing areas. These resulted 
to the severity level of flooding more increasingly and the risk would be extended more broadly. 

Keywords: Drought  and Flood Risk Area  , Mae Tha Watershed 

 

1. บทน า 

ลุ่มน ้าแมท่ามปัีญหาความไมส่มดุลของปรมิาณน ้าท่า
กับความต้องการใช้น ้ า และการบริหารจัดการน ้ า 
กล่าวคือ ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนกนัยายน ถึง
เดือนเมษายน เกิดภาวะความแห้งแล้งค่อนข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง ส่งผลใหข้าด
น ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบรโิภค ส่วนในช่วงฤดู
ฝน มปีริมาณน ้ามากและไหลหลาก เน่ืองจากไม่มี
แหล่งกักเก็บน ้ าเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และบางจุดเกิดน ้าป่า
ไหลหลากรุนแรง ดินโคลนถล่ม โดยสถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
แหล่งน ้ า รวมทัง้ โครงสร้างสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ แม้สถานการณ์ภาวะอุทกภัยและ
ภาวะแหง้แลง้ทีป่รากฏในลุม่น ้าแมท่า ยงัไมรุ่นแรงถงึ
ขัน้วกิฤตเป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิแต่ด้วยสภาวะ
อากาศแปรปรวนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของฝน ประกอบกับ การเกษตรภาค
พาณิชยแ์ละธุรกจิสนามกอลฟ์ ตอ้งการใชน้ ้ามากขึน้ 
แหล่งน ้ าลดลงและระบบทางน ้าธรรมชาติเสียหาย
เพราะการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลให้ชุมชนและ
เครือข่ายต่างๆ ในลุ่มน ้ าแม่ทาให้ความสนใจ และ

พยายามรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวยงัไม่สามารถแก้ไขภาวะความแหง้แลง้และ
ภาวะน ้าท่วมในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมท่าได ้เพราะขาดขอ้มลู
ทางวชิาการสนบัสนุน 

2. วิธีการวิจยั 

ด าเนินงานวจิยัในปีพ.ศ.2559-2561 ระยะเวลา 2 ปี 
เริม่ดว้ยการ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะ
น ้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง จากนัน้ ศึกษาขอบเขต
พื้นที่ที่ประสบกบัภาวะน ้าท่วมที่จดัเก็บด้วยวธิกีาร
แปลภาพถ่ายดาวเทียมโดยสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้าและการเกษตร (2558) และขอบเขต
พืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้ของกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2554) จากนัน้
ส ารวจพื้นที่ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นใน
พืน้ที ่เพื่อก าหนดขอบเขตพืน้ทีป่ระสบภาวะอุทกภยั
และภาวะแห้งแล้งหรอืขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร 
พร้อมกบัศกึษาเหตุปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้ลกัษณะภูมิ
กายภาพ  สภาพป่าพืน้ทีต่้นน ้า การเปลีย่นแปลงใช้
ประโยชน์ที่ดนิ การตวัขยายถนนและชุมชน ระบบ
ระบายน ้า โครงสร้างชลประทาน การเกษตรกรรม 
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กจิกรรมและความต้องการใช้น ้า จากนัน้บูรณาการ
ขอ้มลูทัง้หมด ตามกระบวนการ  

2.1 ก าหนดพืน้ทีว่เิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง 

1)   ก าหนดขอบเขตลุ่มน ้ าด้วยการ  Digitizing 
ขอบเขตลงบนภาพถ่ายทางอากาศออร์โธส ี(Ortho 
Photograph) 

2) Clip ขอ้มูล ลกัษณะทางกายภาพเฉพาะพื้นที่ลุ่ม
น ้า และพืน้ทีโ่ดยรอบลุม่น ้ารศัมปีระมาณ 1 กโิลเมตร 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะอุทกบางประการ 
สาเหตุและปัจจยัต่อภาวะอุทกภยัและแหง้แล้ง และ
แบง่ขอบเขตลุ่มน ้ายอ่ย 

3)  แบ่งเขตลุ่มน ้ า ตามลักษณะทางกายภาพและ
ลกัษณะทางอุทกบางประการ 3 เขต ได้แก่ ลุ่มน ้ า
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง และแบ่งลุ่มน ้าย่อย 
ตามเสน้น ้าสาขาหลกั ทีไ่หลลงสูล่ าน ้าแมท่า (รปูที ่1) 

4. วเิคราะหอุ์ทกวทิยาลุ่มน ้า: ปรมิาณน ้าหลาก (Qp) 
ช่วงเวลาทีน่ ้าในล าน ้าเดนิทางจากต้นน ้าจนถงึปลาย
น ้า (Tp) ปรมิาณน ้ารวม (Qt) และ วเิคราะหส์มดุลน ้า 

  

2.2 การพฒันาดัชนีและวิธีการประเมินพื้นที่เสี่ยง
ภาวะแหง้แลง้และภาวะน ้าทว่ม 

1) การคดักรองดชันีบ่งชีพ้ืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และ
ภาวะน ้าทว่มจากการมสีว่นรว่มของชุมชนและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้เชิง
กายภาพพืน้ที่ โครงสรา้งระบบชลประทาน และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน  ซึ่ง เมื่อผ่านขัน้ตอนของการ
ประเมนิจะแสดงใหเ้หน็ถงึดชันีตน้เหตุของปัญหาเชงิ
พื้นที่ได้อย่างชัดเจน สามารถพฒันาเป็นแผนงาน
หรอืโครงการเพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต ซึ่งต่างจากดชันีสภาพอากาศที่เป็นปัจจยัที่
อยู่นอกเหนือการควบคุม (uncontrolled factor) ยาก

ต่อการบรหิารจดัการ รายละเอยีดของกระบวนการ 
(รปูที ่2) และวธิกีารพจิารณาคดัเลอืกดชันีมดีงัน้ี   

 
รปูท่ี 1 เขตพืน้ทีลุ่ม่น ้าเพือ่การประเมนิความเสีย่ง 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2560)  
 
1.1) ดชันีบ่งชี้พืน้ทีภ่าวะแหง้แลง้ พจิารณาคดัเลอืก
จากสถานการณ์ขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตรกรรมทัง้
ในและนอกเขตชลประทานตัง้แต่ปีพ.ศ.2555-2559 
จากการสมัภาษณ์ สอบถาม และวงเขตพืน้ทีป่ระสบ
ภาวะแห้งแล้งบนแผนที่  ร่วมกับผู้น าชุมชนและ
ตวัแทนชาวบา้น (community mapping)  ก่อนน ามา
พิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ 
พบว่า เหตุปัจจยัที่มผีลต่อภาวะแห้งแล้งมี 2 ดชันี
หลกั  ประกอบดว้ยกลุ่ม 9 ดชันีย่อย (รูปที่ 2) ทัง้น้ี 
ดชันีทีพ่ฒันาขึน้จะไม่ถูกก าหนดค่าถ่วงน ้าหนัก ดว้ย
เหตุผลจากงชุมชนว่า ดัชนีทุกตัวมีความส าคัญ
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เท่ากนั แต่หากเขา้สูก่ระบวนการประเมนิ ดชันีใดทีม่ ี
อิทธิพลต่อภาวะแห้งแล้งจะมีค่าคะแนนสูงนั น่
หมายความวา่พืน้ทีก่รดิ นัน้มคีวามเสีย่งต่อภาวะแหง้
แล้งรุนแรง และดชันีดงักล่าวจะกลายเป็นดชันีบ่งชี้
เหตุของปัญหา  
 
1.2) ดชันีบ่งชี้พืน้ทีภ่าวะน ้าท่วม พจิารณาจาก
ฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศพืน้ทีป่ระสบภาวะน ้าทว่ม ณ 
เวลาที่เกิดน ้ าท่วมตัง้แต่ปีพ.ศ.2548-2554 ของ
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(GISTDA รวมทัง้ขอ้มลูทางดา้นอุทกวทิยาและขอ้มลู
ทางวชิาการจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลจาก
การส ารวจการเกดิ ขอบเขต และระดบัความรุนแรง
ของพืน้ทีท่ีไ่ดผ้ลกระทบจากภาวะน ้าท่วมครัง้รุนแรง
ในปีพ.ศ.2553-2554 ซึ่งพบว่าดัชนีภาวะน ้ าท่วม
ปรากฏในพื้นเกษตรที่ลุ่มและชุมชนที่ลุ่มต ่า รวมไป
ถงึพืน้ทีท่ีถู่กปิดกัน้ทางระบายน ้าหลาก ดว้ยการปรบั
ถมพืน้ทีเ่พื่อสรา้งโครงการบา้นจดัสรรและการขยาย
ปรบัพื้นผวิถนนให้สูงขึ้น ดงันัน้ ดชันีที่ถูกคดักรอง
ประกอบด้วย 4 ดชันี ได้แก่ (1) ลกัษณะกายภาพ
พื้นที่  (2 )  ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมี
ผลกระทบต่อพื้นที่กักเก็บน ้าธรรมชาติ เช่น พื้นที่
เกษตรกรรม พืน้ทีชุ่ม่น ้า บ่อน ้าทา้ยล าเหมอืง และล า
เหมอืงดัง้เดมิ เป็นตน้ (3) พืน้ทีร่บัน ้าหลากหรอืแหล่ง
กกัเกบ็น ้า และ (4) สิง่กดีขวางทางระบายน ้าน ้า เช่น 
พืน้ทีป่รบัถมและเสน้ทางคมนมคม เป็นตน้ 
 
2) การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และภาวะน ้า
ท่วม ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร ์(ArcGIS) ช่วยในการประเมนิ เริม่ตน้จาก
การแบ่งเขตพื้นที่ศึกษาออกเป็นช่องกริด  (Grid) 
ขนาด 200x200 เมตร (25 ไร่) จากนัน้ ใส่ค่าคะแนน
ของแต่ละดชันีตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไวล้งในช่องกรดิ
ใหค้รบทุกดชันี และท าการซอ้นทบัแผนทีทุ่กค่าดชันี 

ผลการกระเมนิเพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และ
ภาวะน ้าท่วมตามระดบัความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
พืน้ที ่บทความวจิยัฉบบัน้ีไดน้ าตวัอย่างการประเมนิ
พืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และภาวะน ้าท่วม ดงัภาพที ่
3 เพื่อความเข้าใจขัน้ตอนและวิธีการประเมิน แก่
นกัวจิยัทีส่นใจพฒันาดงัน้ี 
2.1) การประเมินความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง : 
การแบ่งช่องกริดในพื้นที่ประเมินความเสี่ยงภาวะ
แห้งแล้งจะกันเขตพื้นที่ป่าต้นน ้ าออกจากพื้นที่
ประเมนิ เน่ืองจากเป็นแหล่งผลติน ้าตน้ทุนและไม่ใช่
พืน้ทีท่ีจ่ะประสบภาวะแหง้แลง้ดา้นการใชน้ ้าเพือ่การ
เกษตรกรรม ดงันัน้ช่องกรดิทีใ่ชป้ระเมนิจะมทีัง้หมด 
5,500 ช่องกรดิ (รูปที ่2A) จากนัน้จงึท าการประเมนิ
ดชันีทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปริมาณน ้าต้นทุนและการ
กระจายน ้าและกลุ่มปรมิาณความต้องการใช้น ้าที่มี
ดชันียอ่ยทัง้หมด 9 ดชันี ดงัน้ี 
(1) ใหค้่าคะแนนแต่ละดชันีลงในช่องกรดิใหค้รบทุก
ดชันี (รูปที่ 2:B1) ซึ่งแต่ละดชันีจะมกีารก าหนดค่า
คะแนนไว้แล้ว เช่น ดชันีเขตชลประทาน หากช่อง 
กริดใดอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานจะได้ค่าคะแนน
เท่ากบั 0 นัน่หมายถึงไม่มคีวามเสีย่งภาวะแหง้แล้ง 
ตรงกนัขา้มหากช่องกรดิใดอยู่นอกเขตชลประทานจะ
ไดค้ะแนนเทา่กบั 1 นัน่หมายถงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกิด
ภาวะแหง้แลง้  
(2) รวมคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละช่องกริด ซึ่ง
คะแนนเตม็จะเท่ากบั 21 คะแนน ทัง้น้ี คะแนนรวมที่
ได้จากการประเมินในแต่ละช่องจะมีค่าสูงต ่ าไม่
เท่ากนัในแต่ละช่องกริด เพราะความแตกต่างของ
คะแนนประเมนิทีไ่ดจ้ากสถานการณ์ปัญหาจรงิในเชงิ
พืน้ที ่
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รปูท่ี 2. การพฒันาดชันีและการประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และภาวะน ้าทว่ม 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2560) 
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3) แบ่งช่วงชัน้ของคะแนนรวมดงักล่าวออกเป็น 4 
ระดบั เพือ่ประเมนิความระดบัความรุนแรงของความ
เสี่ยงภาวะแห้งแล้งในแต่ละช่องกริด (รูปที่ 2:B2) 
ทัง้น้ีได้มกีารน าเข้าผลการประเมนิลงในโปรแกรม
สารสนเทศทางภูมศิาสตรแ์ละใชเ้ทคนิคการซ้อนทบั
ขอ้มลู (Overlay Analysis) เพือ่ใหง้า่ยต่อการประเมนิ 
(รปูที ่2:B3) 
5.2.2 การประเมนิความเสีย่งภาวะน ้าท่วม : การ
แบ่งช่องกรดิในพืน้ทีป่ระเมนิความเสีย่งภาวะน ้าท่วม
ไดม้กีารกนัเขตพืน้ทีป่่าและพืน้ทีล่าดเชงิเขาออกจาก
พืน้ทีป่ระเมนิ เน่ืองจากพืน้ทีด่งักล่าวไมเ่กดิภาวะน ้า
ท่วม รวมถึงภาวะน ้าป่าไหลหลาก ดงันัน้ช่องกรดิที่
ใชป้ระเมนิจะมทีัง้หมด 4,400 ชอ่งกรดิ (ภาพที ่2B)  
    จากนัน้จงึท าการประเมนิดชันีทัง้ 4 ดชันี ลงในแต่
ละช่องกรดิ โดยวธิกีารเดยีวกนักบัการประเมนิพืน้ที่
เสีย่งภาวะแหง้แล้งในขอ้ที่ 1 แต่เน่ืองด้วยดชันีควา
เสี่ยงภาวะน ้าท่วมมสี่งผลต่อการเกิดน ้าท่วมที่แตก 
ต่างกัน จึงต้องมีค่าถ่วงน ้ าหนักตามล าดับความ 
ส าคัญของแต่ละดัชนี ดังนัน้เมื่อให้ค่าคะแนนของ
ดชันีแลว้จะตอ้งน าไปคูณกบัค่าถ่วงน ้าหนักก่อนทีจ่ะ
รวมคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละช่องกริด ( รูปที่ 
2:B4) เมือ่ไดค้่าคะแนนรวมของแต่ละช่องกรดิแลว้จงึ
ท าการแบ่งช่วงชัน้ของคะแนนรวมดงักล่าวออกเป็น 
3 ระดบั เพื่อประเมินความระดบัความรุนแรงของ
ความเสี่ยงภาวะน ้ าท่วมในแต่ละช่องกริด โดยใช้
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วยในการ
ประเมนิเชน่เดยีวกนั  
 
3. ผลการศึกษา 
3.1  พื้นที่เสีย่งภาวะแห้งแล้ง ในลุ่มน ้าแม่ทามสีาม
ระดบั ไดแ้ก่ 1) พืน้ทีเ่สีย่งระดบัต ่า คอืพืน้ทีเ่ชื่อมต่อ
ป่าต้นน ้า บริเวณตอนบนและตอนกลางลุ่มน ้า   2) 
พืน้ทีเ่สีย่งระดบัปานกลาง เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและ

ชุมชนทีด่อนทีม่คีวามเสีย่งรุนแรงขึน้ในปีถดัไปหากมี
ปรมิาณฝนตกน้อย เพราะขาดแหลง่กกัเกบ็น ้า 3) ลุ่ม
น ้าตอนกลางทีเ่สีย่งต่อภาวะแหง้แลง้ค่อนขา้งรุนแรง 
แมอ้ยู่ในเขตชลประทานแต่เพราะเป็นพืน้ทีร่อรบัน ้า
จากพืน้ทีท่ีข่าดแหล่งผลติน ้าตน้ทุนและแหล่งกกัเกบ็
น ้ามน้ีอย และ 4) พื้นที่ประสบภาวะแหง้แลง้รุนแรง
ระดบัสงู พืน้ทีเ่กษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีด่อน เขา้ถงึ
แหลง่น ้าไดน้้อย ทางน ้าลาดชนั ซึง่ประสบปัญหาขาด
แคลนน ้าในฤดแูลง้ แมใ้นปีทีม่ปีรมิาณน ้าฝนมาก (รปู
ที ่3) 

 
รปูท่ี  3 พืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้ 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2560) 
 
โดยภาพรวมพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งสูง 
(ระดบั 4) ครอบคลุม 43.90 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
เสีย่งต่อภาวะความแหง้แลง้ปานกลาง (ระดบั 3) 1.14 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่เสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้ง
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ค่อนขา้งต ่า (ระดบั 2) 73.43 ตารางกิโลเมตร และ
พืน้ทีเ่สีย่งต่อภาวะความแหง้แลง้ต ่า (ระดบั 1) 27.47 
ตารางกโิลเมตร  
 
3.2 พืน้ทีเ่สีย่ง ภาวะน ้าท่วม 
พื้นที่ ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
64.80 ของพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่ทาไม่มคีวามเสีย่งต่อภาวะ
น ้าท่วม อย่างไรก็ตาม พื้นที่เสีย่งต่อการถูกน ้าท่วม
ซ ้าซากในระดบัต ่า ครอบคลุม 264.99 ไร่ หรอืรอ้ยละ 
27.58 ของพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทา และพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ถูกน ้าท่วมซ ้าซากปานกลาง มเีน้ือที่ 73.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 7.61 ของพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่ทา 
โดยพืน้ทีเ่สีย่งสว่นใหญ่ปรากฏในอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้าแม่
ทาตอนล่าง พืน้ทีร่าบลุ่มตดิรมิน ้า ทีป่ระสบภาวะน ้า
ท่วมขงั เพราะเป็นพืน้ทีบ่รรจบของล าน ้าทา แม่กวง 
ก่อนไหลลงสู่ล าน ้าปิง ในสถานการณ์ภาวะอุทกภยัปี 
พ.ศ. 2554  มปัีจจยัหลกัที่ไม่สามารถควบคุมได้คอื
พายุฝนฤดรูอ้น จากการวเิคราะหป์รมิาณน ้าฝนทีต่ก
ตดิต่อกนั 24 ชัว่โมง หากมปีรมิาณน ้าฝน มากกว่า 
70  มลิลเิมตร ลกัษระดงักลา่วมโีอกาสเกิดรอบปีการ
เกดิซ ้า 10 ปี เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอุทกภยัในพืน้ที่
ลุ่มน ้าทาตอนล่าง สถานการณ์อุทกภยัระดบัรุนแรงที่
เกิดขึ้นใน ปีพ.ศ.2553–2554 มากจากพายุฝนที่มี
ความรุนแรงมากทีสุ่ดทีพ่ดัผ่านเขา้มาในพื้นทีลุ่่มน ้า
แม่ออน คอื พายุโซนรอ้นมนิดอลเล (Mindulla) เกดิ
ในช่วงเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2553 ส่งผลใหเ้กดิฝนตก
หนักในพืน้ทีต่ลอดทัง้เดอืน ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย
เดอืนสงูถงึ 622.3 มลิลเิมตร พายุฝนทีม่คีวามรุนแรง
รองลงมา คือ พายุโซนร้อนไหหม่า (Haima) และ 
พายุนกเตน (Nock-ten) เกดิขึน้ในปีพ.ศ.2554 พายุ
ฝนทัง้สองลูกน้ีมรีะดบัความรุนแรงทีใ่กลเ้คยีงกนั ท า
ใหม้ปีรมิาณน ้าฝนสะสม 129.8 มลิลเิมตร และ 121.6 
มลิลเิมตร ตามล าดบั ปัจจุบนัศกัยภาพของล าน ้าแม่
ทา สามารถรองรบัปรมิาณน ้าไดส้งูสุดไม่เกนิ 26.30 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีจากสถานการณ์ในปี พ.ศ.
2554 ล าน ้าแม่ทามปีรมิาณน ้าสะสมสูงสุดถึง 78.59 
m3/s จงึเกดิภาวะน ้าทว่มหนกั 

 
รปูท่ี  4. พืน้ทีเ่สีย่งภาวะน ้าทว่ม 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2560) 
 
4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
ผลการประเมนิพื้นที่เสีย่งภาวะแห้งแล้ง พบว่าเหตุ
ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อระดบัความรุนแรง ประกอบดว้ย 
ประเดน็ปัญหาหลกั 1) พื้นทีป่่าต้นน ้าเสื่อมจากการ
รุกขยายพื้นทีเ่กษตร ท าใหค้วามสามารถในการดูด
ซบัและกกัเกบ็น ้าของดนิและล าน ้าลดลง 2) ลกัษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่เพาะปลูกบรเิวณลาดเชงิเขา 
และที่ราบระหว่างเขาใกล้ล าน ้า ที่ขาดระบบกกัเก็บ
น ้า ในพืน้ทีลุ่่มน ้ามอี่างเกบ็น ้าขนาดเลก็เพยีง 6 แห่ง  
ขณะทีล่ าน ้าหลายสายขาดการสรา้งฝาย เพือ่กกัเกบ็



พืน้ทีเ่สีย่งภาวะแหง้แลง้และน ้าทว่ม ลุ่มน ้าแมท่า จงัหวดัล าพนู 
อรทยั มิง่ธพิล 
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น ้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนแหล่งกักเก็บน ้า 
ประเภทอ่างเกบ็น ้า บอ่เกบ็น ้าระดบัไรน่า มน้ีอยมาก  
3) ความต้องการใชน้ ้ามมีากทัง้ภาคเกษตรพาณิชย์ 
และธุรกิจสนามกอล์ฟ 3 แห่ง  แต่ขาดระบบการ
จดัสรรน ้าทีเ่หมาะสม และมกีารขดุเจาะน ้าใตด้นิมาใช้
กันมาก แต่ขาดการควบคุม  ผลการประ เมิน
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิในพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้ปีพ.ศ.
2557-2560 ภาวะแหง้แลง้ยกระดบัความรุนแรงและ
ขยายพื้นที่ และบางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง
ซ ้าซาก แม้อยู่ในเขตจดัสรรน ้าชลประทาน เพราะ
ปัญหาภาวะฝนทิง้ชว่ง  
ส าหรบัความเสีย่งดา้นภาวะอุทกภยั เกดิขึน้ในลุ่มน ้า
แม่ทาตอนล่างและขยายวงกวา้งออกนอกเขตพื้นที่
ลุ่มน ้า เพราะเป็นพืน้ทีร่บัน ้าต่อเน่ืองกนั อกีทัง้พืน้ที่
บางส่วนยงัเป็นจุดบรรจบกนัของล าน ้าสายหลกั จงึ
เกิดน ้าท่วมขงั (Drainage flood) พื้นที่เกษตรกรรม 
และชุมชนหลายแหง่อยูต่ดิกบัจุดบรรจบของล าน ้า  

ซึ่งต้องรับปริมาณน ้ าหลากทัง้จากพื้นที่ตอนบน 
ตอนกลาง และนอกพืน้ที่ลุ่มน ้าเป็นปัจจยัส าคญั แต่
ศักยภาพการระบายน ้ าหลากในพื้นที่ตอนล่าง
ค่อนข้างต ่า ไม่สามารถรองรบัปริมาณน ้าหลากได้  
ทัง้น้ียงัพบพื้นที่นาขา้วถูกปรบัถมเป็นสนามกอล์ฟ 
ยิง่ไปกว่านัน้ล าเหมอืง ล าน ้าสายเลก็ๆ ซึง่เดมิอยู่ใน
พื้นที่นาและคอยเป็นเส้นทางแบ่งน ้าจากล าน ้าสาย
หลกัลดน้อยลง เน่ืองจากทีน่าถูกเปลีย่นไปเป็นสวน
ล าไย   อกีทัง้พืน้ทีร่มิล าน ้าถูกรุกขยายเพื่อสรา้งเป็น
ที่อยู่อาศัย จึงส่งผลให้ภาวะอุทกภัยมีระดับความ
รุนแรงเพิม่มากขึน้และเสีย่งทีจ่ะขยายวงกวา้งมากขึน้ 
เพราะระบบระบายน ้ าของล าน ้ าแม่ทาตอนล่างมี
ลกัษณะเป็นคอขวด แคบและตืน้เขนิ ระบายออกจาก
พืน้ทีไ่ดช้า้ลง  เมื่อน าเหตุปัจจยัทีม่ผีลต่อพืน้ทีเ่สีย่ง
ทัง้สองสถานการณ์พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นั (รปูที ่5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5 ความสมัพนัธข์องสาเหตุ ปัจจยั ทีส่ง่ผลต่อความเสีย่งภาวะน ้าทว่มและภาวะแหง้แลง้ 
ทีม่า: อรทยัและคณะ (2560) 

ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน ลุ่มน ้าแมท่าตอนกลาง ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง 

ภาวะขาดแคลนน ้า 

การเกษตรเขม้ขน้ในฤดแูลง้ 

ภาวะน ้าป่าไหลหลาก และภาวะน ้าท่วมขงั 

ภาวะน ้าท่วมและภาวะแห้งแล้งเพ่ิมระดบัความรนุแรงมากขึน้ 
ส่งผลปัญหาการเกษตรกรรม ชุมชน และระบบนิเวศแหล่งน ้า/ ล าน ้า 

ขาดการอนุรกัษ์พื้นท่ีป่าเตง็รงัต้นน ้า/ ศกัยภาพ
กกัเกบ็น ้าต า่ 

ขาดการบรหิารจดัการ
รว่มเชงิปัญหา ระบบ 

การรุกขยายพืน้ที่
รมิน ้าและถนน

ขวางทางน ้าหลาก/  
ปัญหาระบบระบายน ้า 

แหลง่กกัเกบ็น ้าตืน้เขนิ/ 
ระบบระบายน ้าเสือ่ม

โทรม 
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5. บทสรปุ 
ผลผลติหรอืผลลพัธ์ของโครงการทีเ่กดิจากการกลัน่ 
กรองรว่มกนัของกลุม่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จน
ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งหน่วยงานภาครฐัส่วน 
กลาง ส่วนภูมภิาค และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เอง สามารถน าไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ทัง้เทคนิคการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาแบบมสี่วนร่วมเชงิพื้นที่ น าไปสู่
การบรหิารจดัการแบบบูรณาการอย่างมสี่วนร่วมทุก
ภาคส่วน  ยิ่งไปกว่านัน้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิง
พืน้ที ่สามารถเป็นฐานขอ้มูลใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เขา้ใจภาพความสมัพนัธ์ของปัญหาเชงิพืน้ที่
รว่มกนั  รวมทัง้ปัญหาของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  
 
เอกสารอ้างอิง 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร. 

2558. คลงัขอ้มลูน ้ำของประเทศไทย.  สบืคน้
เมือ่วนัที ่15 ก.ค. 2560. จาก 
http://www.haii.or.th /haiiweb/index.php  

ส านกัป้องกนัภยัธรรมชาตแิละความเสีย่งทาง
การเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ. 2559. พืน้ทีเ่สีย่ง
ภยัซ ้ำซำก. สบืคน้เมือ่วนัที ่23 มถุินายน 
2556. จาก http://os1101.ldd.go.th  

อรทยั มิง่ธพิล ยุทธภมูเิผา่จนิดา และ สรุะพงษ ์    
เตชะ. 2560. กำรบรหิำรจดักำรลุม่น ้ำแมท่ำ  
แบบบรูณำกำรเพือ่บรรเทำ  ภำวะแหง้แลง้และ
ภำวะอุทกภยั  จงัหวดัล ำพนู  รำยงำนวจิยัฉบบั
สมบรูณ์. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
. กรุงเทพฯ.  

 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ บรหิารจดัการลุ่มน ้าแม่ทา และหา
แนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภยัและภาวะ
แหง้แลง้แบบองคร์วม ดว้ยชุมชนและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
งานวิจัย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ บรหิารจดัการลุ่มน ้าแม่ทา และหา
แนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภยัและภาวะ
แหง้แลง้แบบองคร์วม ดว้ยชุมชนและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haii.or.th/
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แนวทางการก าหนดเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม)  
ในพืน้ท่ีจงัหวดัล าพนู แพร่ น่าน 

Guideline for Demarcation of Preserved Area of  
Cultural Heritages Architecture in Lamphun Phare Nan 

 
อมัเรศ เทพมา 

Mr.Amares Thepma  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

Email: amaiest@hotmail.com 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อส ารวจและจดัท าทะเบยีนมรดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมทัง้
แบบเชงิเดี่ยวและแบบกลุ่ม จดัท าเกณฑ์ประเมนิและจดัหมวดหมู่มรดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม และ
ก าหนดเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างด้านพื้นที่ด้วยวธิแีบบเจาะจง
ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู แพร่และน่าน การศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิกีารส ารวจ สงัเกต ถ่ายภาพ สมัภาษณ์
เชงิลกึ บนัทกึเรื่องราวและการสนทนากลุม่ เพือ่น าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละประเมนิระดบัคุณคา่อาคารดว้ยเกณฑ์
ประเมนิซึ่งประกอบด้วยดชันีชี้วดัด้านประวตัิศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม และสภาพกายภาพ ซึ่งน ามาสู่การ
ก าหนดเขตอนุรกัษ์ครอบคลุมกลุ่มอาคารทีม่คีวามส าคญั ผลการศกึษาพบวา่มจี านวนสิง่ปลูกสรา้งภายในเขต
ขึน้ทะเบยีนของน่าน 1,406 หลงั แพร ่1,325 หลงั และล าพนู 983 หลงั โดยพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพรม่สีถาปัตยกรรม
และสิง่ปลูกสรา้งทรงคุณค่าในระดบัประเทศมากทีสุ่ด ในดา้นของหมวดหมู่มรดกทางวฒันธรรมทัง้สามพืน้ที่
สามารถแบง่ประเภทเรอืน(เฮอืน)พกัอาศยัได ้5 ประเภท คอื เฮอืนกาแล เฮอืนบะเก่า(เรอืนไม)้ เฮอืนสมยักลาง 
เฮือนแปและเฮือนอิทธิพลตะวนัตก ในด้านการก าหนดพื้นที่เขตอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมสามารถก าหนด
ขอบเขตในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนูไดจ้ านวน 0.19 ตารางกโิลเมตร ในพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร่ไดจ้ านวน 0.436 ตาราง
กโิลเมตรและในพืน้ทีเ่มอืงเก่าน่านไดจ้ านวน 0.21 ตารางกโิลเมตร  

ค าส าคญั : เขตอนุรกัษ์, มรดกทางวฒันธรรม, สถาปัตยกรรม 
 
Abstract 

The purposes of the research were to survey and register the architectural heritage of 
individuals and groups of buildings and to create the appropriate evaluation criteria for demarcating 
the preserved area of architectural and cultural heritage and to categorize the architectures of cultural 
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heritage and to demarcate preserved area of cultural heritage (architecture). the purposive sampling 
technique was used to select the study areas. The study areas were the old towns including old town 
of Nan, Phare, Lamphun. Data collection techniques consisted observations, photography, oral 
history, in-depth interviews, group discussions. For used the data to analysis and architectural cultural 
heritage evaluation to consist of history indicator, social indicator.The results of the study showed that 
the registered areas of cultural heritage in Nan, Phrae, and Lamphun consisted 1406, 1325, and 983 
units of buildings, respectively. By using the evaluation criteria of cultural heritage in terms of historical, 
social, cultural, and physical values, Phrae had the highest number of buildings which were precious 
architecture at a national level. The buidings in the study areas were cagtegoized into five groups: a 
Karlae-style buiding, a traditional wooden house, a traditional house in a middle period, a shop house, 
and a contemporary building mixed with the Western architecture. For Lamphoon the demarcate 
preserved area of cultural heritage cover the area of 0.19 km2. For Phrae, the focus area cover the 
area of 0.436 km2. For Nan, the focus area cover the area of 0.21 km2  

Keywords: Preserved area, Cultural heritage, Architecture 

 

1. บทน า 

จังหวัดล าพูน แพร่ และน่าน เป็นแหล่งที่มี
ทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพทางด้าน
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศ น์
วฒันธรรมซึ่งเป็นทรพัยากรการท่องเที่ยวชัน้เลิศ 
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทัง้สามจังหวัด ซึ่งมีความ
หนาแน่นเป็นพเิศษในเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า ทีไ่ดร้บัการ
ประกาศให้เป็นพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพฒันากรุง
รตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า พ.ศ.2546 เป็นตน้มานัน้ 
ในปัจจุบนัแมว้า่จะไดร้บัการขึน้ทะเบยีนสิง่ก่อสรา้งที่
ส าคญัในบางอาคารและมกีารก าหนดขอบเขตเมอืง
เก่าไว้เบื้องต้นแล้วนัน้ แต่กลับพบว่าในการขึ้น
ทะเบยีนองคป์ระกอบของเมอืงเก่ายงัมสีิง่ปลูกสรา้ง
ทางสถาปัตยกรรมทีอ่ยู่ทัง้ภายในและภายนอกรอบ
เขตเมืองเก่ายังไม่ได้ร ับการประเมินคุณค่า ขึ้น
ทะเบยีน และพฒันาระบบของการรกัษามรดกทาง

วฒันธรรม จงึท าใหเ้กดิปัญหาของการเปลีย่นแปลง
ทางกายภาพของทรพัยากรทางวฒันธรรมทีไ่ดส้ง่ผล
ต่อทศันียภาพของการเป็นเมอืงเก่า เกิดขึ้นอย่าง
รวดเรว็และรุนแรงขึน้ทุกปี 
 การพฒันาแนวคดิเพื่อการอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมทีส่ าคญัจงึเป็นเรื่องเร่งด่วนทีต่้องเร่ง
ด าเนินการวิจยัในทัง้สามพื้นที่ ดงัเช่น ระบบของ
ประเทศญีปุ่่ นซึง่ใชร้ะบบการอนุรกัษ์แบบกลุ่มอาคาร 
ภายใต้เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ดัง้เดิมทรงคุณค่า หรือ “Denken system” ซึ่งเป็น
แนวคดิทีส่ าคญัและสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่มกีารน ามาศกึษาทดลองและปรบัใช ้โดยมขีัน้ตอน
ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
ส ารวจ การก าหนดเขตอนุรกัษแ์ละการประเมนิคุณค่า
เพื่อขึน้ทะเบยีนมรดกทางวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหผ้ลที่ได้เกดิประโยชน์ต่อกระบวนการอนุรกัษ์
อยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1) เพื่อส ารวจและจดัท าทะเบยีนมรดก
ทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู 
แพร ่และน่าน   
 2.2) เพื่อจดัท าเกณฑ์การประเมนิและจดั
หมวดหมูม่รดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม  
 2.3) เพื่อก าหนดเขตอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมสถาปัตยกรรม ในพื้นที่เมอืงเก่า ล าพูน 
แพร ่และน่าน 
 
3.แนวคิดการวิจยัหรือการศึกษา 

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
4. วิธีการวิจยั เครื่องมือวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั 
4.1 วิธีการด าเนินการวิจยั  
 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชดัเจนและตรง
ตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจงึไดท้ าการวจิยัเชงิคุณภาพ 
โดยอาศัยการสัง เกตแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
คณะผู้วิจ ัย ผู้คนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้  และท าความเข้า ใจ

องค์ประกอบทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม ในพืน้ที่
วิจ ัย  ซึ่ ง ใช้ก ารคัด เ ลือกแบบเฉพาะ เ จาะจ ง 
(Purposive Sampling) โดยคัดเลือกเมืองเก่าตาม
ประกาศคณะกรรมการการอนุรกัษ์และพฒันาเกาะ
กรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า ในกลุม่ที ่1 และ กลุ่ม
ที ่2 ประกอบดว้ยเมอืงเก่าล าพนู  เมอืงเก่าแพร ่และ
เมอืงเก่าน่าน  
 (1) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ข้อมูลขัน้ปฐมภูมิ ด าเนินการการศึกษา
ภาคสนาม ในพืน้ที ่3 จงัหวดั ท าการส ารวจ สงัเกต
ถ่ายภาพ เก็บบนัทึกเรื่องราวจากค าบอกเล่า และ
เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในชุมชน หรอืเรื่องราวทีเ่ล่า
สบืต่อกันมาในท้องถิ่น การสมัภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุม่  
 ขอ้มลูขัน้ทุตยิภูม ิจากขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร 
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ างๆ เพื่อน ามาทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (2) การวเิคราะหข์อ้มลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเข้ากับ
หลักการที่ ไ ด้ท าก ารศึกษาและการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า
ความส าคญั และจดัหมวดหมู่ของประเภทอาคาร
ต่ า งๆ โดยใช้ เกณฑ์การประ เมินคุณค่ าทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมตามเกณฑ์สากล และ
เกณฑอ์ื่นๆทีม่าจากการเสนอในกระบวนการมสี่วน
รว่มของชุมชน 
 ท าการคดัเลอืกพืน้ทีต่น้แบบทีม่ศีกัยภาพ
ดา้นวฒันธรรมและสถาปัตยกรรม และมคีวามพรอ้ม
ที่จะพฒันาไปสู่พื้นที่อนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม
(สถาปัตยกรรม)  
 ก าหนดกรอบ หรอืขอบเขตพื้นที่เพื่อเขา้
ก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(สถาปัตยกรรม) ทัง้ 3 พืน้ที ่ 
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 (3) การสงัเคราะหห์รอืบรูณาการขอ้มลู  
 สงัเคราะหห์รอืบูรณาการขอ้มลูวฒันธรรม
ชุมชน ขอ้มูลการศกึษาส ารวจร่วมกบัหน่วยงานใน
พืน้ที ่และงานวจิยัทีศ่กึษาผ่านมาซึ่งเป็นงานวจิยัที่
เกี่ ยวข้องกับข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรม 
 จัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมซึ่ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ต า แ ห น่ ง สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรมซึง่มคีวามทรงคุณคา่ 
 4.2 เครือ่งมือในการวิจยั  
 ในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีใช้เครื่องมือการ
วจิยัประกอบดว้ย การส ารวจ สงัเกต ถ่ายภาพ (field 
survey) เก็บบันทึกเรื่องราวจากค าบอกเล่า (oral 
History) และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในชุมชน หรอื
เรื่องราวทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาในทอ้งถิน่ การสมัภาษณ์
เชิงลึก ( in-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(group discussion) 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ด้านส ารวจและจดัท าทะเบียนมรดกทาง
วฒันธรรมงานสถาปัตยกรรม ในพืน้ท่ีเมืองเก่า 
ล าพนู แพร่ และ น่าน  
 จากการส ารวจและขึน้ทะเบยีนในพืน้ที่
วจิยัทัง้ 3 พืน้ที ่สามารถสรุปเป็นขอ้มลูได ้ดงัน้ี 
 5.1.1 ด้านขนาดของพ้ืนทีส่ ารวจ  
 เมืองเก่าแพร่มีพื้นที่ส ารวจมากสุด คือ 
1.98 ตารางกโิลเมตร รองลงมาคอื พืน้ที ่น่าน 1.60 
ตารางกิโลเมตร และ พื้นที่เมอืงเก่าล าพูนจ านวน 
1.45 ตารางกโิลเมตร 
 5.1.2 ด้านขนาดของพ้ืนที ่เสนอขึ้ น
ทะเบียน  
 การก าหนดขอบเขตสามารถก าหนด
ขอบเขตของพื้นที่ขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์มรดก

วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม ในพื้นที่เก่าล าพูนมี
ขอบเขตพืน้ขึน้ทะเบยีน 0.78 ตารางกโิลเมตร พืน้ที่
เมืองเก่าแพร่ มีขอบเขตพื้นที่ขึ้นทะเบียน 1.08 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่เมืองน่านมีขอบเขตพื้นขึ้น
ทะเบียน 1.07 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพบว่า ในพื้นที่
เมืองเก่าแพร่และเมืองเก่าน่าน มีขนาดพื้นที่มาก
ที่สุด แต่ทัง้สองพื้นที่มีขนาดพื้นที่ขึ้นทะเบียนฯ 
ใกล้เคียงกันในชัน้ของการก าหนดขอบเขตขึ้น
ทะเบยีน ส่วนพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพูนมขีนาดเลก็ลงมา
ตามล าดบั 

5.1.3 ด้านขนาดของพ้ืนทีศ่กัยภาพ 
 การก าหนดขอบเขตพื้นทีศ่กัยภาพ อาศยั
หลักของความหนาแน่นของมรดกวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนทศันียภาพของทวิเมอืงทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิสนุทรยีภาพสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 พื้นท่ีเมืองเก่าล าพูน มีขอบเขตพื้น
ศักยภาพ 0.19 ตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขต
ครอบคลุมหวัใจหลกัส าคญัของล าพนูคอืวดัพระธาตุ
หรภุิญชยัและพืน้ทีโ่ดยรอบ  
 พื้น ท่ี เ มือง เ ก่าแพร่  มีข อบ เขตพื้ น
ศักยภาพ 0.436 ตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขต
ครอบคลุม 2 บรเิวณพืน้ที่ คอื 1 บรเิวณถนนค าลอื
ภายในเขตเมอืงเก่า และ บรเิวณถนนเจรญิเมอืงเขต
การคา้ทีส่ าคญัของแพร่ 
 พื้น ท่ี เ มืองเ ก่า น่าน  มีข อบ เขตพื้ น
ศักยภาพ 0.21 ตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขต
ครอบคลุมใจเมืองน่านบริเวณชุมชนวดัไผ่เหลือง 
ถนนมหาพรหม (หวัแหวนเมอืงน่าน) 
 5.1.4 ด้านจ านวนมรดกวฒันธรรม
สถาปัตยกรรม 
 จากการส ารวจและขึ้นทะเบียนพบว่า 
พืน้ทีใ่นพืน้ทีเ่มอืงเก่าน่านมสีิง่ปลกูสรา้งในเขตพืน้ที่
มรดกวฒันธรรมสถาปัตยกรรมมากสุด รองมาคือ 
แพร่ และล าพูน ทัง้น้ีสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังน้ี



แนวทางการก าหนดเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) ในพืน้ทีจ่งัหวดัล าพนู แพร ่น่าน 

อมัเรศ เทพมา 
 

745 

 พืน้ทีเ่ขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์มรดกวฒันธรรมใน
เขตเมืองน่าน มีจ านวนสิ่งปลูกสร้างในเขตขึ้น
ทะเบยีนฯ จ านวน 1406 หลงั  
 พืน้ทีเ่ขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์มรดกวฒันธรรมใน
เขตเมืองแพร่ มีจ านวนสิ่งปลูกสร้างในเขตขึ้น
ทะเบยีนฯ 1,325 หลงั  
 พืน้ทีเ่ขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์มรดกวฒันธรรมใน
เขตเมืองล าพูน มีจ านวนสิ่งปลูกสร้างในเขตขึ้น
ทะเบยีน จ านวน 983 หลงั  
 ทัง้น้ีทัง้ 3 พื้นที่พบว่าจ านวนของมรดก
ทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมมอียู่ในระดบัของความ
ทรงคุณค่าในระดบัสงู(สแีดงและสสีม้) มจี านวนน้อย
มาก เมื่อเทียบกบัจ านวนของอาคารซึ่งอยู่ในเขต
พื้นที่ขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมและส่วนใหญ่ในทัง้สามพื้นที่จะเป็น
มรดกทางวฒันธรรมประเภท สเีหลอืง กระจายอยู่
ทัว่บรเิวณเขต 
 
5.2 ด้านเกณฑ์การประเมินและจัดหมวดหมู่
มรดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรม  
 การพฒันาเกณฑ์ส าหรบัประเมนิกลุ่มสิง่
ปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรม ใช้การพฒันาเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ ค ร อ บ ค ร อ บ ค ลุ ม ห ลั ก ก า ร
มาตรฐานสากลและปรบัใหส้อดคลอ้งและครอบคลุม
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่นานาชาติยอมรับ และ
เพิ่มเติมเกณฑ์ทางด้านบริบทของชุมชนซึ่งอยู่ใน
เขตเมืองเก่า จึงท าให้เกิดเกณฑ์การประเมนิตาม
มุมมองต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านประวตัิศาสตร์ 
ด้านสงัคม  ด้านวฒันธรรม และมุมมองสภาพทาง
กายภาพ โดยการประเมินครัง้ น้ีสามารถน าไป
ประเมินและขึ้นทะเบียนอาคารที่มีระดับความ
ทรงคุณค่าในระดับต่างๆ และน าไปสู่การระบุ
ต าแหน่งที่ตัง้ด้วยการก าหนดสัญลักษณ์สี ซึ่ง
แบง่แยกตามสญัลกัษณ์ส ี6 ประเภท คอื  

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทกลุม่อาคาร 
สญัลกัษณ์สี ความหมายสญัลกัษณ์ 

 สแีดง หมายถงึ สถาปัตยกรรมและ
สิง่ปลกูสรา้งทรงคุณคา่
ระดบัประเทศ 

 สสีม้ หมายถงึ สถาปัตยกรรมและสิง่
ปลกูสรา้งทรงคุณคา่ระดบัภมูภิาค 

 สเีหลอืง หมายถงึ สถาปัตยกรรม
และสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ 

 สเีขยีว หมายถงึ สถาปัตยกรรมและ
สิง่ปลกูสรา้งใหมท่ีม่รีปูแบบ
สอดคลอ้งกบัภมูทิศัน์เมอืง 

 สเีทา หมายถงึ สถาปัตยกรรมและ
สิง่ปลกูสรา้งใหม ่

 สนี ้าตาล หมายถงึกลุม่อาคารทาง
ศาสนา 

  
ใ นด้ านการจัดหมวดหมู่ ม รดกทา ง

วฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) สามารถจัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตามประเภทและชนิดอาคารไดจ้ านวน   5 
ประเภท ประกอบดว้ย ประเภทเฮอืนกาแล ประเภท
เฮือนบะเก่า (เรือนไม้) ประเภทเฮือนสมัยกลาง 
ประเภทเฮอืนแปเฮอืนรา้นคา้ ประเภทเฮอืนอทิธพิล
ตะวนัตก 
 
5.3 ด้านการก าหนดเขตอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม ในพื้นท่ีเมืองเก่า 
ล าพนู แพร่ และน่าน 
 การศึกษาได้มกีารก าหนดขอบเขตพื้นที่
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม และเขต
พื้นที่ศักยภาพในพื้นที่ เขตอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 ขอบเขตส ารวจ 
เมอืงเก่าล าพนู เมอืงเก่าแพร ่ เมอืงเก่าน่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตารางท่ี 3 ขอบเขตส ารวจขึน้ทะเบยีนเขตอนุรกัษ์
เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) 

เมอืงเก่าล าพนู เมอืงเก่าแพร ่ เมอืงเก่าน่าน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4 ขอบเขตศกัยภาพเขตอนุรกัษ์มรดกทาง
วฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) 
เมอืงเก่าล าพนู เมอืงเก่าแพร ่ เมอืงเก่าน่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 5.3.1 เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม
เมืองเก่าล าพนู 
 กา รก าหนด เขตอ นุ รักษ์ ม รดกทา ง
วฒันธรรมของล าพูน ไดช้ี้ชดัใหเ้หน็ถงึความส าคญั
ของพืน้ทีว่ดัพระธาตุหรภุิญไชยซึง่เป็นพืน้ทีส่ าคญัที่
ก่อเกดิกจิกรรมทางสงัคม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ 

ซึ่งอตัลกัษณ์ของเขตอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมของ
เมืองล าพูนจึงมีจุดเด่นที่ส าคญัคือความศักดิส์ ิทธิ ์
ของพระธาตุ ดงันัน้ขอบเขตพืน้ศกัยภาพของเมอืง
ล าพูนจึงมีขนาด 0.19 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมวดัพระธาตุหรภิูญไชยและพืน้ที่
โดยรอบ ซึ่งมสีถานทีส่ าคญัเช่น คุม้เจา้ พพิธิภณัฑ ์
วัดมหาวรรณ ศาลากลางจังหวัด และพื้นที่อื่นที่
สามารถพฒันาใหเ้ป็นเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งใหม่ 
ในแนวถนนไชยมงคล ถนนมุกดา ถนนจามเทวี 
ถนนแวน่ค า และถนนอษัฐารส เป็นตน้ 
 5.3.2 เขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมเมอืง
เก่าแพร ่
 กา รก าหนด เขตอ นุ รักษ์ ม รดกทา ง
วฒันธรรมของแพร่ในขัน้ตอนต่างๆ ได้ชี้ชดัใหเ้หน็
ถึงจุดเด่นของความเป็นเมอืงมรดกทางวฒันธรรม
ด้วยความสมบู ร ณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมประเภทบา้นไม ้ทัง้บา้นไมส้ าหรบัคน
ธรรมดาสามัญ และบุคคลชัน้เจ้านายในอดีตซึ่ง
เรียกว่า “คุ้ม” นั ้น กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทัว่ไป
ภายในขอบเขตเมอืงเก่าและรอบนอกเขตเมอืงเก่า 
แต่จะมกีารกระจุกตวัมากเป็นพเิศษในบรเิวณถนน
ถนนค าลอื การก าหนดขอบเขตศกัยภาพเพือ่มุง่เน้น
การพฒันาจงึแบ่งขอบเขตครอบคลุม 2 บรเิวณพืน้ที ่
คือ 1 บริเวณถนนค าลือภายในเขตเมือเก่า และ 
บรเิวณถนนเจรญิเมอืงเขตการค้าที่ส าคญัของแพร่ 
ซึ่งมพีื้นที่รวมทัง้สองพื้นที่เมอืงเก่าแพร่มขีอบเขต
พืน้ศกัยภาพ 0.436 ตารางกโิลเมตร 
 5.3.3 เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม
เมืองเก่าน่าน 
 กา รก าหนด เขตอ นุ รักษ์ ม รดกทา ง
วฒันธรรมของน่านในขัน้ตอนต่างๆ ได้ชี้ชดัใหเ้หน็
ถงึจุดเด่นของความเป็นเมอืงมรดกทางวฒันธรรมที่
มศีาสนสถานจ านวนมากกระจายอยู่รอบบรเิวณเขต
เมอืงน่าน และกระจุกตัวมากเป็นพเิศษในบริเวณ
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เขตหวัแหวนเมอืงน่าน ซึ่งลกัษณะส าคญัและเป็น
เอกลักษณ์ คือ การมี “ข่วง” หรือ พื้นที่กิจกรรม
ขนาดใหญ่เป็นตัวผสานเชื่อมสร้างความสมัพนัธ์ 
และเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ก่อให้เกิดทิว
เมอืงทีส่ าคญัทีส่ง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของเขตเมอืงเก่า
น่าน จงึนับไดว้่าขว่งเป็นพืน้ทีท่ีส่ าคญัทางกายภาพ
ที่ก่อให้เกิดคุณค่าในมิติทางสังคม การก าหนด
ขอบเขตศกัยภาพเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาจงึไดม้กีาร
ก าหนดขอบเขตพืน้ศกัยภาพ 0.21 ตารางกโิลเมตร 
โดยอาณาเขตครอบคลุมใจเมอืงน่านบริเวณถนน
มหาพรหม ย่านชุมชนไผ่เหลือง (หัวแหวนเมือง
น่าน) และบรเิวณขว่งเมอืงน่าน ซึง่มคีวามกระจุกตวั
มากเป็นพเิศษของกลุม่สถาปัตยกรรมทรงคุณคา่ 
 
6. การอภิปรายผล สรปุ และข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการศกึษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 6.1) ภาพรวมของกลุ่มสิ่งปลูกสร้างทาง
สถาปัตยกรรมทีม่คีวามทรงคุณคา่ระดบัประเทศและ
ภูมิภาค ตลอดจนความโดดเด่นทางรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมในระดบัสงูซึง่เป็นตวัแทนของรปูแบบ
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดัง้เดิม มีปริมาณความ
หนาแน่นค่อนข้างน้อย(กลุ่มสีส้มและสีแดง) เมื่อ
เทยีบกบักลุ่มสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ(กลุม่สเีหลอืง) ซึง่มี
ปรมิาณที่มากกว่าและกระจายตวัทัว่พื้นที่เมอืงเก่า 
และไดช้ีใ้หเ้หน็วา่กลุม่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งดัง้เดมิ
คงเหลือในปริมาณน้อยและได้มีการลดจ านวนลง
อย่างมาก ส่งผลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้น
กายภาพและทศันียภาพของเมอืงเก่าทัง้ 3 เมอืง ซึง่
เ ป็นไปตามสมมุติฐานของงานวิจัยก่ อน เริ่ม
ด าเนินการศกึษาทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่และอย่าง
เร่งด่วน ในการจดัท าฐานขอ้มูลทางด้านวฒันธรรม
สถาปัตยกรรม และจ าเป็นที่ต้องด าเนินการสร้าง
ระบบเพื่อส่งเสรมิและรกัษาฐานทรพัยากรทางดา้น
วฒันธรรม(สถาปัตยกรรม)ทัง้ในเชงิการสง่เสรมิและ

การป้องกัน ดงัเช่นการน าเอาแนวคิดการอนุรกัษ์
แบบกลุ่มอาคารในประเทศญี่ปุ่ น (Denken system) 
มาประยุกต์ใช้เ ป็นเครื่องมือในการรักษาฐาน
ทรพัยากรทางวฒันธรรมไปพรอ้มกนั ซึง่เป็นแนวคดิ
ทีส่อดคล้องกบัแนวทางการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีและ
น่าจะต้องมกีารพฒันาแนวคดิและวธิกีารประกอบ
อื่นๆใหเ้กดิความสอดคลอ้งเหมาะสมต่อการอนุรกัษ์
และพฒันาในประเทศไทย 
 6.2) การศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการ
ประเมนิคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม เกณฑช์ีว้ดั
ที่ส าคญัอันหน่ึงคือ เกณฑ์ชี้วดัทางด้านสงัคม ซึ่ง
เป็นเกณฑช์ีท้ีเ่กดิขึน้จากการก าหนดทศิทางร่วมกัน
ตามความเห็นและความต้องการของชุมชนและ
สงัคม จึงท าให้การแสดงผลของการศึกษาในขัน้
สุดท้ายในด้านการก าหนดขอบเขตของพื้นที่
ศกัยภาพในการร่วมกนัพฒันาเป็นตน้แบบของพืน้ที่
เขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมในทัง้
สามพื้นที ่เป็นสิง่ที่ตรงกบัความต้องการของชุมชน 
และมีความสอดคล้องกบัการทิศทางและนโยบาย
การพฒันาพืน้ทีข่องสว่นราชการ 
 6.3) การศึกษาด้านการก าหนดขอบเขต
พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมในครัง้ น้ีการก าหนด
ขอบเขตได้ท าการศึกษาอย่างเป็นขัน้ตอนภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน จงึมคีวามจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ชุมชนและหน่วยงานที่ร ับผิดชอบการ
พฒันาภายในพืน้ทีต่อ้งมแีผนการบรหิารจดัการเพื่อ
การพฒันามาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ที่
ศักยภาพนอกจากน้ี ผลจากการศึกษาสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่เขตเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทาง
วฒันธรรมทีเ่ป็นแหล่งใหม ่ซึง่อยู่นอกเหนือจากการ
ประกาศเขตเมอืงเก่า ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ายงัมพีื้นที่
ส าคัญที่ยังคงต้องมีการได้รับความคุ้มครองและ
มาตรการชว่ยเหลอืดแูลในดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึกระบวนการเรยีนรูก้ารออกแบบวางผงัร่วมกนัของนักศกึษา
ไทยและนักศกึษาญีปุ่่ นผา่นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในบรบิทของพืน้ทีชุ่มชนทีม่วีฒันธรรมทีส่ ือ่ถงึวถิชีวีติ
รูปแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนการวางผงัโดยใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมในเรียนรูร้่วมกนักบัชุมชน อาจารย์ 
นักศกึษา และหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนทุน จากกระบวนการขา้งต้น การส่งเสรมิการเรยีนรู้การ
ออกแบบวางผงัร่วมด้วยกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนับนพื้นทีเ่รยีนรูจ้รงิ  ท าใหน้ักศกึษาสามารถเขา้ใจในการ
ออกแบบวางผงัทีค่รอบคุลมในมติดิา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อองคป์ระกอบ หรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อการออกแบบวางผงั
ไมไ่ดเ้พยีงแคด่า้นใดดา้นหน่ึงแต่หมายรวมถงึองคป์ระกอบทางกายภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม เพือ่
น าไปสูก่ารออกแบบวางผงัอยา่งยัง่ยนื 

ค ำส ำคญั: กระบวนกำรเรยีนรู,้ กำรปฏบิตักิำร, กำรออกแบบวำงผงัเชงิพืน้ที,่ กระบวนกำรมสีว่นรว่ม, กำร
ออกแบบอยำ่งยัง่ยนื 
 

Abstract 
This article aims to study the learning process of a spatial planning and design, which is the 

joint process of Thai students and Japanese students through learning from practice in the context of 
a community area with culture representing lifestyle and architectural styles. As well as planning by 
using the civil society process to participate in learning together with communities, professors, students 
and external agencies grants. The learning process of planning and design together with practice in 
community enable students to understand the design of the layout that covers the various dimensions. 
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These affect the composition or factors that affect planning and design including the elements physical, 
social, economic and environmental to lead to a sustainable planning and design.  

Keywords: learning process, workshop, design of spatial layout, civil society process, sustainable design 
 
1. ท่ีมาและความส าคญั  

การเรยีนการสอนทางดา้นการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกบัทางกายภาพ รวมไปถึงการเรียนการ
สอนทางดา้นสถาปัตยกรรม ภูมสิถาปัตยกรรม และ
การออกแบบวางผงันัน้เป็นกระบวนการเรยีนมกีาร
เรียนรู้ทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิ การเรียนรู้เชิง
ทฤษฎนีัน้เป็นกระบวนการเรยีนรู ้ 

กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนจากการ
เรยีนการสอนนัน้เป็นการเรยีนรูท้ี่ก่อให้เกดิทกัษะที่
เกิดจากทฤษฎีแล้วน ามาสู่การปฏบิตัิ กระบวนการ
เรียนรู้จากพื้นที่จริงเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ที่
เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน
กระบวนการคิด กระบวนการมีส่วนร่วม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการลงมอืปฏบิตัิเชงิพื้นที่ การเรยีนรู้จากสงัคม
หรือบริบทของพื้นที่เปรียบเสมือนการเรียนรู้แบบ
คู่ขนาน ถือได้ว่าเป็นสิง่สนับสนุนเกื้อกูล และสร้าง
เสรมิประสบการณ์ที่ดทีีน่่าจดจ าส าหรบัผูเ้รยีน จาก
งานวิจัยจ านวนมากแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ทัง้องคค์วามรู้
ทางดา้นการออกแบบกายภาพ สภาพแวดลอ้ม และ
องคค์วามรูท้างสงัคม วฒันธรรมทีส่นบัสนุนใหผู้เ้รยีน
ค้นควา้ฝึกฝนด้วยตนเอง และน าองค์ความรู้มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั มคีวามส าคญัไม่น้อยไป
กวา่การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เริ่มมีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ใน

ปัจจุบันการเรียนการสอนอีกหน่ึงปัจจัยที่มีความ 
ส าคญัคือสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะ
ช่วยสนับสนุนการเรยีนรู้ในมติิต่างๆที่มคีวามเกี่ยว 
ข้องกับการออกแบบวางผังพื้นที่ รวมไปถึงมิติ
ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม สงัคม วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรบิทของพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืภูมสิงัคมของพืน้ทีน่ัน้ๆ
ที่มคีวามแตกต่างกัน (ปรานอม ตันสุขานันท์ และ
วทิยา ดวงธมิา, 2554) 

จากความร่ วมมือ ร ะหว่ า ง  School of 
Architecture, Shibaura Institute of Technology, 
Japan. และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ท า
ขอ้ตกลงความร่วมมอืร่วมกนัทัง้ด้านการเรยีน การ
สอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคคลากร และ
นักศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือและแลก เปลี่ ยน เ รียนรู้ ร่ วมตลอดจน
กระบวนการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิต่อการออกแบบวางผงั
เชงิพืน้ทีร่่วมกนัผ่านประสบการณ์จรงินับเป็นส าคญั
เป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 

การศึกษาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยที่
น ามาสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในการสู่การ
ปฏบิตัจิรงิทีมุ่่งไปสู่การสรา้งความร่วมมอื การสรา้ง
กระบวนการเรยีนเรยีนรู ้การสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
น าไปสู่กระบวนการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิต่อการออกแบบ
วางผงัเชงิพืน้ทีร่่วมกนัผ่านประสบการณ์จริงร่วมกนั
และเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัและสง่เสรมิสนบัสนุนพืน้ที่
ที่มีรากวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ส ัมพันธ์กับสภาพ 
แวดลอ้มอยา่งสมดุล 
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2. ค าถามงานวิจยั 
การออกแบบวางผังเชิงพื้นที่จากการ

ปฏิบัติจริงสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้
อยา่งไร 

3. วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้การ

ออกแบบวางผงัร่วมกนัของนักศกึษาไทย
และนักศกึษาญี่ปุ่ นผ่านการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริงในบริบทของพื้นที่ชุมชนที่มี
ว ัฒ น ธ ร ร ม ที่ สื่ อ ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรม  

2) เพื่อศกึษาการวางผงัโดยใชก้ระบวนการมี
ส่ วนร่ วม ใน เ รียนรู้ ร่ วมกันกับชุ มชน 
อาจารย ์นักศกึษา และหน่วยงานภายนอก
ในการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ 

4. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 การออกแบบแบบมีส่วนร่วม  (Participatory 
Design) 
การออกแบบแบมสีว่นร่วมหรอืกระบวน การคดิ การ
ตัดสิน ใจร่วมกันกับผู้อื่ นนั ้น  เ ป็ นพื้นฐานของ
กระบวนการคิดของสังคมประชาธิปไตยโดยมี
รากฐานความคดิมาจากแนวคดิของ Plato ซึ่งแสดง
ถึงแนวคิดหลักคือ  การท างานร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท างาน โดยเริม่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบผังเมอืง 
(Urban Planning)  จ ากนั ้น จึ ง ค่ อ ยๆ  ถู กน า ไ ป
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ในการท างานวิจัยได้ 
หมายถงึ การทีฝ่่ายวจิยัหรอืฝ่ายออกแบบไดเ้ปิดรบั
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ 
(Prototyping) เมือ่เทคโนโลยพีฒันากา้วหน้าขึน้ทัง้ที ่
แนวคดิการออกแบบแบบมสีว่นร่วมไดถู้กน ามาใชใ้น
งานดา้นการพฒันาระบบ (Systems Design) ซึง่ก่อน

หน้าน้ีถือเป็นกระบวนการที่ใช้แต่ทมีวศิวกรเท่านัน้ 
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการ
สร้ า งความพึงพอ ใ จของผู้ ใ ช้  (Turan, S.  Ö. , 
Pulatkan, M. , Beyazli, D. , & Özen, B.  S. , 2016) 
หลกัของกระบวนการมสีว่นร่วม คอื การทีผู่อ้อกแบบ
และผูใ้ชถ้่ายทอดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กนัและกนั 
ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) การ
ท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดม
ความคดิเหน็ (Brainstorming) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) (Barcellini et al., 2015) จุดอ่อนของ
การออกแบบแบบมีส่วนร่วมก็คือ การเน้นเรื่อง
ความสามารถในการใชง้านเป็นส าคญั ละเลยในเรื่อง
ของอารมณ์ความรู้สึก ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภค (User Experience) ใน
การออกแบบยุคต่อมาจึงเริม่ใช้วธิีการใหม่ๆ อย่าง 
การออกแบบร่วมกนั (Collaborative Design) โดยให้
ความส าคญักบัผูใ้ชต้วัจรงิ (End User) ใหเ้ขา้สูฐ่านะ
เป็นผู้ร่วมออกแบบให้มากที่สุด (วสิาข์ สอตระกูล, 
2560) แนวคดินี้จะน ามาใชใ้นการท างานระดบัชุมชน 
ผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องทัง้หมด รวมไปถึง
ชุมชน สถาบันการศึกษา ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
และผู้ที่ร่วมกระบวนการออกแบบวางผงัเชิงพื้นที่
รว่มกนัผา่นประสบการณ์จรงิ 
4.2 แนวคดิของการส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธ์ (Social 
Support) สถาบนัการศกึษา (University) และชุมชน 
(Community)  
ปัจจยัที่มคีวามส าคญัและต้องค านึงถึงการส่งเสริม
การปฏสิมัพนัธผ์า่นกระบวนการออกแบบชุมชนเมอืง 
ซึ่งการออกแบบชุมชนเมือง หมายถึง สภาพของ
สงัคมและสภาพแวดลอ้มกายภาพของนักศกึษาหรอื
กลุ่มคนที่มีว ัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน จาก
การศกึษาพบว่า ชุมชนส่งผลในการสนับสนุนต่อการ
เรยีนรูเ้ป็นอย่างยิง่ต่อการเรยีนรูก้ลุ่มย่อยในชัน้เรยีน
หรือการเรียนกลุ่มใหญ่ร่วมกนัของหลายสาขาวชิา
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โดยเฉพาะในระบบการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั 
หรอืในสภาพแวดลอ้มหรอืบรบิทนัน้ๆ (Bickford, D. 
& Wright, D., 2006) 

5. วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมต่อการ
ออกแบบวางผงัเชิงพื้นที่ร่วมกนัผ่านประสบการณ์
จรงิ มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 แสดงถงึขัน้ตอนการศกึษา  
 
5.1 การบรรยายข้อมลู 

การบรรยายขอ้มลูพืน้ฐาน และผลจากการวจิยั
ทางด้านสถาปัตยกรรม พื้นที่และวัฒนธรรมของ
ชุมชนไทเขนิ บา้นตน้แหนน้อย ใหน้กัศกึษา อาจารย ์
และผูส้นับสนุนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน ตลอดจนพืน้ทีชุ่มชนก่อนที่
จะไปลงพืน้ทีเ่พือ่เป็นการสรุปขอ้มลูชุดความรูร้ว่มกนั
กับนักศึกษาผ่านกระบวนการปฏิบัติกา รร่วม 
(Workshop) 

5.2 การส ารวจ 
ในส่วนแบบส ารวจรูปแบบผังของชุมชน 

รูปแบบสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ปรมิาณ
กจิกรรมการใชพ้ืน้ทีท่ ัง้สองรปูแบบในช่วงวนัธรรมดา
และวนัหยุด ในช่วงเวลา 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเช้า 
(6.00-8.00 น.) ช่วงกลางวนั (11.00-13.00 น.) และ
ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามา

แสดงผล และการวิเคราะห์ควบคู่กับผลการศึกษา
เชื่อมโยงลงในแผนที่แสดงโดยใช้เทคนิควเิคราะห์
การซอ้นทบัชัน้ขอ้มลู (Overlay analysis) รว่มในการ
วเิคราะหผ์ลการศกึษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่

5.3 การออกแบบวางผงัด้วยกระบวนการการมี
ส่วนรว่ม 

ได้ท าการออกแบบวางผังอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษา คนในชุมชน อาจารย์  และ
ผู้สนับสนุน เพื่อท าการออกแบบร่วมกันด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม และการร่วมแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้่วมกนั เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละการ
วเิคราะหท์ีถู่กตอ้งทีส่อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีศ่กึษา 

5.4 การลงมือปฏิบติัอย่างมีส่วนร่วม 
การลงมอืปฏบิตักิารสรา้งหลงัจากกระบวนการ

ออกแบบวางผงัเชงิพืน้ทีน่ัน้เป็นอกีกระบวนการหน่ึง
ที่มีความส าคัญ ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
ผูส้นับสนุนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมในการพฒันาจากแบบ
ร่างสู่การสร้างจริงในพื้นที่ ตลอดจนเป็นชุดความรู้
ร่วมกนักบัของนักศกึษาผ่านกระบวนการปฏบิตักิาร
จรงิรว่ม 

 

6. ผลการศึกษา 
6.1 การบรรยายข้อมลู 

การบรรยายข้อมูลพื้นฐานให้นักศึกษา 
อาจารย ์และผูส้นับสนุนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมรับรูข้อ้มลู
เกีย่วกบัผลจากการวจิยัทางดา้นสถาปัตยกรรม พืน้ที่
และวฒันธรรมของชุมชนไทเขนิ บ้านต้นแหนน้อย 
ขอ้มูลของชุมชน (Ikuro SHIMIZU, 2018) และจาก
ผลของงานวจิยันัน้ไดน้ ามาซึ่งเป็นความร่วมมอืของ
อาจารย์ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่และความ
รว่มมอืทัง้ในสว่นของคนในพืน้ทีชุ่มชน และแหล่งทุน
สนับสนุนเพื่อใหเ้กดิกระบวนการการเรยีนรู้ร่วมกนั 



กระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิต่อการออกแบบวางผงัเชงิพืน้ทีร่ว่มกนัผา่นประสบการณ์จรงิ 
ดร.วทิยา ดวงธมิา และ ศาสตราจารย ์ดร.อคิุโระ ชมิซิ ึ
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โดยการสรุปผลการวเิคราะห์ การวจิยัร่วมกนั และ
การพฒันาต่อยอดโดยเน้นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมอืของภาคทีี่เกี่ยวขอ้งในการให้
ข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการปูพื้นชุดความรู้
ร่วมกนักบัของนักศกึษาผ่านกระบวนการปฏบิตักิาร
ร่วม (Workshop) ผ่านกระบวนการการบรรยายให้
ขอ้มลูทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาญีปุ่่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 2 แสดงถงึขอ้มลูกจิกรรม International workshop  
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3 แสดงถงึการบรรยายขอ้มลูชุมชน 

6.2 การส ารวจ 
ในส่วนของขัน้ตอนการส ารวจนัน้ ได้เริม่จาก

การทีต่วัแทนของชุมชนไดใ้หข้อ้มลูทัง้ทางการการตัง้
ถิ่นฐาน ชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่ วิถีชีวิต และ
วฒันธรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนรปูแบบการวาง
ผงัของชุมชนที่สมัพนัธ์กบัภูมสิงัคมหรือบริบทของ
พื้ น ที่ ชุ ม ช น  รู ป แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ปรมิาณกจิกรรมการใช้พื้นที่ทัง้สอง

รูปแบบในช่วงวนัธรรมดาและวนัหยุด ในช่วงเวลา 3 
ชว่งเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ (6.00-8.00 น.) ช่วงกลางวนั 
(11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 
ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาแสดงผล และการวิเคราะห์
ควบคูก่บัผลการศกึษาเชือ่มโยงลงในแผนทีแ่สดงโดย
ใช้เทคนิควเิคราะห์การซ้อนทบัชัน้ข้อมูล (Overlay 
analysis) ร่วมในการวเิคราะห์ผลการศึกษาเพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่

 

 

 

 
รูป ท่ี  4  แสดงถึ งก า รส า ร วจพื้ นที่ ชุ ม ชนและ
สภาพแวดลอ้ม 
  
6.3 การออกแบบวางผงัด้วยกระบวนการการมี
ส่วนรว่ม 

ท าการออกแบบวางผงัอย่างมสี่วนร่วมระหว่าง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่ น  คนในชุมชน 
อาจารย ์และผูส้นับสนุน เพื่อท าการออกแบบร่วมกนั
ดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วม และการร่วมแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้่วมกนั เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องตามความต้องการของชุมชนที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ศึกษาเพื่อเป็นการสื่อถึง
องค์ประกอบที่ส ัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสรมิต่อการออกแบบวางผงัเชงิพื้นที่ร่วมกนัผ่าน
ประสบการณ์จรงิ 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 แสดงถึงการออกแบบวางผงัด้วยกระบวน 
การการมสีว่นรว่ม 
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6.4 การลงมือปฏิบติัอย่างมีส่วนร่วม 
การลงมอืปฏบิตักิารสรา้งหลงัจากกระบวนการ

ออกแบบวางผงัเชงิพืน้ทีน่ัน้เป็นอกีกระบวนการหน่ึง
ที่มคีวามส าคญั ส าหรบันักศึกษาไทยและนักศึกษา
ญี่ปุ่ น อาจารย์ และผู้สนับสนุนที่เขา้ร่วมกิจกรรมใน
การพัฒนาจากแบบร่างสู่การสร้างจริงในพื้นที่  
ตลอดจนเป็นชุดความรู้ร่วมกนักบัของนักศกึษาผ่าน
กระบวนการปฏบิตักิารจรงิรว่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 6 แสดงถงึการลงมอืปฏบิตัอิยา่งมสีว่นรว่ม 

7. สรปุผลการศึกษา 
จากแนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิต่อการออกแบบวางผงั
เชงิพื้นทีร่่วมกนัผ่านประสบการณ์จรงินัน้ ไดน้ าเอา
แนวความคิดและแนวคิดของการส่ง เสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ (Social Support) สถาบันการศึกษา 
(University) และชุมชน (Community) เข้ามาปรบั- 
ปรุงและประยุกตใ์ชก้บัพืน้ทีชุ่มชน  
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 7 แสดงถงึกระบวนการมสีว่นรว่ม 

จากการศกึษาถึงกระบวนการกระบวนการเรยีนรู้ที่
ส่งเสรมิต่อการออกแบบวางผงัเชงิพืน้ที่ร่วมกนัผ่าน
ประสบการณ์จรงิ จากพืน้ฐานของขอ้มลูงานวจิยัเชงิ
พื้ น ที่ ที่ ส ั ม พัน ธ์ กั บ ก า ร ตั ้ง ถิ่ น ฐ า น  รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมและความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ท าใหเ้หน็กระบวนการการศกึษาทีน่ ามาสู่
กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีในการเรียนรู้ 
การออกแบบวางผงัที่เน้นกระบวนการต่อยอดหรือ
การส่งต่อชุดขอ้มลูไปยงัรุ่นต่อไปหรอืนักศกึษาทีเ่ขา้
มาเรยีนรู้ถึงกระบวนการเพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
เรยีนรูก้ารออกแบบวางผงัร่วมกนัของนักศกึษาไทย
และนักศกึษาญี่ปุ่ นที่มคีวามแตกต่างทางวฒันธรรม
ในชุดขอ้มลู แต่สามารถสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัผา่น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในบริบทของพื้นที่
ชุ ม ชนที่ มีว ัฒนธร รมที่ สื่ อ ถึ ง วิถี ชี วิต รู ป แบบ
สถ า ปั ต ย ก ร ร ม ตลอดจน ก า ร ว า ง ผัง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 
อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกในการ
สนับสนุน โดยจะส่งเสรมิให้มกีระบวนการเรียนรู้ที่
เขม้ขน้ขึน้ ซึง่จะน ามาสู่การพฒันาพืน้ที่กระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการออกแบบวางผังเชิงพื้นที่
ร่วมกันผ่านประสบการณ์จริงร่วมกันตลอดจนการ
พัฒนาพื้นที่การวางผังสภาพแวดล้อมและการ
ปรบัแต่งภูมทิศัน์โดยรอบเพื่อเพิม่ความสวยงามและ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมของสถาปัตยกรรมเดมิใน
พื้นที่ ส าหรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ท าใหน้ักศกึษามกีระบวนการคดิ การ
วเิคราะหท์ีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูก้าร
ออกแบบวางผงัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม 
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นหรือภาคี
เครอืข่าย และเป็นประสบการณ์ที่ดใีนกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการออกแบบวางผังเชิงพื้นที่
รว่มกนั  
 



กระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิต่อการออกแบบวางผงัเชงิพืน้ทีร่ว่มกนัผา่นประสบการณ์จรงิ 
ดร.วทิยา ดวงธมิา และ ศาสตราจารย ์ดร.อคิุโระ ชมิซิ ึ
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บทคดัย่อ 

แผนงานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาเชิงนโยบายและการจัดการ
งบประมาณภาครฐัด้านการก่อสร้างที่พกัอาศยั เพื่อช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบภยัพบิตัิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทย 2) เพื่อศกึษาปัญหาและธรรมาภบิาลในกระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัจากงบประมาณภาครฐั  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบตัิทางธรรมชาติ จากกรณีศึกษา ภัยพิบตัิ 3 ประเภท คือ วาตภัย 
อุทกภยั/ดนิถล่ม และแผน่ดนิไหวในประเทศไทย 3) เพือ่ก าหนดกลยุทธ ์มาตรการ นวตักรรม และเครือ่งมอืใน
การต่อตา้นการทุจรติในกระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัจากงบประมาณภาครฐั  

การวจิยัใชว้ธิวีจิยัแบบผสานวธิ ีทัง้วจิยัเชงิปรมิาณและวจิยัเชงิคุณภาพ มปีระชากรและกลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูท้ี่เคยประสบภยัพบิตัิ ใน 4 ภูมภิาค 12 จงัหวดั ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดั
แพร ่และจงัหวดัอุตรดติถ์ ภาคอสีาน ไดแ้ก ่จงัหวดันครพนม จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัชยัภมู ิภาคกลางไดแ้ก่ 
จงัหวดัสงิห์บุรี จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรงั และ
จงัหวดัพทัลุง โดยลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูจากส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาทัว่ไปของภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่ป็นประเดน็ส าคญั คอื 1) ทีพ่กัอาศยั
สว่นใหญ่เป็นการเสยีหายบางส่วนทีส่ามารถซ่อมแซมได ้สว่นใหญ่เกดิจากวาตภยั และอุทกภยั 2) ทีพ่กัอาศยั
เสยีหายทัง้หลงั สว่นใหญ่เกดิจากแผน่ดนิไหว ซึง่รฐัจะตอ้งเตรยีมการวางแผนงบประมาณเพือ่ทดรองจ่ายกรณี
ฉุกเฉิน และจะต้องเตรยีมการวางแผนการซ่อมแซมและก่อสร้างที่พกัอาศยัใหก้บัประชาชนผูป้ระสบภยัให้
เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ 

ส่วนการจดัการงบประมาณรฐัและธรรมาภิบาลในกระบวนการก่อสร้างที่พกัอาศยั เพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาต ิพบว่า หน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งได้ด าเนินการปรบัปรุงกฎ ระเบยีบ และวธิกีาร



การต่อตา้นทุจรติในงานก่อสรา้งจากงบประมาณภาครฐั :  
กรณศีกึษาการชว่ยเหลอืประชาชน ดา้นการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บัผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 
ดร.ขจรศกัดิ ์เจ้ากรมทอง และ ดร.ทวนชยั อรุณโรจน์ 
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ปฏบิตัดิขี ึน้จนไม่พบการทุจรติในปัจจุบนัมแีต่เรื่องทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี ซึ่งปัญหาการทุจรติอาจเกดิขึน้ไดอ้กี
เพราะสาเหตุ 3 ประการ คอื 1) ความไมรู่จ้รงิในกฎ ระเบยีบ และวธิกีารทีถู่กตอ้งของเจา้หน้าทีร่ฐัและประชาชน
ผูป้ระสบภยัพบิตัิ 2) ความซื่อสตัย์และส านึกรบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่รฐัและภาคผีู้เกี่ยวขอ้ง  3) การเขา้ถึง
ขอ้มลูทีซ่บัซอ้นทัง้ดา้นงบประมาณและกระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐัและภาคผีูเ้กีย่วขอ้ง 

ค ำส ำคญั: กำรต่อตำ้นทุจรติในกำรก่อสรำ้ง, งบประมำณภำครฐั, กำรก่อสรำ้งทีพ่กัอำศยั, ผูป้ระสบภยัพบิตัทิำง
ธรรมชำต ิ
 

Abstract 
This research plan There are 3 objectives: 1) to study policy problems and government budget 

management in residential construction To help people who suffer from natural disasters in Thailand 2) 
to study problems and good governance in the construction process of housing from government 
budgets To help people who suffer from natural disasters from the case of 3 types of disasters, namely, 
windstorm, flood / landslide And earthquakes in Thailand 3) to determine strategies, measures, 
innovations and tools to combat corruption in the construction process of housing from government 
budgets 

Research uses a method of integrating research. Both quantitative and qualitative research 
There are populations and sample groups who have experienced disasters in four regions, 12 provinces, 
consisting of the northern regions, namely Chiang Rai, Phrae and Uttaradit, Northeast: Nakhon Phanom 
Province. Khon Kaen And Chaiyaphum Province Central region is Sing Buri Province Ang Thong And 
Phra Nakhon Si Ayutthaya in the south, including Krabi, Trang and Phatthalung By collecting data from 
the Disaster Prevention and Mitigation Office And the Tambon Administrative Organization 
The research found that the general problems of natural disasters that are important issues are: 1) 
Most residences are partially damaged that can be repaired. Mostly caused by windstorms and floods 
Mostly caused by earthquakes Which the state must prepare a budget plan to advance the emergency 
And will have to prepare adequate planning, repair and construction of residences for the victims And 
up to date 

As for the management of the state budget and good governance in the construction process 
of housing In order to help those who suffer from natural disasters, it is found that the relevant 
government agencies have improved the rules and procedures to improve and not find corruption at 
present. There are only issues that have happened in the past. Which the corruption problem may 
occur again because of 3 reasons: 1) the actual ignorance in the rules and methods that are correct 
by the government officials and the disaster victims 3) Access to complex information in terms of budget 
and the construction process of residences of government officials and related parties 
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1  บทน า (Introduction) 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั มี
มาตรการทีห่ลากหลายทีม่กีารด าเนินการอยูแ่ลว้ แต่
ปัญหาการทุจรติกย็งัคงลุกลามเขา้ไปในทุก
หน่วยงาน ทุกกจิกรรม และทุกระดบัชัน้ ยงัมไิดล้ดลง
มากนกั การต่อตา้นการทุจรติจงึเป็นอกีมาตรการ
หน่ึงทีต่อ้งมกีารศกึษาใหเ้หน็ทีม่าทีไ่ปของปัญหา
ดงักล่าว ใหเ้หน็อยา่งเด่นชดัแลว้จงึจะน าไปสูก่าร
พฒันาเครือ่งมอืและวธิกีารในการต่อตา้นทุจรติใน
เรือ่งต่างๆ เหลา่นัน้ได ้นัน่คอื การวจิยัทีเ่จาะลกึลงไป
เฉพาะเรือ่งใหเ้ป็นตวัแบบ 
 
2  วิธีการศึกษา (Methodology)  
การด าเนินการวจิยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิวีจิยั 
ภายใตก้รอบเวลาและขอบขา่ยงานทีก่ าหนด 

การ เ ก็บ ข้อ มู ลภ าคสนาม  ผู้ วิ จ ัย จ ะ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวดั ระดับ
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่
เป้าหมาย ทัง้ 4 ภาค 12 จงัหวดั เพื่อเก็บขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ ด้วยเครื่องมอืต่างๆ ทัง้แบบส ารวจ แบบ
สมัภาษณ์ และการบนัทกึภาพ ซึ่งผูว้จิยัได้เดนิทาง
ไปเก็บขอ้มูลแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูล
ถูกตอ้งครบถว้น  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจะใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หาค่าสถิติต่างๆ ทดรอง
และเปรียบเทียบ เพื่อน าข้อมูลมาอภิปรายผลและ
สรุปผลการวจิยั 

การสรุปผลการวิจัย เป็นการบูรณาการ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทัง้เชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ และอภปิรายผลร่วมกนัของ
ทีม ง าน วิจัย  ภ าย ใ ต้ ก า ร ก า กับ ขอ งหัว ห น้ า

โครงการวจิยัและผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั เพื่อให้
เกิดความรอบคอบและได้ผลสรุปการวจิยัที่ชดัเจน
มากทีส่ดุ 

การวจิยัใหเ้ป็นแบบผสานวธิ ีระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มกบัลงสนามใน
พื้นที่ที่ก าหนด เพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ทัง้เชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ เป็นการรวบรวมปัญหาของ
ภาคีผู้เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะต่างๆ น าข้อมูลที่
ไดม้าท าการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพื่อบูรณาการ
ขอ้มูลและพฒันาเป็นกลยุทธ์ มาตรการ นวตักรรม
และเครื่องมอืในการป้องกนั ปราบปราม และสร้าง
เสริมความตระหนักในนโยบายและการจัดการ
งบประมาณภาครัฐ  เพื่ อช่ วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
3  ผลการศึกษา (Results)  
ผลการวจิยัรวม จากการบรูณาการผลการวจิยัของทัง้ 
2 โครงการวิจยัย่อย เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
แผนการวิจัย 3 ประการ คือ ได้ทราบถึงปัญหา
ปัจจุบันของการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ก่อสร้างที่พักอาศัย  เพื่อช่วย เหลือประชาชน
ผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิในเชงินโยบายและ
การจดัการงบประมาณภาครฐัในแต่ละขัน้ตอนโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ คอื 
3.1) สภาพปัญหาทัว่ไปท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั พบวา่ 

1.1) ประชาชนทุกระดบัชัน้การศกึษา ทุก
เพศ ทุกวยั ทุกฐานะทางเศรษฐกจิ มโีอกาสประสบ
ภยัพบิตัิได้เหมอืนกนั และต้องการความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนเมื่อประสบภัยพิบตัิ บางครัง้แม้จะมี



การต่อตา้นทุจรติในงานก่อสรา้งจากงบประมาณภาครฐั :  
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ฐานะดีกว่าคนอื่น แต่เงนิก็ไม่มคีวามหมายมากไป
กวา่การเอาชวีติรอด และการมทีีพ่กัอาศยัทีป่ลอดภยั
ในเวลาวกิฤตนัน้ 

1.2) ลกัษณะความเสยีหายของทีพ่กัอาศยั
ส่วนใหญ่เป็นการเสยีหายบางส่วน ประมาณรอ้ยละ 
86 ซึง่สามารถซ่อมแซมไดเ้มื่อไดร้บัความช่วยเหลอื
งบประมาณค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีที่
เ สียหายหมดทั ้งหลังประมาณร้อยละ  14 ซึ่ ง
จ าเป็นต้องสร้างใหม่และเงินงบประมาณที่ร ัฐจะ
ช่วยเหลือได้ก าหนดไว้ค่อนข้างน้อย คือ ไม่เกิน 
33,000 บาท ซึง่ไม่เพยีงพอแน่นอนส าหรบัการสรา้ง
ทีพ่กัอาศยัใหม่ ถงึแมว้่าจะเป็นขนาดเลก็ทีสุ่ดแลว้ก็
ตาม แต่ทีผ่า่นมาผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่ญูเสยี
บ้านทัง้หลัง ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือ
เพิม่เติมจากองค์กรการกุศล และภาคเอกชนต่างๆ 
ด้วยความเอื้ออาทรแบบสงัคมไทย จงึท าให้ปัญหา
การสรา้งทีพ่กัอาศยัดงักล่าวผา่นพน้ไปได ้

1.3) วาตภยัเป็นภยัพิบตัิที่เป็นสาเหตุท า
ให้ที่พักอาศัยของประชาชนเสียหาย อันดับ 1 
ประมาณร้อยละ 57 รองลงมาคอื อุทกภยั/ดินถล่ม 
ประมาณรอ้ยละ 36 ซึ่งทัง้ 2 ประเภทน้ี เกดิขึน้เป็น
ประจ าทุกปี โดยเฉพาะพายุฤดูร้อนในช่วงรอยต่อ
ของฤดรูอ้นกบัฤดฝูน และอนัดบัที ่3 คอื แผน่ดนิไหว/
สนึาม ิประมาณรอ้ยละ 7 เป็นอนัดบัสุดทา้ยทีเ่กดิขึน้
ไม่บ่อย แต่ท าความเสยีหายค่อนขา้งรุนแรงต่อทีพ่กั
อาศยัและเป็นวงกวา้ง 

ดงันัน้ การก าหนดนโยบายของรฐัจงึต้อง
เตรยีมการทัง้เรื่อง การวางแผนงบประมาณ เพื่อทด
รองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ในเชงิการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัใหก้บัประชาชนผูป้ระสบภยัให้เพยีงพอ 
และทนัเหตุการณ์ รวมทัง้ การสร้างมาตรฐานการ
ปฏบิตัดิว้ยมาตรการ วธิกีาร และนวตักรรมทีท่นัสมยั
และมปีระสทิธภิาพสงู 

3 . 2) ปัญหา เ ชิ งน โ ยบ ายและก า ร จัดก า ร
งบประมาณภาครฐัด้านการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั 

ขัน้ตอนในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิตัิ
ธรรมชาติของทางราชการนัน้ ปัจจุบันได้มีความ
เข้าใจของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนและ
ยุติธรรมมากขึ้น เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 20 และมาตรา 
21 ทีใ่หอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที่
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตน และเข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัโดยเรว็ และแจง้ใหผู้อ้ านวยการ
อ าเภอที่รบัผดิชอบในเขตพืน้ที่นัน้และผูอ้ านวยการ
จงัหวดัทราบทนัท ี
3.3) ปัญหาและธรรมาภิบาลในกระบวนการ
ก่อสร้างท่ีพกัอาศยัจากงบประมาณภาครฐั 

การปร ะ เมินความ เสียหาย เ รื่ อ ง ค่ า
ซ่อมแซมหรอืการก่อสร้างที่พกัอาศยัเพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาต ิจะเป็นไปตามแผนปฏบิตัิ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณภยัของแต่ละ
จังหวัด โดยมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพบิตัอิ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มหีน้าที ่ส ารวจ
ความเสียหายจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่อ าเภอ 
เพื่ อพิจ า รณา ให้ค ว ามช่ ว ย เหลือ ส ง เ ค ร า ะห์
ผูป้ระสบภยั และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัจิงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) มหีน้าที ่ส ารวจ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายในจงัหวดั เพื่อพจิารณา
ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ถงึแมว้่าปัญหาการทุจรติดา้นธรรมาภบิาล
ในกระบวนการก่อสร้างที่พกัอาศัย เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาติที่เคยเกดิขึ้นก่อนหน้าปี 
2554 นัน้เกดิขึน้ในทุกขัน้ตอน เชน่ การจดัหาสถานที่
ก่อสรา้งที่พกัอาศยั การออกแบบทางวศิวกรรมและ
สถาปัตยกรรม การจดัระบบสิง่อ านวยความสะดวก
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และโครงสรา้งพืน้ฐานโดยรอบ การก าหนดมาตรฐาน
ของวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง การประมาณราคาค่า
ก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั การจดัซือ้จดัหาวสัดุและอุปกรณ์
การก่อสร้าง การจดัหาสถานที่ก่อสร้างที่พกัอาศัย 
การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั การควบคุม
งานก่อสร้างที่พกัอาศยั การตรวจรบังานก่อสร้างที่
พกัอาศยั การส่งมอบทีพ่กัอาศยัใหผู้ป้ระสบภยัพบิตัิ 
เป็นตน้ โดยทีส่าเหตุสว่นใหญ่เกดิขึน้จาก พฤตกิรรม
ของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ร ัฐและพ่อค้าประชาชนที่
เกี่ยวขอ้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ทางราชการได้ปรบัปรุง
ระเบยีบ วธิกีาร และมาตรการจนดขีึน้มาก  

โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีไดถู้กน าไปใชด้ว้ยจติส านึกของ
ภาคผีูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดม้ากขึน้แลว้ สงัเกตไดด้ว้ย
เหตุผล 3 ประการส าคญั คอื 

(1) ทางราชการมคีณะกรรมการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัทิีม่าจากหลายหน่วยงาน ท าใหเ้กดิ
ความรอบคอบ โปร่งใสและรดักุมในการรับ-จ่ายเงนิ
ชว่ยเหลอื 

(2) ใชว้ธิจีา่ยเงนิโดยตรงใหก้บัผูป้ระสบภยั
ทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชทีี่คณะกรรมการช่วยเหลอืก าหนด
ไว้ อีกทัง้ยงัมกีารติดประกาศให้ทุกคนในชุมชนได้
ทราบอย่างโปร่งใส ประชาชนทุกคนสามารถตดิตาม
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ร ัฐได้ ด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศหลายชอ่งทางและรวดเรว็ 

(3) การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิด้านที่
พกัอาศยั เป็นเรื่องฉุกเฉินทีจ่ าเป็นเร่งด่วน เจา้หน้าที่
และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมจีติใจทีพ่รอ้มจะท างาน ดว้ย
ความเมตตาผูก้ าลงัมคีวามทุกขม์ากกวา่ทีจ่ะคดินอก
ลูน่อกทาง 

4) แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ 
นวตักรรม และเครื่องมอืในการต่อต้านการทุจรติใน
กระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั 

4  อภิปรายผล (Discussion)  
ผลการวจิยัรวม จากการบรูณาการผลการวจิยัของทัง้ 
2 โครงการวิจยัย่อย เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
แผนการวิจัย 3 ประการ คือ ได้ทราบถึงปัญหา
ปัจจุบันของการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ก่อสร้างที่พักอาศัย  เพื่อช่วย เหลือประชาชน
ผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิในเชงินโยบายและ
การจดัการงบประมาณภาครฐัในแต่ละขัน้ตอนโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ คอื 
4.1) สภาพปัญหาทัว่ไปท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั พบวา่ 

1.1) ประชาชนทุกระดบัชัน้การศกึษา ทุก
เพศ ทุกวยั ทุกฐานะทางเศรษฐกจิ มโีอกาสประสบ
ภยัพบิตัิได้เหมอืนกนั และต้องการความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนเมื่อประสบภัยพิบตัิ บางครัง้แม้จะมี
ฐานะดีกว่าคนอื่น แต่เงนิก็ไม่มคีวามหมายมากไป
กวา่การเอาชวีติรอด และการมทีีพ่กัอาศยัทีป่ลอดภยั
ในเวลาวกิฤตนัน้ 

1.2) ลกัษณะความเสยีหายของทีพ่กัอาศยั
ส่วนใหญ่เป็นการเสยีหายบางส่วน ประมาณรอ้ยละ 
86 ซึง่สามารถซ่อมแซมไดเ้มื่อไดร้บัความช่วยเหลอื
งบประมาณค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีที่
เ สียหายหมดทั ้งหลังประมาณร้อยละ  14 ซึ่ ง
จ าเป็นต้องสร้างใหม่และเงินงบประมาณที่ร ัฐจะ
ช่วยเหลือได้ก าหนดไว้ค่อนข้างน้อย คือ ไม่เกิน 
33,000 บาท ซึง่ไม่เพยีงพอแน่นอนส าหรบัการสรา้ง
ทีพ่กัอาศยัใหม่ ถงึแมว้่าจะเป็นขนาดเลก็ทีสุ่ดแลว้ก็
ตาม แต่ทีผ่า่นมาผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่ญูเสยี
บ้านทัง้หลัง ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือ
เพิม่เติมจากองค์กรการกุศล และภาคเอกชนต่างๆ 
ด้วยความเอื้ออาทรแบบสงัคมไทย จงึท าให้ปัญหา
การสรา้งทีพ่กัอาศยัดงักล่าวผา่นพน้ไปได ้

1.3) วาตภยัเป็นภยัพิบตัิที่เป็นสาเหตุท า
ให้ที่พักอาศัยของประชาชนเสียหาย อันดับ 1 



การต่อตา้นทุจรติในงานก่อสรา้งจากงบประมาณภาครฐั :  
กรณศีกึษาการชว่ยเหลอืประชาชน ดา้นการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บัผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 
ดร.ขจรศกัดิ ์เจ้ากรมทอง และ ดร.ทวนชยั อรุณโรจน์ 
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ประมาณร้อยละ 57 รองลงมาคอื อุทกภยั/ดินถล่ม 
ประมาณรอ้ยละ 36 ซึ่งทัง้ 2 ประเภทน้ี เกดิขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี โดยเฉพาะพายุฤดูร้อนในช่วงรอยต่อ
ของฤดรูอ้นกบัฤดฝูน และอนัดบัที ่3 คอื แผน่ดนิไหว/
สนึาม ิประมาณรอ้ยละ 7 เป็นอนัดบัสุดทา้ยทีเ่กดิขึน้
ไม่บ่อย แต่ท าความเสยีหายค่อนขา้งรุนแรงต่อทีพ่กั
อาศยัและเป็นวงกวา้ง 
4 . 2) ปัญหา เ ชิ งน โ ยบ ายและก า ร จัดก า ร
งบประมาณภาครฐัด้านการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั 

โดยขอ้มูลเชงิประจกัษ์นัน้ ไม่พบร่องรอย
ของการทุจรติและประพฤติมชิอบทัง้ในเรื่องการใช้
งบประมาณภาครฐั เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
และในเรื่องของกระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บั
ผู้ประสบภยัพบิตัิธรรมชาติ จากกรณีภยัพบิตัิทัง้  3 
ประเภท ดงักล่าว ตัง้แต่ชว่งหลงัปี พ.ศ.2554 เป็นตน้
มา ซึ่งขัน้ตอนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติของทางราชการนัน้ ปัจจุบนัได้มซีกัซ้อม
ความเข้าใจของหน่วยงานต่างๆ ให้มคีวามชดัเจน
และยุติธรรมมากขึ้น เป็นไปตาม พรบ.ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 20 และมาตรา 
21 ทีใ่หอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที่
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตน และเข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัโดยเรว็ และแจง้ใหผู้อ้ านวยการ
อ าเภอที่รบัผดิชอบในเขตพืน้ที่นัน้และผูอ้ านวยการ
จงัหวดัทราบทนัท ี
4.3) ปัญหาและธรรมาภิบาลในกระบวนการ
ก่อสร้างท่ีพกัอาศยัจากงบประมาณภาครฐั 
การประเมนิความเสยีหายเรื่องค่าซ่อมแซมหรอืการ
ก่อสร้างที่พกัอาศยัเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิจะเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยของแต่ละจังหวัด โดยมี
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิ

อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มหีน้าที ่ส ารวจความเสยีหายจาก
สาธารณภยัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั และ คณะกรรมการ
ให้ค ว ามช่ วย เหลือผู้ป ร ะสบภัยพิบัติจั งหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) มหีน้าที่ ส ารวจความเสยีหายที่เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั เป็นผูร้บัผดิชอบ 

สาเหตุที่ไม่พบว่า มีการทุจริตหรือมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงนิช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัพบิตัิธรรมชาติด้านที่พกัอาศยั และใน
การทุจริตในกระบวนการก่อสร้างนั ้น สามารถ
อนุมานได้ว่า ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมอืงทีด่ ีไดถู้กน าไปใชด้ว้ยจติส านึกของภาค ี

ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายได้มากขึ้นแล้ว สงัเกต
ไดด้ว้ยเหตุผล 3 ประการส าคญั คอื 

(1) ทางราชการมคีณะกรรมการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัทิีม่าจากหลายหน่วยงาน ท าใหเ้กดิ
ความรอบคอบ โปร่งใสและรดักุมในการรบั-จ่ายเงนิ
ชว่ยเหลอื 

(2) ใชว้ธิจีา่ยเงนิโดยตรงใหก้บัผูป้ระสบภยั
ทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชทีี่คณะกรรมการช่วยเหลอืก าหนด
ไว้ อีกทัง้ยงัมกีารติดประกาศให้ทุกคนในชุมชนได้
ทราบอย่างโปร่งใส ประชาชนทุกคนสามารถตดิตาม
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ร ัฐได้ ด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศหลายชอ่งทางและรวดเรว็ 

(3) การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิด้านที่
พกัอาศยั เป็นเรื่องฉุกเฉินทีจ่ าเป็นเร่งด่วน เจา้หน้าที่
และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมจีติใจทีพ่รอ้มจะท างาน ดว้ย
ความเมตตาผูก้ าลงัมคีวามทุกขม์ากกวา่ทีจ่ะคดินอก
ลูน่อกทาง 

หากมกีารพฒันากลยุทธ ์มาตรการ วธิกีาร 
นวัตกรรมและเครื่องมือตามที่มีผลการวิจัยใน
โครงการวจิยัย่อยที่ 2 ระบุไว ้โอกาสของการทุจรติ
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แล ะปร ะพฤติมิช อบ ในด้ าน ธ ร รม าภิบ าล ใน
กระบวนการก่อสร้างที่พกัอาศยัจากงบประมาณรฐั 
เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาตยิ่อมเป็นไป
ได้ยากขึ้น ซึ่งก็เ ป็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในวงราชการไดอ้กีทางหน่ึง 

4) แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ 
นวตักรรม และเครื่องมอืในการต่อต้านการทุจรติใน
กระบวนการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั 
 
5  ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
    (Results and discussion)  

ผลการวจิยัครัง้น้ี การทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบในวงราชการนัน้ เกดิจากภาคผีูเ้กีย่วขอ้งทัง้ฝ่าย
เจ้าหน้าที่รฐัในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ และฝ่าย
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในฐานะผู้ร ับความ
ช่วยเหลอื การป้องกนั ปราบปราบ และต่อต้านการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบนัน้ต้องเน้นไปที่ภาคทีัง้ 2 
ฝ่าย ดงักล่าว จงึจะเกดิผลเป็นรูปธรรมได้มากที่สุด 
มใิชเ่กดิจากการท างานของฝ่ายที ่3 ซึง่อยูน่อกวง แต่
เ ป็นบทบาทหน้าที่อันส าคัญของฝ่ายที่  3 เช่น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอื หน่วยงานอื่นๆ ทีจ่ะวาง
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ วิธีการ และสร้าง
เครื่องมอื เขา้มาช่วยใหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบใหม้น้ีอยทีส่ดุ เชน่ การน าหลกัธรรมาภบิาล เป็น
หลกัการบรหิารจดัการที่ด ีมกีารปรบัวธิคีดิ วธิกีาร
บริหารใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกคน ทุกฝ่าย 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ ร่วมกัน
รบัผดิชอบ แก้ปัญหา พฒันาไปสู่ความมัน่คง ความ
สงบ สนัตสิขุ มกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนืและกา้วไกล 
 
 
 

ธรรมาภบิาล จงึตัง้อยูบ่นรากฐานของความถูกตอ้ง ดี
งาม มัน่คง หรอืธรรมาธปิไตย ทีมุ่่งใหส้งัคมเขา้มามี
ส่วนร่วมในการคิด  การบริหาร  จัดการ ปรับ
วฒันธรรมขององค์การใหม่ โดยทุกภาคส่วนจะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วม ภาครัฐต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่
โครงสรา้ง และกระบวนการท างานใหส้ามารถบรหิาร
ทรพัยากรของสงัคมอย่างโปร่งใส ซื่อตรง ภาคธุรกจิ
เอกชน ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาใน
หน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน ให้มีกติกาการ
ท างานทีโ่ปรง่ใส ซื่อตรง เป็นธรรมต่อลกูคา้ รวมทัง้มี
ระบบติดตามตรวจสอบการให้บรกิารที่มมีาตรฐาน
เทยีบเท่าระดบัสากล ภาคประชาชน ตอ้งสรา้งความ
ตระหนักส านึกตัง้แต่ระดบัปัจเจกบุคคลถงึระดบักลุ่ม
ประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะทัง้ ในทาง
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพื่อเป็นพลังของ
ประเทศทีม่คีุณภาพ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการ
ของการสร้างกลไกการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและ
สังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและท า นุ
บ ารุงรกัษาใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
6  สรปุ (Conclusion) 

ประเด็นต่างๆ ในยุทธศาสตร์ทัง้  4 ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดก้ าหนดขึน้นัน้ ต้องมคีวาม
ครอบคลุมทัง้ในเชิงการปรามปราม ป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ซึ่งผลการวจิยั
ครัง้น้ี มคีวามสอดคลอ้งทีจ่ะช่วยใหทุ้กหน่วยงานทัง้
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติได้น าไปใช้ให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ในหลายมิติ ดงัตาราง
แสดงแนวทางการพฒันานวตักรรมในการต่อต้าน
การทุจรติกรณีชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั



การต่อตา้นทุจรติในงานก่อสรา้งจากงบประมาณภาครฐั :  
กรณศีกึษาการชว่ยเหลอืประชาชน ดา้นการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บัผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทย 
ดร.ขจรศกัดิ ์เจ้ากรมทอง และ ดร.ทวนชยั อรุณโรจน์ 
 

763 

7  ค าขอบคณุ (Acknowledgement)  
บทความวิจัยน้ี เกิดขึ้นจากผู้วิจ ัยได้รับ

ทุนอุดหนุนการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2558 จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง
ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
ดา้นการต่อตา้นทุจรติ และการอุดหนุนงานวจิยั จาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิซึง่สรุป
ผลการวิจัยจากโครงการวิจัย 2 โครงการคือ (1) 
นโยบายและการจดัการงบประมาณภาครฐัดา้นการ
ก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในกรณี
ประสบภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (2) ธรรมาภิบาลใน
กระบวนการก่อสร้างที่พักอาศัยโดยงบประมาณ
ภาครฐั เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบตัิ
ทางธรรมชาติ 3 ประเภท คือ วาตภัย อุทกภัย/
แผน่ดนิถลม่ และแผน่ดนิไหว 

 
รายการอ้างอิง 
กรมบญัชกีลาง, (2556). หลกัเกณฑก์ำรใชจ้ำ่ยเงนิ

ทดรองรำชกำรเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
พบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556, 
กระทรวงการคลงั, กรุงเทพฯ. 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, (2554). คูม่อืปฏบิตัเิพือ่
ควำมปลอดภยัและกำรก่อสรำ้งอำคำรใน
พืน้ทีเ่สีย่งภยัแผน่ดนิไหวฉบบัประชำชน, 
กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ. 

บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ, (2542).  กำรสรำ้งธรรมำภิ
บำล (good governance) ในสงัคมไทย, 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, กรุงเทพฯ. 

The Australian Government Department of 
Transport and Regional Services, (2004).  
Natural Disasters in Australia, A report to 
the Council of Australian Governments by 

a high level officials’ group, Canberra, 
Australia.  

United Nations Development Programme, (2010). 
Evaluation of UNDP Contribution to 
Disaster Prevention and Discovery, United 
Nations Development Programme 
Evaluation Office One United Nations 
Plaza New York, NY 10017, U S A. 

 

 





Faculty of Architecture and Planning
Thammasat University

http://www.tds.tu.ac.th

FACULTY OF ARCHITECTURE 
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY 


	Proceeding_Cover_R
	Proceeding_Book3
	สารบัญ2
	All_R3
	Part01-C
	Part01_R3
	1-1-5
	1-2-7
	1-3-11
	1-4-15
	1-5-16
	1-6-40
	1-7-41
	1-8-43
	1-9-50
	1-10-58
	1-11-72
	1-12-73
	1-13-78
	1-14-82
	1-15-91
	1-16-99
	1-17-109
	1-18-112

	Part02-C
	Part02_R3
	2-1-6
	2-2-33
	2-3-35
	2-4-36
	2-5-37
	2-6-46
	2-7-53
	2-8-55
	2-9-60
	2-10-64
	2-11-66
	2-12-69
	2-13-71
	2-14-77
	2-15-79
	2-16-85
	2-17-88
	2-18-89
	2-19-90
	2-20-93
	2-21-96
	2-22-102
	2-23-115
	2-24-116

	Part03-C
	Part03_R3
	3-1-17
	3-2-38
	3-3-42
	3-4-44
	3-5-48
	3-6-52
	3-7-61
	3-8-76
	3-9-83
	3-10-84
	3-11-104

	Part04-C
	Part04_R3
	4-1-9
	4-2-18
	4-3-23
	4-4-24
	4-5-27
	4-6-39
	4-7-45
	4-8-56
	4-9-57
	4-10-62
	4-11-63
	4-12-70
	4-13-74

	Part05-C
	Part05_R3
	5-1-3
	5-2-4
	5-3-10
	5-4-12
	5-5-14
	5-6-20
	5-7-22
	5-8-25
	5-9-26
	5-10-28
	5-11-29
	5-12-30
	5-13-31
	5-14-32
	5-15-34
	5-16-49
	5-17-51
	5-18-54
	5-19-59
	5-20-68
	5-21-75
	5-22-81
	5-23-86
	5-24-92
	5-25-95
	5-26-98
	5-27-106
	5-28-107
	5-29-111
	5-30-113
	5-31-114



